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NAAR QUITO.
EZER, gaat ge mee op reis, verre van ons alledaagsch, doodversleten Europa, naar de Nieuwe
Wereld ?.. Het noorderdeel daarvan laten wij
maar onverlet, want het is ook al door de beschaving
verdorven; wij zouden er op ijzeren wegen rijden, in
hotels vernachten enz. Om zoo te reizen is het de moeite
niet weerd ons land te verlaten. 't Is naar Zuid-Amerika
dat ik u uitnoodig, waar de natuur nog in hare oorspronkelijke wilde schoonheid en kracht te vinden is. Wij
varen er op machtige stroomen om het binnenland te
bereiken ; doorloopen ongebaande streken ; dringen door
eindelooze, eeuwenoude bosschen, en trekken al over
hemelhooge bergen.
Voor confortabele herbergen, lekkeren kost en mollige slaping verantwoord ik daar niet, maar met zulke
gemeene bekommernissen houden wij ons niet bezig. Er
is maar eene vraag, waar gij met een vast « ja » op moet
kunnen antwoorden, of anders moet ge t' huis blijven.
Zijt gij een bekwaam, ervaren ruiter?.. En valt gij soms
van uw peerd, kunt ge dit op fatsoenlijke wijze does,
zoodat ge noch hals, noch arms, noch beenen breekt?
Dat is het allereerste vereischte voor den tocht, welken
wij ondernemen.
Kom, wij schepen in op eene stoomboot, zoo prachtig als groot, die ons over den Atlantischen Oceaan voert.
Om ons te versterken tegen de ontberingen en vermoeienissen, die ons verder verwachten, maken wij onder de
vaart verscheidene degen goede seer en slapen onzen buik
vol... indien de zeeziekte het ons toelaat. Wij stevenen
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recht naar « Amerika op zijn smalste », de landengte van
Panama, vvaar vvij in 't zvveet onzes aanschijns toekomen,
want heet is het daar, en ongezond!.. Laat ons dus niet
vertoeven, maar spoedig langs den Panama'schen ijzeren
weg naar de westerkust trekken. Hier schepen wij in
op den Stillen of Grooten Oceaan, en volgen de kust
zuidwaarts, al over de evenaarslijn; deze voorbij, op
den derden graad zuiderbreedte, veranderen wij van koers
om eenen zeeboezem binnen te loopen, langswaar wij
Guayaquil bereiken, eene stad, waar wij aanleggen en
het einde van onzen zeetocht vinden... Wat dunkt er
u van, heer Lezer? Is dat niet dapper en goedkoop gereisd ? Op min dan eene minuut doe ik u eenen weg
afleggen, die u anders eene maand tijd en eenen schrik
van geld zou kosten.
Laat ons voet aan wal zetten. Wij zijn op het grondgebied van den Evenaar, eene der rep ublieken, ontstaan
uit de oude bezittingen van Spanje in Zuid-Amerika.
Dit land wordt zoo genoemd — de Evenaar, Ecuador
in de taal van 't land, die Spaansch is — omdat bet
inderdaad op de evenaarslijn gelegen is. Het is omtrent
twintigmaal grooter dan Belgie, en, niettegenstaande de
groote uitgestrektheid zijner kusten aan den Oceaan,
heeft het Been andere haven dan Guayaquil, waardoor
deze eenen hoogen rang als handelstad bekleedt. De
hoofdstad van het land is Quito, omtrent 3oo kilometers
noord-oost van Guayaquil gelegen.
Onze avontuurlijke tocht gaat nu van de eene dezer
steden naar de andere... Maar eerst u het gezelschap
voorgesteld, waar wij ons mee op reis begeven. Aan het
hoofd daarvan staat de beer Kolberg, een man van hooge
geleerdheid, uit Duitschland naar Quito genoodigd, om
alhier bij de Polytechnische School een leeraarsambt te
bekleeden. Dit geschiedde in . 1871, ten tijde dat Garcia
Moreno, de roemrijke president der republiek, de edelmoedigste pogingen aanwendde om zijn verachterd land

ter hoogte der hedendaagsche beschaving te verheffen...
De overige personen van het gezelschap, ten getalle van
tiers, zijn vrouwen...
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Tien vrouvveri! zal men zeggen, hoe kan zulk een
sleep ooit tot Quito geraken?
Lezer lief, zij moeten er door, en zij zullen er door...
Het zijn nederige kloosterzusters, insgelijks door 's lands
bestuur bijgeroepen om meisjesscholen te openen. Het
is overigens uitsluitend met geestelijke personen dat wij
gaan reizen, want de geleerde Duitschman, leeraar bij
de Polytechnische School van Quito benoemd, is een
Jezdiet. Pater Kolberg beschreef later zijne reis, en het
is aan zijn hoogst belangrijk verhaal, dat ik bier en daar
eenige bijzonderheden ontleen.
Eene reis naar Guayaquil, 't is gelijk van welk punt
der wereld men vertrekt, het mag Brussel, St-Petersburg
of Calcutta zijn, dat is niets, dank aan de ijzeren wegen
en de stoomvaart ; maar van Guayaquil naar Quito gaan,
dat is eene zwaardere onderneming... Ook werden in de
hoofdstad door de regeering alle mogelijke maatregels
genomen om de lastige reis, zoo veel mogelijk, voor de
zusters te vergemakkelijken. Een bijzondere commissaris
werd aangesteld om ze te Guayaquil of te halen ; eene
compagnie soldaten, onder commando van eenen luitenant, moest ze op geheel de reis vergezellen en te hunnen
dienste staan ; daarenboven ontvingen de gouverneurs der
provincial en de overheden der gemeenten, waar zij
moesten voorbijtrekken, bevelen om de karavaan op alle
wijze bij te staan, hulpvolk aan te schaffen, rijdieren te
bezorgen, de wegen te verbeteren enz... Lezer lief, zijt
gij mij niet dankbaar, als ik u die eenzame streek in
zulke gunstige omstandigheden doe doorloopen, in gezelschap van personen, waar men zooveel eer en gedienstigheid aan betuigt ?.. Al die voorzorgen beletten evenwel
niet dat de zusters, die om Gods wille alles verlaten
hadden, met geen geringen moed moesten bezield zijn
,om de gevaren dier reis te trotseeren.

+
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Op den Guayas.
De pater en zijn gevolg verbleven nauwelijks drij
dagen te Guayaquil. De regeering had haren afgeveerdigde
bevolen die stad zoo gauw mogelijk te verlaten, en niet
zonder reden ; men vreesde immers dat de hitte, de ongewone voeding en de slechte hoedanigheid van het drinkwater schadelijk op de aankomelingen mochten werken
en hun de geelkoorts aanzetten, de groote plaag dier
kusten. Er werd dus haastig gezorgd om al het gerief te
verzamelen, dat men op de reis vandoen zou hebben
kleeding in overeenkoms t met de luchtgesteldheid, die
afwisselend beet en koud zou zijn; spiizen, gerookt
vleesch, kaas, chocolade, v ijn, immers alles, waar veel
kracht in steekt, zonder veel plaats te vragen ; ook voor
zadels en teugels werd er gezorgd, die tot den laatsten
riem en de laatste gesp goed overzien en beproefd vverden,
want moest er verder breuk aan komen, er ware zeer
weinig gelegenheid om de schade te herstellen of nieuw
getuig te koopen.
Wil de Lezer eenen oogslag op de kaart van den
Evenaar werpen, hij zal zien dat de weg naar Quito over
de steden Babahoyo, Guaranda, Ambato en Latacunga
loopt. Tusschen Guaranda en Ambato trekt men den
Chimborazo voorbij, zoo vermaard om zijne ontzaglijke
hoogte.
De twee eerste dagen hadden de reizigers geene vermoeienis uit te staan, daar zij op binnenwaters mochten
varen. Zij vertrokken uit Guayaquil den 22 Juni met
eene kleine stoomboot, die den stroom Guayas tot Babahoyo opvaart, eene dagreis verre. Met hen scheepten
de cotnmissaris in en eenige soldaten; het overige van
hun geleide moesten zij verder vinden, waar de nood
aan hulp dringender zou zijn.
Deze vaart op den Guayas was zonder twijfel het
genoeglijkste deel van den tocht. De stroom heeft eene
ontzagwekkende breedte en is rijk met reigers, pelikanen
en veel andere • watervogels bevolkt. 'Nat insgelijks het
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tooneel levendigheid bijzet, zijn de menige schuiten, die
met allerhande voorraad den stroom naar Guayaquil
afvaren. Op de oevers ontwaart men, tusschen het groen
verscholen, de armoedige hutten der inboorlingen meestendeels op palen boven den grond verheven, alsook
grootere gebouwen, de zoogenoemde hacienda's of landhoeven der Sinjoors, van Spaansche afkomst, de bijzonderste eigenaars van het land.
Naarmate men verder komt, ziet men zooveel en
zulke machtige waterloopen toevloeien, dat het moeielijk
is om zeggen welke vertakking de hoofdstroom mag zijn.
In den regentijd, van December tot April, zijn hier groote
overstroomingen, die te vergelijken zijn bij deze van den
Niil in Egypte. Hier ook laat het water een fijn, vet slijk
over het land, dat alzoo jaariijks eene krachtige mesting
ontvangt: ook ware het moeielijk ergens eene streek te
vinden, vruchtbaarder dan dit deel van den Evenaar.
Van op hun schip mochten onze reizigers den weelderigen wasdom der heete landen in al zijne pracht bewonderen : afwisselende plantagen van suikerriet, rijst,
indigo, tabak, ananassen, hier en daar met bosschen van
cacaoboomen onderbroken, die de kostelijke boonen leveren, waar de chocolade van gemaakt worth. In onze
Europeesche landen kunnen wij onder de boomen wel
gras en wat groensels winnen, doch zij gedijen er niet,
bij gebrek aan warmte en lucht. Hier, in dien rijken
bodem, onder de krachtige stralen der tropische zon,
ziet ge allerhande gewassen de eene boven de andere
klimmen : boven koffieboomen, nauwelijks twee, drij
meters hoog, groeien platanen, die acht, tien meters
bereiken ; boven beide steken dan nog de mangoboomen
hunne bolvormige koppen uit, en door al the verwarreling van groen, rijst de slanke stam van den kokosboom,
die hoogst van al zijne zwierige kruin in de lucht gaat
wiegen. En dan hebt ge nog de wilde zuig- en siingerplanten, die daar tusschen opschieten, de stammen opkruipen en alles overgroeien. Op sommige plaatsen staat
dat al zoo dicht het een tegen het andere geperst, dat

gij er geenen hond door zoudt jagen.
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Wat aardsch paradijs ware de Evenaar, iudien menschenarbeid er ter hulp der natuur kwam. In onze streken
moeten wij den grond geweld aandoen orn hem vruchten
te doen dragen ; ginder moet er ook in 't zweet des
aanschijns gewerkt worden, maar het is om den oogst
tegen de groeikracht der natuur te verdedigen ; de plantagen van koffieboomen, bij voorbeeld, moeten drijmaal
's jaars van de woekerplanten bevrijd worden, die ze
anders zouden overrompelen Ongelukkig staat de biztvolking niet in evenredigheid met de uitgestrektheid van
het land, en daarbij ontbreekt de vlijt aan de dungezaaide
bevolking. De hacienda's of hoeven, welke v%ij hooger
noemden, zien er verwaarloosd en bouwvallig ult. Op
de natuurlijke weiden, Welke gij soms langs de wateroevers zoo verre ziet loopen als uwe oogen dragen, ontwaart ge kudden van runders, ja, maar op verre na
zooveel niet als er daar zouden kunnen den kost vinden.
Voeg daar nog bij dat dit vee daar als in 't wilde leeft;
op honderd koeien worden er ternauwernood eene of twee
gemolken, welke men daartoe in de nabijheid der hacienda's houdt. Welke zee van melk ware daar niet van te
bekomen, en wat overvloed van boter en kaas, daar men
nu te Guayaquil kaas van Europa invoert !..
Waar men insgelijks wel voor mocht zorgen, het
ware de kiokodillen te verdelgen, die den Guayas besmetten. Men zegt dat er geen stroom in de wereld is, waar
die ondieren zoo gemeen zijn als bier, en Pater Kolberg
zegt dat hij het kan gelooven, te oordeelen naar hetgene
hij van op de stoomboot met eigene oogen mocht zien.
In het begin der reis verschenen zij maar een voor een,
maar verder werden het troepjes van drij tot zes stuk,
en hoe hooger stroomopwaarts, hoe talrijker de benden
werden, zoodat hij ten laatste somtijds wel 3o, 4o, 5o
van die dieren verzameld zag.
Die Amerikaansche krokodil, onder den bijzonderen
naam van kaiman bekend, bereikt van vijf tot zes meters
lengte, daar de Afrikaansche er wel den lang is. Men
wil dat de kaiman doorgaans voor den mensch niet gevaar-
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lijk is, en de inwoners geven er zeer weinig acht op;
onze reizigers zagen onder hun voorbijtrekken kinderen,
aan hun eigen overgelaten, aan den oever in een schuitje
spelevaren. Onder die menigte van krokodillen is er nochtans somtijds eene, die het met den mensch zoo wel niet
meent. Dat is een kaiman, die iets anders geproefd heeft
dan visch, en op de weide een kalf of een schaap verrast
heeft; dan geraakt hij op warmbloedige dieren verlekkerd,
en brengt hij het, evenals de tijger, zoo verre dat hij den
naam van menscheneter verdient, bij voorkeur op menschen jacht makende en ze onvoorziens uit hunne schuit
rukkende. Bewonderensweerdig is het hoe gemakkelijk de
inboorlingen zoo eenen menscheneter onder ontelbare
andere krokodillen weten te erkennen en hoe vlug zij hem
van kant maker : zij springers in 't water met een mes
in de hand, duikelen onder het dier en rijten hem den
buik open. De kaiman, die zelfs den tijd niet gehad heeft
zich op verweer te stellen, drijft welhaast boven met de
pooten omhoog, en hij wordt de prooi der p.,..allinairo's,
een slag van roofvogels, tot de familie der gieren behoorende. Deze vogels zijn zeer gemeen in Zuid-Amerika,
en daar zij, gelijk al de andere gieren, op dood aas leven,
zoo zijn zij van het hoogste nut voor deze warme streken ,
zij bevorderen niet weinig de openbare reinigheid en
de algemeene gezondheid met de lijken te verslinden, die
and ,.:rs de lucht zouden verpesten.
Zoo lang de bevolking van het land zoo schaarsch
blijft als zij nu is, moet men dus niet wenschen dat de
gallinazo's zouden verdwijnen. Maar die ontelbare kiokodillen mochten wel uitgeroeid worden. Men kan denken
welke verwoesting zij onder het watergedierte aanrichten ,
zonder hen ware de Guayas alleen toereikend om geheel
de bevolking der republiek van visch te gerieven, en dan
moest men voor den vastentijd geenen stokvisch van den
vreemde doen komen, ge!ijk men nu doet.
Met den avond kwam de stoomboot te Babahoyo
aan, het uiterste punt zijner vaart. De gouverneur kwam
aan boord den pater en de zusters groeten. Het was een
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zeer vriendelijke heer, die zich oprecht veel moeite voor
de reizigers gaf, gelijk hem uit Quito aanbevolen was.
Doch de man kon met geven wat hij niet had, en zoo
kwam het dat de eerste nacht op den planken vloer van
het schip moest overgebracht worden. Babahoyo is een
steedje, vvaar alleman voorbij moet, die naar de hoofdstad
en het binnenland gaat, of er van komt, en men vindt
er noch hotel, noch matras, noch zelfs eenen bundel stroo
om op te slapen. Zoo gaat het in dat lieflijk land, en
alle aanmerkingen, redeneeringen en vertoogen veranderen daar niets aan. Even ongunstig spreekt Pater Kolberg
van sommige andere plaatsen, doch sedert zijne reis is
de toestand bier en daar wat verbeterd.

In het woud.
Een mensch overslaapt zich niet licht op eene berdelen bedding, en ons yolk was al vroeg te been. Met
het aanbreken van den dag kvvamen hen twee groote
schuiten afhalen, waarmee zij eene tweede dagreis mochten afleggen op wateren, die voor de stoomboot onbevaarbaar zijn. Deze schuiten, groot genoeg om een
vijftiental personen te vervoeren en nog veel pakkage
daarbij, zijn nochtans niets dan u,itgeholde boom stammen , zij doen overigens goeden dienst en waggelen zeer
weinig. Op iedere vvaren twee ruwe, half zvvarte bootsgezellen, elk met eenen langen staak voorzien om de
schuit voort te steken... Brave zusterkens, scheept daar
nu maar in, en neemt uw gemak ; gij eet vandaag uw
laatste wittebrood. En weest niet bang voor krokodillen,
want ziet, de soldaten, te uwer eere in hunnen besten
uniform uitgedost, nemen plaats bij u, elk met zijn geweer gewapend.
Het schouwspel dat zij dezen dag mochten zien, is
van de treffendste, Welke men op aarde genieten kan.
Fl unne vaart drong nu immers in het onmeetbaar woud,
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reel twintigmaal grooter dan een der grootste staten van
Europa, dat van den eenen oceaan tot den anderen loopt,
een goed deel van den Evenaar innemend, en dan verder
in het machtig uitgestrekt Brazilie de oevers van den
Amazonenstroom bezettend. Aan dit woud heeft de
mensch nooit de hand gestoken ; de natuur is daar alleen
meester, en wonderwerken verricht zij op die gronden,
de vruchtbaarste der wereld, te alien kante met ontzaglijke stroomen, breede rivieren, ontelbare beken doorsneden ; waar het jaar door eene gestadige warmte heerscht,
en de gewassen bijna daaglijks overvloedig met de wateren
des hemels hegoten worden. Bij ons is er stilstand in den
groei der planters gedurende den winter, en zulks ziet
men ook in de heete landen, die een droog jaargetijde
hebben. Hier is die stilstand onbekend ; alles groeit maar
altijd voort in wondervolle kracht.
Wat then prachtigen wasdom nog kenschetst, is de
weergalooze verscheidenheid, welke men er in bespeurt.
In de gematigde streken vindt men eiken-, beuken-, sparrenbosschen enz., 't is te zeggen : elk uit een enkele soort
samengesteld. De oorzaak daarvan is niet alleen aan den
mensch toe te schrijven, die de bosschen zoo aanlegt ; zij
ligt nog in den aard onzer gewassen, want ook op sommige gebergten en midden in Azie, waar alles in 't wilde
groeit, vindt men uitgestrekte plaatsen bijna uitsluitend
met eene en dezelfde bout- of kruidsoort bezet, even gelijk
de onbebouwde deelen onzer Kempen door de heide overmeesterd worden. Zoo gaat het in het groot Amerikaansch
woud niet : de soorten schuwen er elkander niet, maar
leven ondereen gemengd ; men moet niet verre gaan om
er een honderdtal aan te treffen, alien zeer verschillig van
uitzicht, en aan de uiteenloopendste familien van bet
plantenrijk toebehoorende.
Ge vindt er boomen van to meters omtrek, die ter
hoogte van 4o, 5o, ja zelfs 70 meters stijgen !.. Gij ziet,
beer Lezer, dat de bouwmaterialen voor groote schuiten
van den stuk bier niet ontbreken... VvT aar die kolossale
boomen, vat dicht tegen elkander staan, zoekt ge te
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vergeefs naar het blauw des hemels, en toch is het onder
dit groen gewelf zoo donke y Diet dat er geen ander planten kunnen tieren. In 't algemeen zijn de bladeren bier
groot, dik en blinkend, zoodat zij werken als spiegels
en het licht in alle moogliike richtingen weerkaatsen, wat
door geheel het woud eene klaarte verspreidt, die wet
wat verdoofd, maar tevens ongemeen zacht is.
In de lommer der reuzen van het bosch groeien dus
nog een oneindig getal andere soorten : palmen, boomachtige varens — bij ons zijn de varens enkele kruinen —
heesters en struikhout van alle slag, en vooral rankgewassen of slingerplanten — de zoogenoemde Zia/Ten
—wierdune,langestngelsovral nkevn,debomen
oploopen, dan uit de kruinen neerhangen en eenen anderen steun grijpen, alzoo van boom tot boom sierlijke
kransen spannende. Dan hebt ge nog de zuigplanten, die
op andere groeien en den grond missen kunnen ; zulke
zijn de orchideen, bij voorbeeld, wier overhedrlijke bloemen de stammers en takken der boomen versieren. Overigens zijn al die gewassen zoo dooreen gestrengeld, dat
ge moeielijk kunt zeggen aan het welke de bloemen en
vruchten behooren, die ginder in de hoogte hangen.
Zelfs met behulp der bij1 is het onmogelijk een
einde verre door soinmige deelen van het woud te dringen, en er zijn geheele gewesten, waar nooit een mensch
den voet gezet heeft. Wil een der dun gezaaide inwoners
dier woestijn op twee, drij uren afstand eenen gebuur
bezoeken, hij moet met eene schuit de kronkelende waterloopen volgen, waar hij eenen ganschen dag, en soms
nog meer aan besteden zal.
Er is nochtans een volksken, voor hetwelk dit woud
een echt Land van Belofte is... Ik spreek van het geslacht der apen, die bier uitnemend talrijk zijn. Zij vinden er al wat hun apenhert maar kan verlangen : vrijheid,
warmte en lekkeren kost; voor hen zijn ai de sappige
vruchten, die in deze wildernis groeien. En waar zouden
zip een dichter en hooger geboomte vinden om hunne
klauterzucht bot op te vieren?.. Edoch, er is geen voile
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geluk op deze aarde, zelfs voor de apen niet. Zij worden
menigmaal in hunne gymnastische toeren verstoord door
den jaguar en den puma, die in Zuid-Amerika dezelfde
rol spelen als de leeuw en de tiiger in Afrika en Azi,
en deze bloeddorstige di,eren klauteren tot in de Loogste
boomen even gemakkelijk als de apen zelf. Men vindt
daar ook de harpij, eenen arend, Wiens zicht alleen genoeg is om de arme apen, jankend, naar het dikst gebladerte te doen vluchten.
Veel vogelen vindt men daar natuurlijk ook, en met
de schitterendste kleuren versierd. De papegaaien namelijk zijn er in groot getal, en hun bont gevederte, rood,
groen, geel, blauw, wedijvert met de pracht der bloemen.
Zij hebben echter ook hunne vijanden, niet alleen de
roofvogels, maar dan nog afzichtelijke slangen, die ze
op hunne nesten komen verrassen.
Maar te vergeefs poog ik den Lezer min of meer
een gedacht van deze onbeschrijfelijke plaatsen te geven.
Onmogelijk voor eene Europeesche inbeelding, zegt Pater
Kolberg, zich zoo iets voor te stellen. Die heerlijke
tooneelen zagen zij geheel den dag order hunne vaart
afwisselen. Zij volgden eerst nog twee wren den Guayas,
maar sloegen dan op volgens verscheidene andere rivieren
in, waar het uitzicht van het woud maar altijd grootscher
en wilder werd. Het bed der rivier zelf bleef van die
overmacht van wasdom niet vrij ; de booten bleven
menigmaal in de waterplanten steken. Niet zelden zijn
beide oevers ongenaakbaar, doordien zij als met eenen
muur van hooge doornstruiken bezet zijn, waar echter
van verre tot verre groote openingen in zijn, die aan
poorten gelijken ; 't is langs daar dat de wouddieren
komen drinker,. en baden. Dit is nameliik het geval voor
het waterzwijn (tapir), bijna zoo groot als een ezel, en
hier zeer gemeen. Daar deze dieren altijd dezelfde wegen
volgen, zoo houden zij van geslacht tot geslacht den
doortocht naar den stroom open ; die waterpoort is veel
ouder dan de gewassen, die den oever overdekken, want
deze vergaan mettertijd en worden door andere vervangen, maar de poort blijft altijd dezelfde.
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Waar de rivier nauwer werd, trokken onze reizigers
onder prachtige triomfbogen, door de machtige takken
der boomen van beide oevers en eene menigte ranken
al over het water gespannen Ongelukkig veranderden
somtijds die heerlijke bogen tot een gewelf, zoo laag,
dat zij zich moesten in de schuit neerstrekken om voort
te kunnen, en dan weergalmde nog bijwijlen de noodkreet : a Opgepast! Aan lien tak daar hangt eene slang! »
Zij waren te zes uren 's morgens uit Babahoyo vertrokken; de avond viel als zij te Sabaneta aankwamen.

(Wordt vervolgd.)

J. B. MARTENS, Kan.
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Symphonisch en Lyrisch Gedicht
door

ISIDOOR ALBERT.
Getoondicht door
MARIO VAN OVEREEN.

Den Weled. Hoogleeriar en Kloeken Vlaming,
JULIUS OBRIE,

uit hoogachting en innige vriendschap opgedragen.
PERSONEN :

Bellerophon, zoon van Glaucus, koning van Corinthe.
Esdrade, dochter van Jobates.
Jobates, koning van Lycie.
Thyritithiers.
Koren
Ko
Volk van Lycie.
Bellerophon, zoon van Glausus, koning van Corinthe, had den
koning van Tiryns, Proetos, gesmaad. Prcetos wil hem dooden, maar
dorst hem zelf niet treffen, omdat hij als gast ten zijnent verbleef.
Hij zendt hem bij zijnen schoonvader, Jobates, koning van Lycie, met
eenen geheimen brief, waarin hij bevel geeft Bellerophon te dooden.
De koning Jobates ontvangt hem met zeer vcel pracht; negen dagen
lang geeft hij feestmalen en icderen dag offert hij dieren. Den tienden
dag vraagt hij den brief en leest het bevel. Hij draagt dan aan Bellerophon
den last op, een monster te dooden, met vlammenschietenden muil,
leeuwenkop, schaapslijf en draakstaai t. Met behulp der godes Athene
doodt hij het monster, en Athene geeft hem een gevleugeld paard, Pegasus.
Jobates herkent dan in Bellerophon den begunstigde der goden en
geeft hem als bruid zijne dochter, die door Bellerophon wordt bemind.
Maar zekeren dag veil de held met min paard den Olympos bestijgen,
('t is te zeggen den hemelberg of bet verbluf der goden); maar hij
valt van zijn paard en sterft. Het gevleugeld paard maakt nu, volgens
de mythologie, deel van het sterrenstelsel.
(t) Voor de muziek wende men zich tot den beer Mario Van
Overeen, componist, Boulevard Leopold, Brussel.
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EERSTE DEED..

De handelins grj.fit filaais in het Woud van Tiryns.
Bellerophon.
RECITATIEF.

En ver in het versChiet daalt bloedig rood, de zonne...
En 't wraakgeschreeuw stijgt op, gedragen door den wind...
Geen zoete Philomeel, geen murmelende bronne...
1k dwaal door 't eenzaam woud, ik dwaal verschrikt, ontzind!...
Ik roep u smeekend aan, o goden !
Vorst Prcetos heeft mijn flood geboden,
Vorst Prcetos, door mijn smaad verblind!
. . . ..... . . .............
Maar 'k hoor op mijne klacht slechios de Echo antwoord geven,
Esdrade zelv', de zoete, is mij niet bijgebleven !...

Esdrade (die intusschen Bellerophon naa'ert).
Bellerophon !
De goden hoorden mijn gebeden,
Appolo richtte mijne schreden,
En 'k zie u weer!...
'k Mag weer uw zoete kussen voelen,
'k Mag in uw gouden lokken woelen,
Als Eools adem eindloos teer!

Bellerophon.
Esdrade, 'k smack het heil der goden,
Wijl ge weder mij behoort...
Maar het noodlot jaagt mij voort...
Wordt mij wee of troost geboden?

(Wraakgehiril in de ver le.)
Hoor, het wraakgehuil van 't yolk
Snijdt door 't angstig, jagend herte...
Zie, hoe in de grauwe verte
Bloedig hangt de neevlenwolk...

De Thirynthiers (in de muren ran Tigns).
Wraak ! o wrake ! Galme door 't heelal
Luid ons wraakgeschal!
Kan ons bloed den boon vergeven,...
We eischen 't offer van zijn leven...
Hem die koning Prcetos smaadt,
Ontgaat Dimmer Tiryns haat!...

BELLEROPHON.
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Bellerophon (wanhopiA.
Het yolk op de Agora snelt toe in 't avondrood.
De krijgers roepen wraak en eischen mijnen dood; —
En 'k zie me in naren Broom, als 't schichtig hert gedreven, —
Door 't moordend staal geveld, op 't bloedig schild geheven...

De Tirynthiers

(in de 7,erte).

Wraak ! 0 wrake ! Galme door 't heelal
Luid ons wraakgeschal !

Bellerophon

(inoecieloos).

Hoor, lieve, hoor, men eischt mijn leven ..

Esdrade

(froostend).

Neen, ban de vrees en zie me in 't oog,
Of daar een valsche hope long...
Uw vrijheid heeft de Vorst geschreven :
Het dierbaar schrift is mij vertrouwd;
En als Jobates het ontvouwt,
Zal Hymenaios ons vereenen...

Bellerophon.
Het bloedig fibers drijft in de verte henen :
't Is liefdedauw, die 't brandend herte laaft.
Esdrade lief, zoo schoon, zoo rijk begaafd,
Aan uwe zij zijn vrees en smart verdwenen !

Esdrade.

Aria.
Wij zullen heengaan... Ver, gehefde, ver!
En 't morgenrood vindt samen ons op weg
Naar 't zonnig land, dat ens des liefde wijst!
En vooglenzangen stijgen, waar wij gaan
In reine vree. De bloemen geuren zacht
Als wierookwalmen... 0, gehefde, kom!
Voelt gij 't genot niet dat ons ginder wacht,
Waar, rustend op mijn borst, gij 't zoete woord
Van liefde laat ontglippen uit uw mond?
Wij zullen heengaan, geestdriftvol omarmd...
En groene mirt begroet ons langs de baan!
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Esdrade en Bellerophon.
Van liefde spreekt ons weer het ruischend loover,
Van liefde weer de zoele zomerwind;
't Is of een nieuwe dag begint,
Vol weelde en glans en zilvren zanggetoover.

De Tirynthiers (meer en meer in de verte,

invallende in den

tweezang).

En machteloozer klinkt ons woord :
Moord! Moord!

Bellerophon.
Vrij zijn, vrij zijn in uw armen!
Badend in der minne gloed...

Esdrade.
't Hart door liefde voelen warmen,
Kussen drinkend, honigzoet!

De Tirynthiers

(wegstervende stemmen).

Wraak! o wrack!

Esdrade en Bellerophon,
Van liefde spreekt ons weer het ruischend loover,
Van liefde weer de zoele zomerwind,
't Is of een nieuwe dag begint,
Vol weelde en glans en zilvren zanggetoover!..

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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TWEEDE DEEL
Plaats in Lycie:
Volk van Lycie (dat Esdrade en Bellerophon met zvelkomzangen begroet).
Geestdriftig khnkt de vieugdegahn I
Wij wachten u met feestakkoorden,
Met mirtenkrans en wierookwalm,
En hymnen schoon als tooverwoorden...
Het lied der gouden cythersnaar
Verwelkomt u, o minnend paar!
(lobate's doet zine inh e de onder de tonen der maiwch 7,an

Ly ci('.)

Jobates.
Esdrade, kom aan mijne borst,
En kus me, kus me eindloos teer...
Uw bruidegom vindt hier een vorst,
Een nieuwen vader weer!...

Esdrade en Bellerophon.
0 zoete streeling, zalig hopen!
Ons gaat een gulden toekomst open,
Wen 't hart naar zoete liefde dorst!

Jobates.
Stijge de wierook in geurige wolk,
Knielen de maagden en bidden om zegen,
Strooie de jeugd nu 't gebloemt allerwegen;
Ruische 't gezang van het dankbare yolk !

(De stapels worden aangestoken en de ylammen stygen
o_pwaarts, terwil het yolk geknield rond het offer zingt.)

Volk van Lycie.
Stijg nu, vlam, in hellen glans,
Stijg nu tot den hemeltrans.
Draag den goden onze beden,
En het loon der offerand!
Zij der liefde heilig pand,
Zij de vrede bier beneden!...
(Deze plechtigheid wordt gevolgd door dansmuziek.)

22

BELL ER °PITON

Vrouwen.
Dat nu vreugde,
Dans en liefde,
Blakend verwen onze wang,
Schalle luid de jubelzang...
Borsten gloeien,
Kussen vloeien
Midden in den liefdedrang!

(Jobates heeft het schrift van Prectos ontvouwd en gelezen.
Het Yolk jubelt nicer en meer knell Esdrade hares vader
yerschrikt aanschouwt.)

Esdrade (snzeekend).
0 vader, o Koning, ik lees in uwe oogen
Zoo'n wonder gevoel... En 'k smeek u zoo zoet I
Ik hang aan uw borst nu en vrage meedoogen.
0 vader, o Koning, wat heeft u verwoed?

Jobates (streng).
Bellerophon, u treft een vreeslijk vonnis.
Gij hebt den koning van Tiryns gesmaad...
Zoo zult ge als straf de marteldood nu sterven...
Zoo hoor 't bevel dat als een vloek u neerslaat :
In 't diepste van 't gebergte schuilt een monster,
Met leeuwenkop en vlammenschietende oogen;
Het waart er rond en brengt alom vernieling;
En wie 't gedrocht eens zag, die vluLhtte, heen ;
En niemand, niemand dierf tot nu het dooden...
Dit vreeslijk monster nu, Bellerophon,
Zult gij bevechten tot de dood u treft!

Esdrade (verschrikt).
0 genade, vorst almachtig!
Zie, ik buig de knieen neer...

Volk van Lycie (smeekena).
Wees den liefdeband indachtig
Die hen strengelt eindloos teer...

BELLEROPHON.
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Bellerophon (gebiedend).
Geen wee,
Geen laffe bee !
Ten strijde dan vooruit ! een vrouwenoog bespiedt me,
De scherpe spies gevat, omgord het glansend schild!
Den zviaren helm gedrukt... En 't schrikbaar monster ziet me
Met wondren moed in 't oog, wen 't mannenharte trilt !...

Esdrade (zt,ankopend).
0 kom, mijn zoete bruidegom,
Ik druk mij hooploos aan uw herte...
Wij snellen henen naar de verte...
En redding wacht ons. Korn, c kom!

Bellerophon.
0, wil mij smeekend niet bekoren !
Het is een nietig toovergloren,
Bij deze spotternij...

Esdrade.
0 ! Medelij !
Vaarwel! Een laatste kus versmelte beider zielen.
0 laat me nog eenmaal aan uwe voeten knielen...
De tied vervliegt zoo maatloos snel!

Bellerophon.
De scheiding komt... Vaarwel...

Volk van Lycie.
In gouden droomen
Zal hij, den krans om 't hoofd, tot U, geliefde, komen.

Esdrade (met eenen gil nitroe_pende).
Vaarwel !
(Heal/Ike sidle.)
_Eem vreeselik gerucht laat zich hooren. Het monster nadert,
lei 70:y7 de donders in de verte groin/nen.
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Volk van Lycie.
(ALGEMEEN KOOR.)

En voort nu! voort !
Wij hooren 't monster aakhg kreunen.
Hoort! Hoort!...
Paleis en hut op hun gewelven dreunen°,
En voort nu! voort!

Het onweder zL'oedt meer en meer. Bellerophon gaal ten stride
tege;:, het monster. Een wild ,9,-evecht heeft _Mats; de kreten des
yolks mengen zich met het ratelen des donders.

Volk van Lycie.
En 't onweer bruist... de wilde winden loeien...
De zware donder groint, en regenstroomen vloeien...
De bliksem doet den heinel gloeien...

Jobates.
Het vreeslijk monster schiet verblindend hem nu tegen...
Een vreeslijk wangedrocht, met breeden leeuwenkop,
En zwavel spuwt de mull in kronkeiende wegen.

Volk van Lycie (to/ Bellerophon).
Bellerophon, snel toe en stort er woedend op!

Esdrade
Hoe razend holt en rolt de kamp!
0 ramp !
Het monster slaat mijn heil ten gronde!
0 gruwlijk feit... 0 bange stonde!

Mannen.
Hij stormt vooruit... vooruit... op 't hijgend monster weder,
Een enkle ruk, een stoot, en 't wangedrocht stort neder;
Het slaat zijn bloedig brekend oog
Omhoog!
De scherpe spies heeft het doorstoken...
Hij is gewroken, ja, gewroken!

Een oogenblik plechtige Ville. Bellerophon keen zegevierend
terug. Een tziomfmarsch word/ aangeheven. Het yolk van Lycie'
begroet gecstdrifti den overwznnaar.
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Esdrade (overgelukhg).
U vrij to zien! U kussen geven!
En rusten aan uw mannenhart!

Bellerophon.
Ik heb voor u 't gevaar getart,
En ik hervind bij u het leven...

Jobates.
De koning schenkt u zijn genade,
En gansch zijn levensheil, zijn kind...
Dat Hymenaios u verbind'!
De zoete Esdrade wordt uw gade!...

Eene stem (lilt den hooge).
Athene loont en eert den held,
't Gevleugeld paaid is hem beschoren!

Bellerophon (opergelukkig).
Pegasus zal mij toebehooren !...
Welaan, d'Olympos opgesneldf...

Esdrade.
Ik smeek u, blijf, nog woedt het vreeslijk weder,
Een angstgevoel beklemt me, zwakke bruid.,.

Bellerophon.
0 stil uw vrees!

(Bello ophon 7 ,11W met Pegasus, het gewleugeld paw a, aen
Olvinpos op.)

Lyciers.
Daar stort het ros vooruit,
En snuift de winden op en slingert op en neder...

Esdrade

(angshg).

En vreeslijk steil is 't reuzenhoog gebergte.
« 0 stil uw vrees, » dat is zijn laatste woord!..
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Jobates (troostend).
Hij zal omhoog tot bij de goden dringen,
Hij wil zijn hell verkonden aan hen zelv'!...
(Een vreeselijk gerucht sh.)gt op, de wolken schen/viz en een
bliksemschicht treft Bellerophon, die van het gevlezz,0,-eld paard valt).

Esdrade (uitzinnig).
0, zie, een straal, een belle straal des bliksems
Verblindt hem 't oog! het is te laat... te laat!...
Daar stort hij neer ! En 'k mag met hem niet sterven!...
ALGEMEEN SLOTKOOR.

Lofzang aan Bellerophon.
Stralend glinstert omhoog nu het beeld van zijn grootheid, Pegasus.
Eeuwig verkondigt 't gewelf zijne glorie in schittrende glansen;
Dankende knielt het yolk in bewondering heft:end de blikken.
Heilig, o dichter, zij 't beeld u van hem die de tijden gedenken!
Liefde herschiep hem tot held; hem leidde de gunst van Athene...
Stralend glinstert omhoog nu het beeld van zijn grootheid, Pegasus!

EINDE.

**Vt*A Malt**
HET NEDERLANDSCH IN DE GENTSCHE
DAGBLADPERS.
N de maandelijksche Zitting der Koninklijke

Vlaamsche Academie van 19 October laatstleden, heeft een barer werkende leden, de heer
Th. J. I. Arnold, over het onderwerp dat bier voor
titel dient, eene niet onbelangrijke voordracht gehouden,
Welke thans bij den uitgever van Het Belfort in druk
is verschenen. In onze hoedanigheid van Gentschen dagbladschrijver voelen wij ons geneigd dit vlugschrift bier,
eenigzins breedvoerig, te bespreken.
De beer Arnold, vroeger buitenlandsch eerelid der
Academie en, sedert zijne inburgering, tot werkend lid
verkozen, is Noord-Nederlander van afkomst; vandaar
dat hij voor de taal en de schrijfwijze onzer Noorderbroeders eene gansch natuurlijke voorliefde heeft, voorliefde Welke niet door al zijne medelecien, zelfs niet door
de. meerderheid der leden van de Kon. Vl. Academie
wordt gedeeld.
Dat kunnen wij van hem zeer goed lijden, dock hij
ook dient te verstaan dat wij minder dan hij ingenomen
zijn met alles wat uit Noord-Nederland komt en de
lessen van taal en schrijfwijze, welke het Noorden ons
wil geven, niet altijd onvoorwaardelijk aannemen.
De heer Arnold heeft zich voorgesteld, bij middel
van aanhalingen, te doen zien dat in de Gentsche dagbladpers een erbarmelijk Nederlandsch wordt geschreven
en daarop de aandacht te vestigen van « onze Koninklijke
« Vlaamsche Academie, een lithaam niet alleen in het
o leven geroepen om prijsvragen uit te schrijven en te
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« bekronen en oude of nieuwe werken over taal- en letter• kunde uit te geven, maar ook om taalpolitie te oefenen. 'fa
Ons dunkt dat de beer Arnold zich bier niet tot de
rechte mannen heeft gewend. Zonder onze Kon. VI. Academie in iets te willen te kort doen, zijn vvij van meening
dat zij, als « lichaam » nooit de taak zou aanvaarden
taalpolitie te houden onder de Zuid-Nederlandsche letterkundigen, daar zij, zou moeten beginners met vaste taalregels te bepalen, naar welke, eerst en vooral, al hare
leden zich zouden moeten gedragen.
Zoo iets bestaat bij de Academie Francaise, die een
officieel woordenboek uitgeeft, bevattende al de woorden
en spreek- of schrijfwijzen, welke door haar als echt
Fransch worden erkend, zoodat geen vvoord of geene
zinwending, in het Dictionnaire de l'Academie niet opgenomen, in Frankrijk burgerrecht heeft.
Verondersteld dat onze Koninklijke Vlaamsche Academie denzelfden vveg wille opgaan en een viertal harer
leden afvaardige om haar woordenboek op te stellen, bij
voorbeeld : de heeren Arnold, W. De Vreese, Guido
Gezelle en Edw. Gailliard, alle vier, zonder tegenspraak,
geleerde taalkundigen.
Wij verwedden teen tegen den, dat die vier heeren het
nooit eens zullen worden, niet alleen over een eenvormig
wetboek van taal- en spelregels, zinbouw en diergelijke,
maar zelfs over den titel van het woordenboek.
Het is immers voor niemand een geheim dat onze
West-Vlaandersche taalgeleerden en letterkundigen er een
hekel aan hebben aan hunne taal den naam van « Nederlandsch » te geven en, terecht of ten onrecht, beweren
goed « Vlaamsch », maar geen « Nederlandsch » te spreken en te schrijven.
Zelfs ingeval de twee West-Vlaandersche opstellers
van het woordenboek zouden toegeven, dan zou de naam
« Woordenboek der Nederlandsche taal, uitgegeven door
de Koninklijke Vlaamsche Academie — sommigen zeggen liever « Taalkamer D . .- al heel zonderling klinken.
Doch, aangenomen dat men daarop overeenkome,
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niemand zal betwisten dat het een heel werk zou zijn,
al de leden der Academie eene eenvormige schrijfwijze
te doen aannemen. Hoe wil de heer Arnold dan aan de
Gentsche dagbladschrijvers taalregels opleggen, waarover
de leden der Academie het onder elkander niet eens zijn,
en die regels dan nog onder de bescherming van die
geleerde vergadering stellen?

De beer Arnold kan het maar niet verkroppen dat
soms — zelfs door Gentsche dagbladen — aan de Nederlandsche drukpers wordt verweten dat zij, zonder de
minste noodzakelijkheid, hare kolommen vol Fransche
bastaardwoorden stopt. Gelukkiglijk verdedigt hij dit
gebruik niet — waaraan hij, wij erkennen het gaarne,
zichzelf ook niet bezondigt — doch als verschooning
voert hij aan : de nabijheid van Belgie, waar het al Fransch
is wat de klok slaat.
Wij herinneren ons nochtans gevallen waarin het
Nederlandsch franskiljonnism zich op die verschooning
niet kon beroepen. Zoo, bijvoorbeeld, lazen wij eens in
de nieuwsbladen dat, op een festival of muziekfeest in
eene Vlaamsche stall, bij de ontvangst der deelnemende
maatschappijen, door iedereen Vlaamsch of Nederlandsch
werd gesproken, behalve door den voorzitter eener Hollandsche maatschappij, die alleen Fransch sprak.
Zoo ook kwam eens een letterkundige van NoordNederlandsche afkomst, thans lid der Koninklijke Vlaamsche Academie — en die de beer Arnold niet is — op
het bureel van het Handelsblad, van Antwerpen, aan de
medewerkers van den beer Snieders, in 't Fransch naar
hunnen hoofd-opsteller vragen.
Er zijn meer ander?. voorbeelden van Noord-Nederlandsch franskiljonnism , waatvan wij, heel dikwijls,
mooie staaltjes aantreffen in de Hollandsche Couranten,
die ongetwiiteld de taal vo2ren Welke, daar te lande, bij
het beschaafd publiek in gebruik is. Vandaar de talrijke
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Fransche bastaardwoorden welke men dagelijks op elke
bladzijde, in elke kolom van die bladen aantreft.
De heer Arnold heeft gelijk te zeggen dat sommige
woorden, zooals robe-tailleur en andere, in 't Nederlandsch onvertaalbaar zijn en dan ook maar in hunnen
oorspronkelijken vorm moeten behouden worden. Doch,
wat zou hij zeggen van Het Centrum dat, in een zijner
laatste nummers, vertelde van « eenen Nederlander, die
te Weenen verbleef om zich in het tailleursvak te bekwamen? » Zou dat ook goed Nederlandsch zijn?
Waarschijnlijk wel want, te oordeelen naar de taal
der couranten, is een « kleermaker » de man die voor Jan
en Allem q n werkt, terwijl een tailleur een soort van
artiste schijnt te zijn, die alleen talent genoeg bezit om de
costumes te vervaardigen van de gedistingueerde NoordNederlanders.

De beer Arnold schijnt het ook euvel te hebben opgenomen dat een Gentsche konfrater erover juichte, toen
de stedelijke tooneelcommissie besliste dat het voortaan
uit zou zijn met jij, jou, u bent, heusch enz. al woordjes
welke in Zuid-Nederland onbekend zijn. Hij beweert dat
het blad daarbij den wensch,zoo niet uitdrukte, ten minste
liet verstaan, die woordjes te zien vervangen door wulder, gulden, hulder, jaei, enz.
Dat kan wel zeker het inzicht van het bedoelde blad
niet geweest zijn, aangezien tot hiertoe niet een Viaamsche tooneel- of romanschrijver het gewaagd heeft, zelfs
in den gemeenzamen of in den boertigen trant, die
woordjes in zijne samenspraken te gebruiken, terwijl jij
en jou, jullie, bent en heusch volop gebruikt worden in
de Hollandsche tooneel- twi zelfs roman-letterkunde.
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Eindelijk komt de beer Arnold aan zijne voorbeelden
van het slecht Nederlandsch der Gentsche dagbladpers.
Deze beslaan, met zijne opmerkingen, niet minder dan
51 bladzijden.
Zijn de opmerkingen van het geacht Academielid nu
gegrond? Over het algemeen, ja. De voorbeelden welke
hij aanhaalt zijn meest alien ofwel gebrekkige vertalingen
uit het Fransch, ofwel onnederlandsche, zelfs onvlaamsche zinwendingen.
Voor eenige nochtans vragen wij verschooning. De
beer Arnold wraakt, onder andere, het gebruik van « eene
partij aankleven » in plaats van « zich bij eene partij
aansluiten ». Het Fop is bier, dunkt ons, de kool niet
waard.
Hij verwerpt ook « labeurpaard n, uit hoofde van
het Fransch labeur en meent dat ploegpaard beter is.
Onzé boeren, echter, zeggen wel ploegen, maar noemen
het gedane ploegwerk labeur en het paard, dat daarvoor
gebruikt wordt, labeur-paard.
Hij wil ons ook het Hollandsche « pandjeshuis »
opdringen, dat Kier door niemand verstaan wordt.
« Betalende scholen, » zegt hij, is slecht; 't zijn niet
de scholen, maar de leerlingen, die betalen. Zeer juist,
maar dat is zoo -.vaar in 't Fransch als in 't Vlaamsch
en toch is dcoles payantes goed Fransch. Ook zijn het
de Gentsche dagbladschrijvers niet die de benaming « betalende scholen » hebben uitgevonden en het is soms zeer
moeilijk tegen eene bestaande en door het yolk aangenomen benaming op to komen.
Zoo is het ook met « briefwisselaar n. 't Is waar, de
briefwisselaar van een dagblad wisselt geen brieven, want
hij schrijft en krijgt noch verwacht antwoord. Doch
correspondant is niet beter. De beer Arnold raadt « berichtgever » of « briefschrijver » aan. Voelt hij niet
dat die benamingen ook de zaak niet uitdrukken? De
Noord-Nederlanders schrijven noch « berichtgever » noch
« briefschrijver » maar « correspondent ». Wij schrijven
< briefwisselaar », omdat het woord algemeen aangeno-
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men is om den persoon aan te duiden dien wij daarmede
bedoelen.
Een briefwisselaar is een persoon, meestal een dagbladschrijver van beroep of ten minste een letterkundige,
die aan een dagblad, uit eene andere stad of uit een
vreemd land, artikels of verhandelingen zendt, hetzij over
een bepaald onderwerp, hetzij over politieke of andere
toestanden. Die man zendt dus Beene bloote berichten en
wat van hem in het blad verschijnt heeft, zeer dikwijls,
zelfs den vorm niet van een brief.
Wij weten wel dat o briefwisselaar » niet juist uitdrukt wat Kier wordt bedoeld, doch het geeft zulks ten
minste zoo goed weer als heusch, bij voorbeeld, het denkbeeld van « waarlijk, waarachtig » of « 't is gemeend »
weergeeft.
Wij nemen aan dat « geschiktmaking » van een
A
gebouw of lokaal eene slechte uitdrukking is en schrijven
dan ook gewoonlijk « inrichting ». Doch de beer Arnold
heeft bet mis voor, als hij beweert dat « geschiktmaking »
de vertaling is van arrangement. 't Is gewoonlijk het
woord appropriation dat men daardoor wil weergeven.
Het geleerd Academielid heeft ook geen vrede met
« de kinderen waren reeds slapen » en meent dat het zijn
moet « de kinderen waren reeds te bed D . In NoordNederland gaan de menschen misschien te bed, doch in
Vlaanderen gaan zij slapen. Niemand kent bier « te bed
zijn » maar iedereen kent « slapen zijn » en wij weten
niet waarom die uitdrukking, al wordt zij in het Noorden niet gebruikt — wat wij nog betwijfelen — uit de
algenieene Nederlandsche taal zou moeten verbannen
worden. Zij is noch een gallicism noch een wanvorm en
niemand kan zich aangaande hare beteekenis vergissen.
« De kinderen zijn slapen » is, dunkt ons, veel duidelijker dan, bij voorbeeld « hij rijdt op een fiets o of « hij is
gaan fietsen N.
Wij kunnen ook niet instemmen met den eisch
van den beer Arnold, dat men altijd morgen en niet
morgend zou moeten schrijven, onverschillig of men
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daarmede het begin van den dag of den eerstvolgenden
dag wil beteekenen.
Wel is waar is de Neer Arnold niet alleen van
zijne meening. Nochtans zijn wij van gevoelen dat die
onschuldige d in het eerste geval zou moged behouden
worden, aangezien zij ons een kostbaar onderscheid bezorgt
tusschen morgend (matin) en morgen (demain). Zulk een
onderscheid, dat de taal verduidelijkt, is, dunkt ons,
niet te versmaden.

Zoo zijn er, in de lijst van den beer Arnold, nog al
opmerkingen welke wij niet kunnen bijtreden en andere
welke, alhoewel min of meer gegrond, tot het ras der
zifterijen behooren. Wij verhaasten ons echter erbij te
voegen dat het werk van den achtbaren geleerde vele
nuttige wenken bevat, waaruit onze dagbladschrijvers
groot voordeel kunnen trek ken.
Tot verschooning dezer laatsten moeten wij nochtans
ook zeggen, dat zij niet, gelijk hunne Fransche konfraters, eene schaar voor hoofdopsteller hebben, maar, uit
hoofde van het gering getal Vlaamsche dagbladen, meer
vertaalwerk moeten leveren dan er, met studie en beredeneering, kan worden afgelegd.
Zij moeten dus met overhaasting werken want, zooals de beer Arnold het zelf bekent, c hun blad moet
om zooveel uur en zooveel minuten op de post zijn ».
Vandaar dus dat zij niet altijd verantwoordelijk kunnen
gesteld worden voor zekere fladders of lichte fouten,
welke ook al eens aan de zetters te wijten zijn.
Wij mogen daarbij nog vaststellen dat onze Vlaamsche dagbladschrijvers gewoonlijk eene betere taal schrijven dan sommige letterkundigen of boekenschrijvers. De
opstellen van deze laatsten, welke de dagbladschrijver
nu en dan verplicht is in zijn blad op te nemen, vragen
dikwijls zooveel verbetering, dat hij meer dan eens, hij
die voor een onkundige in de taal wordt gehouden, er
el moet op zw eeten om er kop aan te krijgen. Wij spreken
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dan nog niet van de « letterkundigen » misschien wel
academiekers, die hunne werken aan dagbladschrijvers
te verbeteren geven.
Het grootste deel onzer dagbladschrijvers zijn letterkundigen, die als dusdanig gunstig bekend staan. Dagbladschrijvers en gewezen dagbladschrijvers zijn leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie en bekleeden er
eene plaats die de minste niet is. 'Ware het niet zonderling dat dezelfde mannen die, buiten de drukpers, goede
letter- en taalkundigen zijn, er niets meer zouden van
kennen zoodra zij in hunne dagbladen schrijven ?

*
Nog een punt, waarvan de heer Arnold geene rekening schijnt te houden, is dat de dagbladen, zoowel die
van Antwerpen en Brugge, als die van Gent, min of
meer verplicht zijn aan hunne taal eenigzins den vorm
te geven van de spraak der bevolking, in wier midden
zij verschijnen. Zonder die toegeving loopen zij maar
al te dikwijls het verwijt op te hoog, dat is : te letterkundig geschreven te zijn en daardoor onverstaanbaar
te worden.
Dit is zoo waar dat, toen de schrijver deter regelen
eenige maanden te Antwerpen, als medewerker aan Het
Handelsblad, in bediening was, de achtbare heer Snieders
— aan wien hij bier gelukkig is hulde te mogen brengen,
als zijn meester in het dagbladschrijven — hem toesprak
met de woorden :
— « Jongen, gij ke pt tamelijk goed uwe taal, maar
dat is niet voldoende : gij moet leeren Handelsbladsch
schrijven. »
Kortom, de voordracht van den beer Arnold kan met
veel vrucht geraadpleegd worden door jonge dagbladschrijvers, die wenschen, in het volbrengen hunner lastige
dagelijksche taak, zooveel mogelijk het schrijven van
taalkemels te vermijden. Doch, indien het achtbaar Academielid denkt dat hij een dagblad beter zou opstellen
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dan dezen die er thans hunnen tijd aan besteden, durven
wij hem zeggen : wij zouden er u eens willen zien voor
zitten!
Hii zou kunnen varen gelijk de twee groote letterkundigen, die eens op zich namen aan een Vlaamsch
blad van Antwerpen — dat thans niet meer bestaat — een
ander en beter aanzien te geven.
De gewone opstellers mochten nog de nieuwskens
vertalen, onder toezicht van die heeren, welke zich met
het opstellen der artikels gelastten.
De verbetering was zoo weinig zichtbaar dat, na
eene proefneming van eenige weken, de twee groote letterkundigen de pijp aan Marten gaven en de oude opstellers
in hunne eer en in hun gewonen werkkring herstelden.
De heer Arnold zou zijn eigen en de Nederlandsche
taalkunde eenen slechten dienst bevvijzen met dergelijke
procf te wages en zich daarvoor aan zijne geleerde en
-vruchtbare studien te onttrekken.
Gent, 28 November 1 8 9 8.

A. V. BULTYNCK.

ZEMEIVEZEMES
« DE KEERPUNTEN DER GESCHIEDENIS. »

VER een jaar kwam te Antwerpen eene nieuwe
instelling tot stand. Eenige dames richtten'
eene Universiteits uitbreiding voor vrouwen,
in, en deden een oproep aan de professors onzer
hoogescholen. De eerste die dezen oproep beantwoordde,
en die, door het verleenen van zijnen naam en van
zijn gezag, het nieuwe werk, om zoo te zeggen, stichtte,.
was Prof. Godfried Kurth, van Luik.
Hij, de beroemde geschiedschrijver, de diepe denker,.
de geniale man, achtte het niet beneden zijne weerdigheid op te treden voor een gehoor van vrouwen en,
in eene reeks van zes lessen, de hoogste bespiegelingen voor te dragen over de philosophie der historie,.
over den rol der Kerk, bij al de « Keerpunten der
geschiedenis. »
Den beknopten inhoud dezer voordrachten vvillen,
wij aan de lezers van 't Belfort mededeelen en genietbaar
maken. Zeker zullen zij door deze omwerking veel
verliezen, al ware het maar het aanschouwen van den
spreker zelven, zijn edel gelaat, het hooge denkersvoorhoofd door vergrijzende zwarte lokken orngeven, den,
diepen vorschersblik der donkere oogen, en dan 't getoover
der meeslepende stem, de gloeiende, warmbekleurde taal,
die de innigste snaren der ziel komt roeren, de begeesterende overtuiging, die alles overheerscht.
Hier gelds het Lacordaire's verzoek aan te halen,
toen hij zijne voordrachten uitgaf : « Je publie aujour-d'hui les paroles que je disais. Elles arriveront au
lecteur froides et decolor6es ; mais quand, au soir de
l'automne, les feuilles gisent et tombent par terrep
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plus d'un regard et plus d'une main les cherchent
encore, et, fussent-elles dedaignees de tous, le vent peut
les emporter et en preparer une couche a quelque pauvre
dont la Providence se souvient du haut du ciel. »
In deze vluchtige lessen, koos Mr. Kurth, als
hoofdgedacht, als leitmotiv, de houding der Kerk op
alle kritieke tijdstippen der samenleving.
Hij toonde aan zijne hoorderessen de wonderbare
wijze waarop de Bruid van Christus altijd den rechten
weg wist te volgen, die naar den zegepraal leidt, die
de maatschappij redt : hij toonde hoe zij, bij iedere
kruisbaan, met onfeilbaar gevoel, den weg des vooruitgangs vond en aan 't menschdom deed inslaan.
Voor den denker is er een diep verschil tusschen het tijdvak voor Christus en dat na het ververschijnen des Zalignriakers. De geschiedenis is als in
tweeen verdeeld door eene bergketen, dragende op haren
top het Kruis van den Verlosser. De heidensche en
de Christene volkeren hebben eene gansch verschillige
levensopvatting. Gene beoogen maar een doel : Het
leven genieten ! de dood is voor hen eene onherstelbare
ramp ; de gelukzaligen die Elysiums tuinen doorwandelen zuchten van verlangen naar het aardsche leven.
De Christenen integendeel aanschouwen het leven
met zijne smarten en tegenspoeden, enkel als een korten
weg, die ze naar een ander, glansrijk leven moet leiden.
Hun eenig doel is dat toekomende leven door deugden
te verdienen.
Die wijziging der gedachte is niet het gevolg eener
langzame ontwikkeling. Eene ware omwenteling werd
door Christus' leer te weeg gebracht.
Wat was de Kerk van Christus in den beginne?
De vergadering van eenige geloovigen, allen tot het
jodendom behoorende Deze geloovigen waren de strengste
Joden; het waren die Joden, die al de MozaIsche wetten
onderhielden, die de besnijdenis ondergingen, die da
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levensmiddelen verdeelden in rein en onrein, die aanraking met heidenen als eene bezoedeling aanzagen. En
die Joden, leerlingen van Jesus, apostelen zijner leer,
waren overtuigd dat die leer voor Israel alleen bestemd
was, en Israel alleen redden moest. Geen vreemdeling
zou . aan die redding deel hebben, tenzij hij eerst
Israeliet werd. Dan, maar dan alleen, was het hem
vergund het doopsel te ontvangen en Christus te volgen I
Wat moest er, in zulke omstandigheden, van de
Kerk worden? Zij zou niets anders meer zijn dan eene
Israelietsche sekte, verwezen, gelijk alle sekten, tot eenen
vroegtijdigen dood.
Maar Gods inzichten waren niet die van het Joodsche
yolk. De leer van Jesus was niet voor Israel alleen
bestemd, maar voor de gansche wereld. Ze mocht niet
aan de lotgevallen eens yolks geboeid blijven : haar yolk
mocht niet a Israel » heeten, maar wel « Humanitas. D
Een klein voorval, nietig in den schijn, kwam dit
veropenbaren. Iedereen ken t het gezicht van Petrus te
joppe : Petrus stond op het dak van Simons huis,
verslonden in zijn gebed. Na eenigen tijd kreeg hij
honger en zag een visioen. Een engel kwam voor hem
een groot ammelaken openspreiden : daarop waren allerlei
dieren : viervoetige dieren, vogels der lucht, visschen
der wateren en kruipdieren der aarde. En de engel
sprak : « Eet ! » Tot viermaal toe zag Petrus hetzelfde
gezicht en toen verdween het (i).
En eensklaps werd Petrus gewaar wat dit beteekende.
Hij begreep dat het doopsel niet alleen voor Israel bestond,
maar voor alle volkeren der aarde ; hij begreep dat
bet bloed des Zaligmakers niet voor enkele uitverkorenen,
maar voor gansch het menschdom had gevloten.
Eenige oogenblikken later vroeg de heiden Cornelius
om gedoopt te worden, en Petrus doopte hem, zonder
hem eerst in de Israelietsche gemeente in te lijven.
Het wonder was bewerkt, de Kerk van Christus gered. !
(I) Hand. der Apost. X, 9-16.
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Bij deze gelegenheid gaf de Kerk den eersten biijk
van dat onfeilbaar gevoel, dat haar voortaan als trouwe
leidsman moest bijblijven.
Met stille schreden vervorderde rle nieuwe leer haren
weg. Achter de Romeinsche legioenen drong ze Rome
en het reusachtige Romeinsche rijk binnen. Eeuwen verliepen eer zij het keiz-errijk meester werd ; eeuwen van
stillen, hardnekkigen strijd, eeuwen van volharding en
taaien moed, eeuwen van beproeving en vervolging.
Aan Wilde dieren gelijk gesteld, werden de Christenen
verdrukt en gefolterd ; met duizenden gedood, boden zij
geenen wederstand. En toen die drie eeuwen van gruwelijke martelie voorbij waren, stond het rijk zoo vol
Christenen, dat met hen diende afgerekend to worden.
Het bloed der martelaren is een vruchtbaar zaad.
Nog eene eeuvv vervloog; toen was de leer van
Christus rijks godsdienst geworden. De afgoden lagen
ten gronde, Jesus zegepraalde.
Maar de Kerk stond voor een nieuw en dreigend
gevaar. Rome had de verstgelegen landen veroverd en.
tot Romeinsche provincien gemaakt. Aan hunne bewoners had het zijne burgerschap gegeven, zijne verfijnde
beschaving medegedeeld.
De barbaren welke het tot zich lokte, rnaakten
grootendeels zijne legers ult. Ja, de hoogste ambten werden
hun in de regeering toevertrouwd. Maar Rome had
niet bemerkt dat die barbaren allengskens het rijk meester
werden, dat de Romeinen langzamerhand door de vreerndelingen werden achteruit geschoven.
Met de vierde eeuw ontstond eene algemeene gisting in de Romeinsche wereld. Van alle kanten kwamen
de Barbaren op ; uit het Oosten stormden zij met ontelbare
legers toe. Daar stonden zij, de Hunnen, de Gothen,
de Westgothen, de Alanen, de Wandalen ! Rome sidderde.
Met recht sidderde het, want zijn uur was gekomen.
Vallen ging zij, de trotsche stad der Cesars, en met
haar zou met alleen de beschaving, maar de wereld
zelve vergaan !
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Zoo dachten de Romeinen, zoo dachten ook de
Christenen. Met schrik luisterden zij naar de nakende
stappen der veroveraars ; met immer stijgenden angst
verwachtten zij het dreigend gevaar. De storm kwarn,
— Rome viel, maar de wereld verging niet. Wat is
de val van een rijk in de lotgevallen des menschdoms?
Wat voor den tijd ? Wat voor de eeuwigheid?
Ook de Kerk van Christus verging niet. Wederom
ontsnapte zij aan het gevaar haar lot vast te hechten
aan het lot eens yolks, en met dat y olk te vergaan.
Zij begreep dat ook die Barbaren, onder hunne
ruwe schors, eene ziel hadden, eene ziel die gered moest
worden. Ze ging tot hen, zij nam ze in haren schoot
op, en, 6 wonder ! bier ook vond zij den zegepraal.
Vier eeuvven nog, en de Barbaren zijn christenen!
Wotan, Thor en Freya vluchten uit het Walhalla; de
Walkuren en de Kobolden verdwijnen, het Kruis alleeri
staat : « Stat crux dum volvitur orbis. »
Het zijn de zonen dier dappere veroveraars, dier
strijdlustige volkeren, dier ruwe Barbaren, die de kloosters zullen bevolken, en der wereld groote geleerden,
groote pausen en groote heiligen geven. De leer van
Jesus is zegevierend over heel Europa gegaan.
Nu scheen de Kerk voor immer gered, your immer in
vrede. De beschaving der middeneeuwen had in het leenroerig tijdvak haren vollen bloei gevonden. Doch neen,
nog kende de Kerk geenen vrede. Ditmaal kwam het gevaar
niet van buiten. In haren eigen schoot droeg de Kerk
hare vijanden ; het waren hare eigene kinderen, hare
eigene priesters.
Als van zelf was dit aangekomen. De jonge samenleving van de beginnende middeneeuwen had de Kerk
lief gekregen, en am haar die liefde te bewijzen, schonk zij
haar zilver en gaud en land ; ja zelfs erfleenen werden
haar afgestaan. Armen en rijken wedieverden in mildheid.
Zoo werd de Kerk rijk, zoo rijk zelfs, dat de mild-
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dadige leenheeren van weleer voordeel zochten te trekken uit den rijkdom, dien zij zelven hadden geschonken;
de hooge kerkambten hielden zij over voor hunne schepsels
en zoo werd de Kerk langzamerhand de toevlucht der
jongere, onbedeelde zonen.
Ook nam de vorst allengskens de gewoonte aan,
de kerkambten aan den meest biedende te verkoopen.
De rijke bisdommen, de abdijen, de canonnicaten werden vurig begeerd en nagejaagd , men verkocht ze duur;
en, die ze met veel geld had ingekocht, verkocht op
zijne beurt de mindere ambten of de heilige zaken,
om het ingeschoten geld terug te krijgen.
Leeken alleen behielden het recht der kerkelijke
benoemingen. Ook werden de plaatsen niet meer gegeven
aan diegenen, die ze door hunne deugden of bekwaamheden verdienden, maar aan dezen, die de grootste
diensten konden bewijzen aan den vorst.
De toestand der geestelijkheid werd dan ook erbarmelijk. Het gedrag der priesters was schandelijk. Niets
kon hunne losbandigheid verhinderen. Zij leefden openlijk in den huwelijken staat, of, erger nog, met minnaressen. De gewijde zaken verkochten zij op schaamtelooze
wijze. Heel de geestelijkheid, van de lagere standen
tot de hoogere, was door deze dubbele schandvlek besmet.
Middelerwiii groeide onder 't yolk eene algemeene
verontwaardiging tegen deze on beschaamde priesters. De
tijd was rijp voor ketterijen.
Van alle kanten sprongen ze ook op, en werden
met vieugde begroet door duizenden menschen, die smachtten naar eenen reineren godsdienst. Wat men in de
Katholieke Kerk niet meer vond, ging men zoeken in
ketterijen, somber, bitter en hopeloos, als die der Albigenzen. — VVat moesten ze geleden hebben, die menschen,
hoe hopeloos moesten ze zijn, om zulke leer aan te
kleven, uit haat voor de bezoedelde leer van Christus! —
En toen alles verloren scheen, toen de losbandigheid
en de onzuiverheid tot in het merg der geestelijkheid
waren gedrongen, toen de onwaardige dienaaren Gods
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door de algemeene verachting gebrandmerkt stonden,
toen de Kerk naar den afgrond scheen te hellen, toen
kwam ook de redding.
Die redding kwam uit de kloosters. Daar was nog
zuiverheid te vinden, dadr nog christelijke deugden, daar
nog heiligheid en vernuft. De monniken hadden het
verval der Kerk gade geslagen ze voelden dat de redding
om vruchtbaar te zijn onmiddellijk moest komen, dat
eene kuische, eene onbaatzuchtige geestelijkheid alleen
de achting des yolks kon winnen. Over welke middelen
beschikten de hervormers? Een enkel redmiddel bestond
nog. Het recht van benoeming moest den vorsten onttrokken warden, en weer aan de kerkelijke overheid
toevertrouwd ; de geestelijke macht moest onafhankelijk
blijven van de wereldlijke macht.
Dit ontwerp was stout, maar de monniken lieten
zich niet afschrikken. Hevig, onverzoenlijk was de strijd:
hij woelde lange jaren, en degenen die hem begonnen,
zagen er het einde niet van. Maar de Kerk zegevierde
op den duur, en herwon haar recht van pausen en
bisschoppen aan te stellen. De hervorming was in haren
schoot gebeurd. Nu stond zij, groot en luisterrijk, aan
het hoofd der beschaving, in deze XI II e eeuw, het
roemvolste tijdstip, het bloeipunt der middeneeuwen.
Had zij dan eindelijk de kalmte gevonden, de Kerk
van Christus? Nog niet. Die zal zij nimmer vinden.
Altijd strijdende, zal zij zich door de eeuwen eenen
weg banen.
Met de groeiende beschaving, ging de groeiende
weetgierigheid gepaard. De vroegere tijden werden met
vlijt bestudeerd. De kunsten, de letterkunde der oudheid, en vooral het Latijnsche recht trokken de aandacht der geleerden.
Voor deze middeneeuwsche volkeren, aan het barbaarsch Germaansch recht gewoon, was het uitgezochte
recht der Romeinen een kunstgewrocht van bovennatuurlijke schoonheid, zonder weerga op de wereld.
Daarom brachten de wetgeleerden de wetten en.
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regeeringsvormen der oude Romeinen al meer en meer
in zwang. Zoo ontstond de rampzaligste aller instellingen : het alleenheerschen des konings. Alle de staatsinstellingen van 't Roomsche keizerrijk rustten op dat
beginsel ; maar niets was meer in tegenstand met den
geest der middeneeuwen, waar alles ingericht was om
de macht des konings in te toomen. Medegesleept door
hunne bewondering voor het Romeinsche kunstgewrocht,
zagen de rechtsgeleerden de gevolgen hunner bewondering
niet in. Het Latijnsche recht wettigde het absolutism;
de regeeringsvormen van het oude Rome waren volmaakt; ieder y olk moest het voorbeeld van Rome volgen.
Zoo redeneerden de wetgeleerden. Zij dachten er niet
aan dat in Rome zelf het absolutism dikwijls verfoeid
werd, dat die Cesars, meesters en alleenheerschers van
hun yolk, afschuwelijke monsters waren.
De vorsten leenden een al te gewillig oor aan deze
lessen. Doch het duurde ruimen tijd alvorens zij hun
doel bereikten. In Duitschland mislukten Frederik Barbarossa en Frederik II. Aan den koning van Frankrijk,
Philips den Schoone, w- het behouden het absolutism
in te voeren.
Philips had oorlog aangegaan met den koning van
Engeland. Paus Bonifacius VIII wilde tusschen de
vorsten treden om den vrede te bekomen. Het pausdom
koesterde ten alien tijd den droom van alle katholieke
landen in een slag van geestelijke republiek te verbinden, waarvan de paus de scheidsrechter zou zijn,
om zooveel mogelijk den vrede te doen eerbiedigen.
Philips lies Bonifacius A eten dat hij zi)ne tusschenkomst alleen zou dulden, indien hij niet als Paus optrad,
maar als Benedictus Gaetani, als een eenvoudige mensch.
Om des vredenwille gaf de paus toe, en gelukte er in
een tweejarigen wapenstilstand te doen sluiten.
Maar ondertusschen had Philips zijn recht gestaafd,
het recht van oorlog te voeren tegen wien, en wanneer
hem goed docht, onbezorgd voor de menschen en de
belangen zijns yolks, en in versmadiug van de geestelijke
macht.
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De eerste stap was gezet op den weg der koninklijke alleenheerschappij ; vveldra zouden de koningen geen
anderen gids meer kennen dan hun willekeur.
Het pausdom daarentegen was eenen stap achteruit
geweken ; en eenige jaren later vluchtten zelfs de pausen
naar Frankrijk, waar ze under de bescherming des
konings verbleven. De macht der Kerk had eene merkelijke vermindering onderstaan ; zij kon de oorlogen van
yolk tot yolk niet meer beletten of doen ophouden.
Dit getuigt de honderdjarige oorlog, die korts na die
gebeurtenissen losbrak. De toekomst was rijp voor
verderen val en grootere rampen.
Maar de tijd snelt vooruit. De middeneeuwen zijn
voorbij. Hier is de Renaissance, die schitterende bloeitijd van wetenschap, handel, kunst en letterkunde. Al
de pogingen der middeneeuwen ontluiken eindelijk in
eene wonderbare pracht. Vasco de (.lama en Columbus
wijzen den weg naar West- en Oost-Indie. De drukkunst
opent voor iedereen de schatten der Oudheid. Waar
geleerden vroeger met een gering getal Latijnsche werken
moesten voortkunnen, worden de humanisten nu even
goed thuis in de Latijnsche als in de Grieksche letterkunde. De ingenomenheid met de letterkunden en kunsten
der oudheid kent weldra geene palen meer, en vvordt
eene ware vergoding. De zoo rijke schat der middeneeu wsche letteren wordt geheel en gansch verwaarloosd,
ja, vergeten. Niemand kent hem meer of bekommert
er zich om. Wat niet Grieksch of Latijnsch is, wordt
verfoeid en veracht. De humanisten lezen geene andere
dichters meer dan Homerus of Virgilius, Sophocles of
Seneca, Anacreon of Horatius. De Gothische bouwtrant,
die zulke prachtige kerken had geschapen, wordt vervangen door flauwe navolgingen der Grieksche bouwkunde. De bewondering voor de oudheid ontaardt eindelijk
in eene slaafsche naaping. De geest der heidensche maatschappij doordringt de Christene wereld. Van 't levee
genieten ! schijnt de algemeene leus. De losbandigheid
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breekt alle boeien. In menigte vallen de geloovigen de
Kerke af. Alle rangen der maatschappij worden door
dien geest vergiftigd, ja, tot de Kerk, de cardinalen,
tot den paus toe. Voor wien is Alexander VI een onbekende? Voor wien Cesar Borgia en Macchiavel?
Nochtans, in die heidensche maatschappij der XVIe
eeuw, waren er nog oprechte Christenen die de algemeene
losbandigheid der zeden betreurden, en die tegen den
stroom in wilden roeien, om het kwaad met geweld
tegen te gaan. Zoo een Savonarola, wiens poging om
Florenci6 tot inkeer te brengen, met den flood werd
beloond.
Ook bier getuigde de Kerk van haren verrezienden
blik. Ware zij in haar zelve opgesloten gebleven en
alleen toeschouwster, dan was de vooruitgang haar voorbij
gegaan, dan had de nieuwe beweging haar alleen en
verwoest laten staan, de Katholieke Kerk zou weldra niets
anders meer geweest zijn dan eene kapel, zooals er zoovele zijn. Gansch anders was hare houding.
De Kerk greep in handers de teugels der beweging
op kunstgebied. Ze had nog eens begrepen dat ze niet
de Kerk van een klein getal moest zijn, de Kerk van
een yolk, van een tijdstip, maar de Moeder aller volkeren,
aller tijden, aller beschavingen, aller samenlevingen.
Dat wisten de groote pausen der XVI e eeuw, en
wie van Julius II en Leo X boort spreken, denkt
aanstonds am de bescherming die zij aan de kunstenaars
verleenden. Indien Rome niet eene vervallen hoofdstad
is, aan Jerusalem, Cordova of Bagdad gelijk, is dat te
danken aan de pausen, die haar met zoovele liefde door
de grootste kunstenaars der XVI G eeuw lieten versieren.
Maar al stond zij aan het hoofd der kunsten en
letteren, toch was de Kerk verminderd in haren zedelijken invloed. Het concordaat van 1516 kende aan den
koning van Frankrijk de volmacht toe, van 's rijks bisschoppen te benoemen. Voor de Kerk was die maatregel
eene ramp. De koning gaf den bisschopstaf aan hove-
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lingen. De bisdommen werden veilige toevluchtsoorden
voor de jongere zonen der adellijke geslachten. Geene
onadellijken konden er nog aan geraken. De afstand werd
al grooter en grooter tusschen de hooge geestelijkheid
en de lage, tusschen de hooge geestelijkheid en het yolk.
Zoo ging langzamerhand de invloei der Kerk op het
yolk verloren. Wel zag de XVIl e eeuw eenen bloei van
godsvrucht, die van dat tijdstip het schoonste der Fran-sche geschiedenis maakt ; maar reeds op het einde dier
eeuw verslapt het geloof. Eenige vrijdenkers komen te
voorschijn ; weldra, onder den Regent, zijn zij een leger.
Overal, in de hoogere kringen, dringt het ongeloof; overal
met de verflauwing der godsvrucht, komt de verflauwing
der zeden. En wien is het onbekend tot welken staat
van schaamtcloosheid de zeden gedaald waren onder de
regeering van een Regent en van een Lodewijk XV ?
Her verderf had echter de hoogere klassen der maatschappij niet alleen aangerand ; het was ook in de lagere
klassen, in de burgerij, in het yolk gedaald. Heel het
land was besmet met dien geest van ongeloof en zedeloosheid. Uit het hof daalde het voorbeeld onder 't yolk.
De A philosophen » schreven tegen de Kerk, en evenals
de geleerden der Renaissance, zochten zij hunne voorbeeldan in het oude Rome.
De rechtsgeleerden der middeneeuwen hadden onderwezen dat Philips de Schoone een alleenheerscher was,
door goddelijk recht. De « philosophen » der XVIII e (,euw
verklaarden dat de vorst koning was, alleenlijk door den
wil des y olks, zooals het in Rome gebeurde. Het yolk
moest vorst zijn, de koning enkel zijn vertegenwoordiger.
Condorcet, Diderot, d'Alembert en bovenal J. J. Rousseau, prentten die gedachte diep in het hart des yolks.
De omwenteling was nader; ze moest komen. Maar
wie kon er de schielijkheid van voorzien ? Wie kon er
de gruwelen van voorzeggen? Iedereen voelde dat er
hervormingen moesten gebeuren, iedereen was gereed die
te does. Vele waren reeds volbracht; de andere zouden
komen. Om ze .tot stand te brengen riep Lodewijk XVIe

DE KEERPUNTEN DER GESCHIEDENIS.

47

de Staten-Generaal bijeen. Wat schoone dag toen die
lange stoet door de straten van Versailles naar het paleis
trok. Hoe juichte het y olk die mannen toe, die het land
geluk en vrede en voorspoed kwamen brengen ! Welke
schitterende toekomst ging er voor aller oogen op ! De
gouden tijden waren voor Frankrijk gekomen, voor niemand bestond er twijfel. En met de eerste zitting reeds
was de omwenteling volbracht, en van dien oogenblik
af, snelt ze vooruit met vreeselijken spoed.
Het is ons inzicht niet al de euveldaden, al de
gruwelen te herinneren welke die ongelukkige tijden
mearachten. Het yolk was lange jaren onderdrukt geweest, had koude en honger geleden, de diepste ellende
doorstaan ; het moest zijne wraak vonden, het moest al
dat lange lijden betaald zetten aan hen, die er de oorzaak
van waren. Die wraak was schrikkelijk. Geen hinderpaal
stond haar in den weg. Haat en afgunst vonden vrije
baan. Het y olk, door eenige belhamels opgehitst, werd
als een woedend dier, dat door het zien van het bloed
wilder en woester wordt. In zijne blinde vergeldingszucht
voor de geledene smarten, in zijne bloedige woede, trad
het voor geene schanddaad achteruit.
De eenige hinderpaal die het y olk hadde kunnen
terughouden, de Kerk, bleef sprakeloos. Sedert eeuwen
had zij den koning moeten gehoorzamen, was zij de
dienares des troons geworcien. Haar invloed over het
yolk was al kleiner en kleiner geworden. Op het uur
des gevaars had ze geene macht meer om op te treden.
Toen er zoovele verschillende wijsgeerige leeren uitk wamen, zweeg de Kerk van Christus. Hare stem, zoo lang
sprakeloos, werd vergeten en versmaad, haar rol werd
niet geteld. In stele van de omwenteling het hoofd te
bieden, van ze terug te doen deinzen, zwichtte zij voor
de omwenteling.
Vreeselijke les voor de voorstanders van het absolutism der koningen , absolutism dat alles, zelfs de Kerk,
wilde doen buigen, en voor zich zelve daardoor een ijselijk graf delfde !
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Eindelijk is die Kerk uit haar lang slapen toch ontwaakt. Niet langer meer is zij gescheiden van het yolk
door eene kloof. De Kerk heeft hare liefdezending voortgezet. Zij heeft de kloof gevuld, zij is met uitgebreide
armen tot het yolk gegaan, tot dat yolk, 't welk ellende,
ergernis en wanhoop gedeeltelijk van haar verwijderd
hadden, maar dat zij toch beminde en redden wilde. Nog
eens werd zij gedachtig dat zij de Kerk van Jesus is,
van Jesus, den vriend van kleinen en armen, den trooster
der bedroefden, den beschermer der verdrukten. En, de
toekomst met klaren blik aanschouwende, heeft zij, barer
tending getrouw, de leiding der sociale beweging weer
genomen ten voordeele van kleinen, van werklieden, van
verdrukten. In dozer opvoeding ligt de toekomst. De
Kerk heeft bet begrepen, en naar dat doel zullen harepogingen streven.
L. DUYKERS.

Antwerpen, den 5en November 1898.

ErIZZE *MEM
EEN LAATSTE WOORD.

TRAKS zal het juichend feestjaar verdwenen zijn,
verdwenen, maar niet vergeten. De bloemen zijn
verslenst en de bladeren gevallen, maar de oogst
is opgedaan en in de schuren getast.
Wat dit jaar door Vlaanderen liep, was geen stroovuur, dat in twee stonden ontvlamt en uitbrandt ; het
was een machtige golfslag, die in kringen van jaren zal
voorthuppelen langs het onbegrensde bed der zee.
Wij willen, ja, koel en koud genoemd worden door
hen die bij het eerste woord in geestdrift ontsteken ; wat
zeker is, 't is dat, wanneer het p ert van ons yolk geroerd
is, het zijn vuur niet in woorden uitbluscht, maar door
werken gaande houdt en aanstookt....
Het gold voor de Vlamingen dankbaar te zijn en
dankbaarheid te stichten.
't Was over honderd jaar een ellendige tijd. De
onbeschaarndheid der uitbuiting, de dwingelandij der verdrukking, de razernij der goddeloosheid wogen zoo zwaar
op het y olk en vernederden het zoo diep dat daar waar
geen tegenstand kwam, de nakomelingen over hunne voorouders zouden blozen en liefst die bladzijde uit hunne
geschiedenis wegscheuren.
Hier kwam de tegenstand edelmoedig en heldhaftig
nevens den Sansculot verscheen de Boer, nevens den verdrukker de held, nevens den goddelooze de rnartelaar!
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En bier terugblikkende op die bloedige, maar moedige dagen
En hier staan wij 't hoofd omhooge,
vuistend trillend, kokend bloed.
vlam in 't herte, vlam in d' ooge
en ons naam ons trillen doet. ..
Daarom heeft Vlaanderen dit jaar de Boeren weerdig
en plechtig herdacht. Oude schriften en papieren werden
van onder het stof opgehaald en de namen der helden verduldig ontcijferd en eerbiedig opgeteekend En waar zij
streden, waar zij vielen, daar — 't was henen hier, 't was
morgen ginder, 't was hier en overal — daar riep en klok
en bazuin het yolk ten hooggetiide, daar trok een dichte
stoet met waaiende banier in bedevaart henen, daar bad
de priester met de knielende menigte als op gewijden
grond, daar zong en koor en dichter hunnen lof, daar
beitelde de beeldhouwer hunne namen voluit en diep
in marmeren blokken, die de tijd noch verteren noch
beschadigen zal.
Het gebeurt op eenen zomerdag dat de vier hoeken
van Vlaanderen dreunen door de machtige stem des donders, terwij1 gansch de hemel door den bliksem in heldere
vlamme staat, zoo trilde dit jaar heel het land van edele
trotschheid op het verleden, en blaakte ieders hert van
liefde, van vurige liefde voor twee; twee, klein in getal,
ja, maar groot in weerde ; twee, maar die onze heiligste
schatten zijn ; twee, maar die ons leven en onze liefde
verdienen ; twee, maar die helden en martelaars maken ;
twee, het geliefde en aangebeden tweetal der Boeren :
God en Vaderland !
De moeder zal gaan wandelen langs de groote baan
met den knaap aan de hand. Terwij1 hij langs den boord
de bloemekens plukt, zal de kleine het groote kruis bemerken. — Moeder, voor wie is dit kruis? En de moeder
zal aan 't vertellen gaan :
Niet een heeft het hoofd voor den kogel gebukt.
Zij vielen, het kruis aan hun lippen gedrukt.
Het kruis op hun borst was wel rood van hun bloed
Doch sterven voor 't kruis, dat is Vlamingenmoed.
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En het oog van den knaap zal flikkeren, en straks
zal de meester in de school het verhaal van moeder bevestigen. En de knaap zal groeien en, wanneer hij het
kruis voorbijgaat, zal hij krachten vragen voor 't our
van nood, en in 't uur van nood zal hij er krachten
vinden en. hij zal doen wat onze helden deden, gewekt
en gesterkt door het woord dat moeder en meester hem
spraken
Sterven voor 't kruis, dat is Vlamingenmoed.
AM. Joos.
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HELENE LAPIDOTH SWARTH,

Stille dalen.
P. N. Van Kampen en Zoon. Amsterdam.
0 vredekoele aanminnig-stille dalen
Van jonge idylle en kinderprent en sproke,
Waar vroom een lam, in roze en lelieroke,
Geliefden volgt die saamgestrengeld dwalen!
0 laat mij, hoe de zee van 't Leven spoke,
Valleien kalm, waar blanke duiven dalen,
Bij diepe waatren zalig ademhalen,
Wandlend zoo zacht dat ik geen riethalm kroke.
In teedre boschjes en fluweelen weien,
Laat mij vergeten hoe gij werdt herschapen
In donkre Schaduwen-des-Doods-Valleien.
Laat me, in uw lommer, ál de olijven rapen
Die rijpten risk in nacht van wanhoopsschreien,
En, vrij Nan droomen, laat me in leinheid slapen.

Dit eerste sonnet van den laatsten bundel gedichten
van Helene Lapidoth Swarth, is als de synthesis van
den geest van gansch het bock. Als een stroom was
het leven van Helene Swarth : kalm vloeiend eerst in
stille breede weiden, dan hotsend en botsend door
streken vol rotsen en diepe vallen, dan een oogenblik
weer rustig vloeiend in zonnig licht, om dan in stille,
doch tragisch stille somber2 dalen, kalm te stroornen.
Zoo was l-et leven van die dichteres die, van haar
jongste jaren, te midden van den lust der iente een,
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onbestemde droefheid reeds in het hart droeg, voorbode
van de wanhoop die later haar hart zou overweldigen.
En wie dat Leven gevolgd heeft, met, na de dagen van
wee, de hoop op rustige dagen in kalme liefde, en nu
plots valt in die tragische stemming van Salle dalen,
voelt een aangrijpenden angst om het hart, want Helene
Swarth is een der zeldzame schrijvers in Noord en
Zuid die oprecht is, die waarheid spreekt, die in haar
hart laat lezen gelijk in een open boek, die niet liegt,
niet veinst, niet fantaseert.
Dat boekje, Stine dalen, van een honderdtal bladzijden, gansch verborgen in een mannenhand, is de
vrucht van gansch een jaar : het is weinig als hoeveelheid, maar veel als hoedanigheid en als dus overtreft het de geheele massa der pennevruchten van tal
van onze dichters, schrijvend, de omne re scibili... et
quibusdam aliis, met veel brio soms, met weinig oprecht
heid zeer dikwijls.
Hoe blijft de poezie van Helene Swarth immer jong!
Ze is meer dan jong, ze is modern zelfs Zekere dichters
kunnen niet evolueeren, ze blijven versteend in een
vorm, hun zwanenzang gelijkt op hun eerste gedicht,
en klinkt als een verre naklank uit een andere eeuw,
vooral wanneer er genialiteit ontbreekt — en er zijn
helaas zoo weinig genien ! — andere maken karpelsprongen van den eenen dichter « a succes » naar den anderen
dichter « a succés », en bootsen hunne manier na met
een waar talent. Helene Swarth doet noch het een noch
het ander : zij blijft zich zelf, maar evolueert. Zij
ondergaat den algemeenen invloed van haar tijd, zonder
in eenige buitensporigheid een bijval te zoeken , daar
door schijnt zij soms den invloed gevoeld te hebben van
personaliteiten die zich uiterst intens in een bijzonder
moderne richting ontwikkelden.
Niet den van haar eigenschappen van vroeger is
verzwakt : alien hebben zich geleidelijk ontwikkeld en
ontluiken nu in prachtige heerlijkheid. Zooals vroeger
weet ze nog een landschap of een vereeniging van voor-
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werpen, met een fijnen pentrek op een typische, bijna
definitieve wijze to delineeeren, en hare scherpe opmerkingsgave wordt nu opgewekt door meer gloed en meer
brio.
Lentestraat.

Hoe lacht zoo jent de blanke lentestraat
Met Al haar gladiolusroode daken
Op lehewitte huizen, waar, schaarlaken
Vlekje aan een venster, vaak een bloempot staat.
Hooguit, in rcodgekwaste kooien, slaken
Felgele vogels schelle jubelmaat.
De blonde melkhond kwispelstaartend gaat
De klanten langs ; de koopren kannen blaken.
Een hemelspiegel lijkt de lentestraat,
Zoo louterblauw, na lichte regenstroomen,
Als dichterdroom in frisschen dauw gebaad.
In zonnegoud wenkt me een plek voor lentedroomen,
Waar, feestlijk blij, in sneeuwblank Meigewaad,
Een bogerd lacht, Al kerse- en appelboomen.

zooals vroeger is zij geheel en al muziek, harmonieus als een harp door zachte hand bestreken en de
muziek is bij haar in de beteekenis der woorden, die
zoo welpassend aan elkander zich schakelen, en in dewoorden zelf, als klank en rythme.
In mijn droomen.
In mijn droomen bewoon ik een huiverig huis,
Met een dolhof van zonlooze gangen,
En zoo kil dat ik beef en zoo stil dat gedruisch
Van mijn eigene kleed mij doet bangen.
In mijn droomen doorkruis ik een marmeren stad,
Met veel zwijgende stijgende straten
En met ledige pleinen van boomen omvat,
En ik dwaal er in maanlicht, verlaten.
In mijn droomen omdocl ik den zoom van een meer
Vol azuur en vol zilveren vonken.
En dan zweef ik zoo licht als een vogeleveer,
Wijl de hemel op aarde is gezonken.
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En dat huis van mip droomen, die nachtlijke stall,
Die voorspellen wat zwaar is te dragen,
Maar dat nicer van mysterie, dat hemelbad
Is belofte van zahge dagen,
En dat meer zal ik weerzien den dag na mijn flood,
Zoo mien wandel door 't levee ik heilig,
En, eismolten atoom in der Nv at e re n schoot,
Zal ik een zip met Al, o zoo veilig.

Doch vooral treedt bier in « Stille dalen n weer op
den voorgrond die kentrek, reeds vroeger zoo eigenaardig bij haar : de onverzaadbare begeerte naar reinheid,
een smachtende hijging van haar ziel om, loswringend
uit het aardsche hulsel, op te stijgen in puur azuur.
Meer dan ooit verwekt het stoffelijke, walging in haar,
meer dan ooit weent zij onder de ketens die haar ziel
aan het materieele klinken, en het geheele laatste werk
der dichteres, is als een kreet naar zielsvrijheid.
En zoo komt ceder werk, met immer aangroeiende
kracht, den hoogen voorrang bevestigen van Helene
Swarth, tusschen Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters.
Het schijnt dat vvij bier in Zuid-Nederland een dichter
bezitten die, schrijvend in den acrd van Helene Swarth
en Willem Kloos, alle dichters overtreft — zoo beweert
de jonge school van Brussel. — Doch een diep mysterie hangt om de afwezigheid van productie van onzen
Zuid-Nederlandschen held. « Il fait son petit Stephane
Mallarme U. In afwachting dat het uur der Apocalypses van dien dichter slaat, mogen Willem Kloos en
Helene Swarth gerust nog den roem genieten, dat zij
in de Nederlandsche literatuur, de uitdrukkiug van het
zielswee tot het hoogste en heerlijkste punt gedreven
hebben.
H. DE MAREZ.

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.

KUNST EN LETTEREN.
Helene Lapidoth-Swarth. Schildetachtig heet een onzer
vrienden de hedendaagsche letteren en uitnemend vaardig in 't verrassen van schilderschoone toestanden en in het teekenen met de
fijnste klank- en kleurschakeeringen der taal.
Sommigen scheppen hun behagen in de onuitputbare en welluidende vloeienciheid hurner veizen.
Anderen schilderen vlug met 'nen krachtigen trek ; aldus
HIlLENE LAPIDOTH-SWARTH in heuren nieuwen bundel Stille Dalen,
ons een ruiker van prachtige sonnetten aanbiedt.
in deiiwelken
Onze vriend beklaagt ook dat de hedendaagsche dichters zoo
weinig to zeggen hebben.
In allerhande symbolen uit ons HftkNE LAPIDOTH-SWARTH heure
onbestemde dtoomen, heur stillen, veel verstilden weemoed in
deze Stille Dalen
0 wondre wonde waar 'k uttbloeden moet
Den diepen weemoed van dit aarde zijn I
Hoe werdt ge een purpren liedren springfontem,
Zoo tiouw door al mijn levenskracht gevoed I
Zij werd door 'nen engel met eene lans doorboord en heur
lijden werd de bron van heure poezie.
Jozef Janssens. — Bij den uitmuntenden schiider, bij den
godsdienstigen kunstenaar JozEF JANSSENS erd de Vlaamsche lezer
in de Dietsche Warande binnengeleid door onzen medewerker
EUG. DE LEPELEER. Met echten kunstzin en fijne pen deed hij ons de
ontwikkeling van dit kunstvermogen kennen en leerde hij ons de
tafereelen van den Vlaamschen meester gemeten en bewonderen
« Te Monte-Cassino keen de JANSSENS meer dan eens terug en
kwam er in aanraking met de monniken kunstschilders der Benedictijner-orde van Beuron, namelijk met Doiu DESIDERIO, Dom
GABRIEL en Dom Lucas. Zij waren even aan het schilderen der
gangen en kapellen van S' Benedictus' Toren, het oudste deel
der eerbiedweerdige abdij. De diepgestudeerde kunst der Beuronsche school wekte in hooger mate JANSSENS' belangstelling, door
de zuivei held en zachtheid barer innig christelijke uitdrukking,
aan behagelijken ernst gepaard. Edoch, meer dan naar de Egyptische en cudere Grieksche meesters — op wier slam de Beuron-

DRIEMAAI\ DELIJKSCH OVERZICHT.

57

sche monikken hun sappigen christelijken telg entten bleef JANS SENS, met bewondering en liefde, zin en heite wenden naar GIOTTO,
die hij to Assisi, naar FRA ANGELICO, BOTTICELLI en GHIRLANDAJO,
die hij te Florentie bestudeerd had.
Dezen, met MEMLINC, waren sedert lang en bleven altijd JANSSENS' gelielde schilders, met buiten, maar ver boven de schilders,
ook de betoemdste, uit ons Noorden. Niet buiten hen, daar JANSSENS te veel zin en zicht heeft om door het krachug bruisend
levee, om door de machtige wet keliikheid met geroeld en bekoord
te worden ; maar boven hen, daar ziine eigene geaardheid voller
en vromer bevrediging vindt in fimer zielsgevoel, met nauwgezette waat herd gegrepen en door hoogedele, keuiige vormen
gedragen... »

Vondel. — Te New-York verscheen het volgend werk :

VONDEL 'S Lucifer, translated from the Dutch by LEONARD
CHARLES VAN NOPPEN, illustrated by JOHN AARTS 1898. Continental Publishing Company, New-York and London.
Daarover lezen win in den Gzds van December :
Het blijtt voor ceder wien de eer onzer iiteratuur ter
harte gaat, een heuglijk verschwisel, indien een Nedetlandsch
dichtwerk waarmede wij voor den dag mogen komen, in eene
der NA ei eldtalen worth overgezet. Hoeveel te meer dan, waar dat
het geval is met een pronhjuweel onzer literatuur : VONDELS Lucifer.
Het spreekt van zelf : is zulk eene vertaling middelmatig of slecht,
dan hebben v‘ij reden te wenschen dat zij maw lievei achter
wege wale gcbleven. Beier met bekend dan miskend Hier echter
is dat met het geval. Wie VONDELS stuk vergeli j kt met de vertaling
er van gedicht door een jong Amet ikaansch letterkundige L. C.
VAN NOPPEN, zal reeds spoedig zien, dat Vt ij in dit fraai uitgevoerd boek te doen te hebben met uitetst nauwgezet en in menig
opzicht voot treffeliik wetk. Het goed vetstaan van VONDELS koninkhik stuk is zelis voor Nederlanders, lang met overal even gemakkelijk, te meer dan voor v,eenideling, die, hoewel
Hollander van afkomst, zich onze taal door studie heeft moeten
eigen maken. Overal waar ik (Jig:fleet en vertaling xergeleek —
en dat geldt het giootste dee! van hot stuk — wend ik getroflen
door de juistheid waarmede VONDLLS poezie is gevoeld en begrepen, door het talent waar rnede zij in het Engelsch is weergegeven. Over den aard en de waarde der Engelsche vetzen wil
met oordeelen men most heel veel of heel weinig verstand van
Engelsche taal en Engelsche poezie hebben, om hiet met eenige
beslistheid zijne meening te c,utven zeggen. Doch wanneer men
weet dat de vertaling in de Engelsch sprekende wereld over het
algemeen zeer gunstig woidt beootcleeld, dan zullen w1j daatomttent wel gerust kunnen zijn. In Amerika heeft VAN NOPPEN'S
werk gt ooten opgang gemaakt , in tal van voorname en minder
voor name tijdschriften en couranten is het beoordeeld en geprezen, al geldt die lof natuutlijk vooral de vetzen van den vertaler,
al ei kennen zij over de juistheid der vertaling weimg of met te
kunnen oordeelen. Ook Engelsche critici pliizen de vertaling...,
De pi achtige koren van Lucifer zijn door den vertaler overgezet
met behoud van het ootspionkeliik metrum. Te recht, want zoo
ergens zou hier in deze muzikale lyriek het o14.,ev en van het oorspronkelijk metrum kunnen schaden. De geriimde alexandrijnen
zijn weergegeven in het rijmlooze blank verse.-
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Ook het VONDEL-MILTON vraagstuk, de vraag of en hoevcel
MILTON voor zim Paradise Lost en andere werken te danken heeft
gehad aan VONDELS Lucifer, wordt door VAN NOPPEN in zijne
Inleiding te beide gebracht. Hij toont zich bier een aanhanger
van de zienswijze van D r EDMUNDSON voor wren MILTON ' S afhankelijkheid in dezen vaststaat lk voor mij acht deze gansche
vraag met zoo heel gewichtig ; MILTON blljft toch MILTON en
VONDEL bli)ft VONDEL, doch voor de Engelschen en in mindere
mate ook voor de Amei ikanen schijnt dit nog altijd een gevoelig
punt... »
De Ned. Spectator spreekt ook van deze vertaling in zijn
van 17 Dec. :
U Een prachtige uitgaaf van VONDELS Lucifer komt tot ons
uit Amerika. Waarlijk, de hieronder genoemde ultgevers-firma
heeft nets ongedaan gelaten O rll het boek een ulterlijk te geven,
den gi ooten dichter en' zijn groot treurspel waardig, het treurspel waarin hij zoo meesterlijk de hand legt op things unattempted yet in prose or rhyme. .
Ibsen. — Is. VOGELS schrijft in de Studien LI, 3 over de
familiedramas der laatste periode van IBSEN.
Zijne stelling is de volgende :
« Zoo lag het genre, waaraan IBSEN zich wijdde, gedeeltelijk
boven zijne kiacht. Dit velsta men echter wel. Niet ging het IBSEN'S'
gaven te boven een verdienstelijk familiediama te schrijven, de
middelmaat te bereiken, nu en dan te overtreffen ; van den beginne
ontzegden we hem dichterlijken aanleg ncch di amatisch talent.
Dit is echter tegenover de overdreven loftuigingen zljner bewonderaars met het punt in kwestie. De vraag is, of de negentiende
eeuw in hem een vernuft heeft voortgebracht, gelijk de zeventiende er een aanschouwde in SHAKESPEARE, de gouden eeuw der
Grieken in SOPIIOCLES. Wie kalrn en onpartijdig oordeelt, alleen
de talenten des ee,en vergell)kt met die des anderen, verdiensten
met verdiensten, we: ken met wei ken, wat toch wel de eerng ware
weg ter oplossiiig zal wezen, kan, stet ik mij voor, na ingesteld
onderzoek moeill i k in zijn besluit wankelen. Groote gebreken,
die IBSEN ' S familiediamas ontsieren en geenszins door groote verdiensten worden opgewogen, maken elke vergelijking schier onmogelijk.
Schrijver meent de volgende gebieken in IBSEN ' S familiedramas
aan te treffen
1' « Zoolang zijne personen menschen der conventie blijven,
kent hij hen van buiten en van binnen tot in de diepste
hoeken ; dat behoot t erkend te worden. Zoo moesten zij zich
gedragen, langs dien kronkelweg het doel beretken, onder zulke
vormen en woorden hunne gedachten verbergen, aldus met den
stroom van het gebruik worden meegevoerd. Maar hoe zulke
karakters, wanneer zij een volslagen verandering ondergaan, daartoe
geraken, is voor hem een geheim. Een woord, een enkele gebeurteni, acht hij voldoende our remand plotseling te winnen voor met
zijn vroeger voikomen strijdige beginselen, hem te doen breken
met ingewortelde gewoonten; te onttrekken aan den drang van
heerschende neigingen. Wat een gebrek aan menschenkennis en —
als die meening in een tafereel belichaamd NNordt
wat een
schreeuwende onnatuuthikheid!...
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2° « Wat is eene groep personen, zij mogen zich nog zoo
ongedwongen bewegen, de vcoorden mogen hun nog zoo natuutlijk van de lippen vloeien, als die bewegingen slechts opgernerkt
worden door het oog, de woorden door het oor, maar gene noch
deze doordringen tot de ziel? Hoe kan een gesprek belangstelling
wekken, waar geen hart in ligt, onbeduidend als het is van inhoud ? Wie in de weikelijkheid getuige is van een dergehik onderhoud, verliest zijn geduld en verwijdert zich van verveling, 21s
de welvoeglijkheid het toelaat. En IBSEN NA, 11 ons, die naakte wet kelijkheid ten tooneele voeren, er door boeien, er de belangstelling
voor inboezemen, et door in verrukking brengen?...
Zoo daalt met zelden de geheele natuui lijkheid van IBSEN'S
kunst tot het getrouw weergeven van een gewoon gesprek. Een
felt, eerie geschiedenis wordt verhandeld en uitgeput geli j k dat
gebeurt in een gezellige bijeenkomst gedurende de large winteravoncien of op eene naaischool ; eene geschiedenis, waarbij men
den inhoud raadt bij de eerste woorden. Niets dat verde' belang
wekt, nets dat boeit. Een vloed van woorden voor een enkele
gedachte... »
« Atmoede aan gedachte dethalve ; en bij al de natituilijkheld door zijne vereerdeis in IBSEN geroemd, armoede aan vorm.
Nauwkeuriger toetsing verraadt die oogenblikkelijk. Acht men het
laatste voor al een kiasse bewering onzeizijcis? Neem dan, bid ik
u, een der tarniliedramas ter hand en let et.ns op de eenvormigheid, eentonigheid der samenspraken. IBSEN blijkt 'olsttekt met
te zijn tHgewijd in het gehetrn van den dialoog, in welks kennis
SHAKESPEARE b. v. het zoo wondetink vet heeft gebracht. Vve vragen
geen aannemen op gezag, maar alleen dat men ook in dit punt
vergelijke bender gaven, voordat men aangaande IBSEN beslist. Hoe
voeren zijne personen in een of ander zijner famihedrama's
geen geregeld gesprek, geen gesprek dat meenvloeit, maar dat
gapingen vertoont ! Het zijn geen menschen, die wat men noemt,
kunnen praten. Zij antwoorden juist zooveel als gevraagd wo,dt
om dan bedaard een volgende kwestie at te wachten. Aileen met
dit onderscheid, dat de roller, van tijd tot ti)d worden
de stomrne spraak terugkrijgt naarmate de andere ze verliest. . »
4 0 « De schrilver van het familiedrama, de schilder van het
burgerlijk leven mijde nog eene andet klip, wit hij zich eene
plaats in de eerste rijen der kunstenaais veroveren. Hij onderkenne
scherp het nederige, kleine, alledaagsche van het onooglijke, ordinaire, het gewone in zijn ongunstige beteekems. Htl vlachte zich
de grens tusschen beide oo:t te overschrijden. Dat verraadt in den
dichter, ik zeg niet gebrek aan smaak, maar gemis aan fijnen
smaak, dat alleen ontzegt hem teeds den toegang tot het bii.nenste heiligdom der kunst. . Bijna in ceder stuk ontmoet men een
of andel en trek, een of ander tooneel, waar IBSEN zijne zwakheid
verraadt, zijn kunstenaarsoog beneveld blijkt... »
Victor Hugo. — In het Lzteraturblatt fur g. and r. Philologic, n r van October, staat et een bock ontleed van SOURIAU over

VICTOR HUGO ' S inleiding tot Cromwell.

In die beoordeeling lezen wij kort en goed :
« De vruchtbare bodem waarutt HUGO ' S geloofsbelijdenis van
1827 trapsgewijs gewassen is, is het letterkundig en msthetisch
christendom van CHATEAUBR1AND, wiens schildknaap hij zich in 1819
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vetklaarde. De besliste afval van het Classicismus werd in Juli
1824 voltiokken. (Opstel over VIGNY ' s Eloa en verklaring in het
Journal des Dthats). Van nu of vvordt in hem een bijzonder
tooneelkundig ptogiamma ontwikkeld, meest under den invloed van
WALTER SCOTT ' S romans, bij dewelke NODIER hem binnenleidde en
wier wonderbaren en schitterenden levensovervloed hij in de tooneelstukken van SHAKSPEARE wedeivond en leerde bewonderen. De
letterkundige en bijzondeilijk de tooneelkundige leeistelln.gen van
Vrouw de Stael verlichtten hem op deze nieuwe baan en 't voorbeeld
van CHENIER vertoonde hem een vrijer vers voor de nieuwe kunst. »
Dante. — Wij lezen in den Ned. Spectator van 22 October :
« Tweemaal komen er in de Divina Commedia toespelingen voor
op de Nederlanden en hun bewoners. In den Inferno XXXI wordt
gezinspeeld op den krachtigen, forschen lichaamsbouw der Friezen
om een denkbeeld te geven van den Nimrod, den reusachtigen
wachter aan den negenden omgang der Hel.
De tweede maal maakt DANTE een toespeling op de zeeweringen
der Nederlanders, wier naam dus in 's dichters tijd reeds vermaard
was om hun worsteling met de dreigende zee. In den Inferno XV
vergelijkt DANTE de zoumen longs de rivier Phlegeton, die hij met
zijn geleider Virgilius volgt, met de dijken waardoor de bewoners
der lagere vhikten zich tegen de woeoende golven beveiligen tusschen
Brugge en Guzi-Tante. De laatste plaatsnaam heeft g ot geheel wat
geschri)t aanleiding gegeven. Vroeger meende men algemeen, dat
daarmee bedoeld werd Wzssant, thans een onbeduidend plaatsje in
Ft ansch Vlaanderen. In de middeleeuwen was het echter een bekende
haven in het veikeer tusschen Engeland en het vasteland; de wolen lakenhandel in Vlaandeten had jaten lang deze havenplaats tot
punt van uitgang. FROISSART noemt het nog, une grosse ville. Nadat
de stad door Eduard III verwoest was, verviel dit middeleeuwsch
Oostende, en Boulogne, nog later Calais werd de groote haven in
het verkeei met Engeland. De nieuwere commentatoren hebben met
die verklaring geen vrede. Zij beweren dat DANTE zal bedoeld
hebben het ons welbekende CadTand. Hoe is men daartoe gekomen ?
TOYNBEE ' S Dictionary of Proper Names and notable Matters in the
DANTE (Oxford 1898) licht ons volkomen in. Dat Cadzand,

works of

naam van een dorp en ingedijkt eiland in Zeeuwsch Vlaanderen,
moet bedoeld zijn, zoo beweert men, blijkt duidelqk uit een plaats
bij GuiccIARDINI, die in zijn beschrijving der Nedetianden zegt :
Questo Cadzand e quel medesimo luogo, del quale it nostro gran
poets DANTE fa menzione nel quintodecimo capitolo dell' Inferno,
chiamandolo scorrettamente, toise per errore di stampa, Guivante.
Ziedaar dun oorsprong van de strijdvraag. Ze is er echter niet geheel
door opgelost. De variant van enkele Mss., GuzTante, bewijst niets,
tenzij men met sommigen voor de u eene a wil lezen. Nu is tegen
hen die met GUICCIARDINI Cadzand willen bedoeld hebben, aan te
voeren, dat de welbekende Istorze Florentine van VILLANI van beide
plaatsen melding maken, en dat deze nauwgezette kroniikschrijver
Wissant in den Norm Guizzante en CadTand in den vorm Gaggiante
geeft, tn dat zoo ko:t na DANTE. Behalve FROISSART maken ook
BERTRAN DE BORN van Guissan, en de Chanson de Roland van
Quitsand melding en becoelen daarmee het Italiaansche Guizzante,
dus Wissant. TOYNBEE helt dan ook blijkbaar over tot de ouae
verklaring, schoon de meeste nieuwere uitgevers zich voor Cadzand
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vetklaren. vertrouwende op het gezag van GU1CCIARDINI. Diens nicening wordt ook sterk gesteund door de plaatselijke gesteldheid,
dunkt mij, en dat is een argument van eenig gewicht. De Vlaamsche
kust van Brugge naar Cadzand zal hier en daar veel meer behoefte
gehad hebben aan zeewet ingen dan die tusschen Brugge enWissant. »

Hegenscheidt. — Wij lezen in 't Verslag van den Driejaarlijkschen Prijskamp voor Ned. Tooneelletterkunde :
« Wat HEGENSCHEIDT ' S Starkadd betreft, dit staat hooger, vooral
als dichtwerk. De twee eerste bedrijven zijn uttmuntend geslaagd :
De schrijver heeft SHAKESPEARE goed begrepen, aangezien hij in deze
twee bedrijven lets waarlijk Shakespeariaansch heeft weten te geven.
Daar tegenover staat het niet gering te achten gebrek, dat de handeling in het derde en het vierde bedrijf nagenoeg stil ligt (eerst op
het einde van het vierde bedrijf vet neemt Starkadd, dat koning Froth
eigenlijk door Ingel en Saemund vermoord werd); dat sommige
toestanden onaannemelijk zijn (b. v. dat Starkadd niet reeds veel
vroeger de waarheid over Froth's dood zou begrepen hebben :
uit het eerste bedrijf zou men immers vermoeden dat de skald
den sluwen Saemund dooizien heeft, enz.), ander e niet nieuw, zooals
het spel met de kroon op het einde van 't tweede bedrijf, al kan
men met ontkennen dat het daar zeer goed aangebracht is. De verzen
— vijfvottige jamben — zijn vol zwier, maar talrijk zijn die, welke
door den hengel niet kunnen, 't zij er in tegen het metrum gezondigd
wordt, 't zij ze door fouten tegen het Nederlandsch taaleigen, namelijk door pallicismen, ontsierd worden. In zuiverheid van taal staat
HEGENSCHEIDT zelfs bij MELIS achter. Gelet op dit alles, kon dus ook
aan dit werk de palm met toegewezen worden. » (Verslagen der
K. VI. Academie '98, bl. 400.

Tolstoi. — Vele tijdschriften zijn bezig met het werk van
Wat is de Kunst?

TOLSTOI :

TOLSTOI breekt de gewone kunstbegrippen af.

Schoonheid is niets anders dan vermaak. De kunst, die het
schoone betracht, betracht dus het vermaak. Indien de kunst wellust
betracht, 't is een teeken dat zij epicurisch is en in hooge mate
verachtelijk. Wij moeten dus, volgens TOLSTOI, die opvatting van
de kunst als valsch verwetpen.
Welk is nu het doel der kunst door ToLs-roi voorgesteld ?
« De kunst is eene vaardigheid van den mensch, welke hem
toelaat met zekere uttwendige teekenen op zijne medernenschen
te wet ken, oai in hen dezelfde gevoelens te verwekken die hem eerst
bezielden. »
Dadruit vloeit er dat de beste en verhevenste kunstwerken deze
zijn, welke door een groot getal menschen genoten worden zooals
bijvoorbeeld de mengelwerken van veel verspreide centenbladen 1...
Die man begint te sullen... Nu, als men pantheist is...
Volgens den SAR PELADAN is TOLSTOI een trainard des Huns
qui vient salir les matches sublimes des Parthenons et des Sixtines.

Kloos en Cyrano de Bergerac. — W. KLoos heeft CyranoBergerac vertaald. De Gids wil de vertaling niet beoordeelen.
De Ned. Spectator schrijft : e Men zendt ons de vertaling van Cyrano'
de Bergerac door den heer WILLEM KLoos ter beoordeeling en legt
ons daardoor de verplichting op t.! erkennen dat deze in geen enkel
de

opzicht voldoet aan de eischen, die men aan zulk een overzetting
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moet stellen. De heer KLoos geeft Been blink het Fransch voldoende
machtig te zijn, het eigenaardige van EDMOND ROSTANDS komediestuk
volkomen te begi ijpen en in staat te wezen wat schitterpoezie als
equivalent aan ons tooneel te kunnen schenken. »
Pol de Mont en Alfons De Cock. — Wij lezen in een groot
fransch tijdschrtft van Parijs :

« Dit Tijn Vlaamsche Vertelsels, uit den volksmond opgeschreven
door POI. DE MONT en ALFONS DE COCK. Met 3o teekeningen van
KAREL DOUDELET. Gent, Van der Poorten. Dit bock is eene bekoorhike lezing voor iemand die de ziel van 't Vlaamsche yolk begriipt
en de poezie van dit eenvoudig y olk genieten kan.
Meer dan i5o vertellingen hebben de beide boekstellers verzameld en heel keurig onder de volgende verdeelingen gerankschikt :
Ophoopende Vertelsels. Kwelvertelsels. Leugenvertelsels. Dierensprookjes. Plantensprookjes. Grappige Vertelsels. Duivels en Spoken,
Heksen, Kabouters en Zeemetminen. Hekel- eu Spotvertelsels. Gemengde Vertelsels.
Sedert jai en werden ze vergaderd in al de gewesten van het
Vlaamsche vaderland, van de zeeduinen tot de Maasboorden, meest
tusschen Zenne en Dender in het oud en schilderschoon Payottenland.
't Zijn wel de echte, smakelijke volksrnaren, zooals ze dagelijks
nog door de Vlaamsche buitenlieden verteld word e n. Die vertellingen
spe'en eene groote rol in 't leven dier eenvoudige menschen ; ze
verzachten en vergeestigen de lange en lastige uren van den ploktild,
verblijden en verkorten de wintersche avondstonden rond den haard.
Bij de lezing meent men prenten te aanschouwen, echte y olksprenten, van die slechte houtsneden met de hand gekleurci, vreemd
aan alle kunst, maar zoo oprecht in hare Vlaamsche eenvoudigheid.
Beneven g de liederen zijn 't wel deze vertellingen en deze prenten,
die best den Vlaamschen geest kenschetsen. Men moet de eene kennen
om de andere te gen;eten. Men moet ze kennen evenals de werken
van eenige teekenaars, die den internationalen en gelijkmakenden
zwier verlatend, de oude overleveringen wederom opnemen en verkunstenaars zooals DOUDELET, MELCHERS en STEVENS.
jongen,
't Is ons dubbel aangenaam dit werk aan te kondigen, omdat de
verhalen met nauwgezetheid medegedeeld worden, ja met wetenschappelijken indien dit woord met afstak bij den geur van
poezie die het werk door wasemt... »
De wetenschappelijke waarde der folklore behoeft niet meer
bewezen; 't is een der takken van de beschavingsgeschtedenis ; nooit
meer dan in onzen tijd wend de oorgeschiedenis van den mensch
opgespoord; geplogenheden en sagen spelen in de menschenkunde
eene belangrtjke rol.
In wetenschappelijk opzicht heeft deze verzameling onze aanbeveling met vandoen ; Litt de geleerde voorrede blijkt het dat de
opstellers in de folklore volkomen bevoegd zijn en uit den inhoud
dat hunne rijke zante voor geene enkele vreernde verzameling, zelfs
niet voor de meest vermaarde en bekende moet ondeidoen. Wie
zou het gelooven? D2 oudste sages van het Oosten, bekende zeisen
van de klassieke oudheid leven voort op de lippen onzer dorpsvertellers en worden sedeit eeuwen, in veel meet dorpen nog dan de
schrijvers kunnen waarnemen, van mond tot mond overgezet.
Waarom die verzameling ons vooral bekoort?
De tooverroede der kunst heeft dit werk aargeraakt en het tot
letterkundigen arbeid herschapen.
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De i i kdom van de vervenprachtige N. r olkstaal, de oorspronkelijke
tinten van de volkspoezie zijn on g,eschonden bewaard peen enkel
vet haal werd gewijzigd of bedorven en toch tiekt ieder klein epos
en iedei klein drama u aan door de sietiijkheid en de zuiverheid
der taal.
De prenten van KAREL DOUDELET moet ge ver van uwe oogen
houden e n langzaam, langzaam bezien — indrinken, zouden wij
zeggen. Neernt bij voorbeeid de teekening bij 't getnoedeliik verhaal
van het 0.-L. Vi ouwe-Glazeken, ook in Le Spectateur Catholzque
medegedeeld : het indrukwekkende van de personen, de groepeertng
van de voorwerpen, de frischhetd van het landschap, de dichterlijkheid van het lieve tafereel moet ge traagzaam in u iaten opgaan.
Deze teekeningen verhoogen met weinig de waarde van het werk,
dat in de boekerij van een beschaafden Vlaming met :nag ontbreken.
Stephane Mallarme. — Iedereen heeft deze laatste maanden
wellicht veel over MALLARME gelezen. De schoonste letterkundige
bijdrage over dien zonderlingen dichter vonden wij in den Gas van
October, waaruit hier 't een en 't ander :
« Toen VERLAINE gestorven was, dien de Jonge r e Fransche
dichterschool als haar hoofdman vereorde, werd STEPHANE MALLARME
tot haar chef geproclarneerd, de tnan dien VERLAINE genoemd had,
ce pur poete qut restera tam y aura une langue francaise pour
temoic2-ner de son effort gigantesque
Waarin bestond die effort gigantesque van den dichter, die,
voor weinige weken, in het beg i n van September, zes-en-vijftig jaar
oud, onverwacht gestorven is?
Wat VERLAINE niet nader verklaarde hebben anderen trachten
uit te leggen, Wie hem het vroegst cekend heeft en hem het eerst
in wijder kring bekend heeft ge7naakt is CATULLE NI ENDS, de geschiedschrijver van den Parnasse Contemporain, cujus pars magna fuit.
Want MALLARME zoo goed als VERLAINE, begon als Parnass,en, als
lid van de groep jonge dichters, die omstreeks 1865 zich ten doel
stelde voor de dichtertaal den zuiver sten, kunstigsten vorm te smeden,
haar beurtelings den schoonsten en teersten klank te ;;even, en die
daarin zoo goed slaagde dat van haar een vet t ijkirg zoowel van den
dichtetlijken woordenschat als van het timbre der Fransche poezie
uitgini, welke als een blijvende winst verdient te worden beschouwd.
Uiterst fijn voelend, zich vermeidend in de wat gekuhstelde
uitingen van zijn tiroomleven, geeft N1 ALLARAIf] in zijn eerste gedichten
aan het dichterlijk beeld den bekooiiijksten muzikalen vorm...
Op deze eerste gedichten volot de eglogue L'apres-midi d'un
faune, waarin de dichter zich reeds een Iastig schrijver toont..
Maar de constructien, de uitdiukkineen, de heelden en syrnbolen
worden in de volgende gedichten steeds inge\Nikkelder, zondet linger.
Ik zeg niet gezochter, \\ ant her is zeet goed aan te nemen. dat
MALLARME met gezocht heeft, maar dat het voor ons bizarie beeld
dat zijn gedachten moet verdtchtet ltjken zich van zelf aan hem heeft
opgedrongen. De betrekkingen tu s schen de zienlijke en de onzienlijke
dingen, tusschen de weteld om hem en de wereld in hem kunnen
hem zoo voor den geest hebben gestaan dat hij ze terstond door
dat en geen ander symbool moest weergeven. Dat voor anderen
dit beeld die betrekking niet, of niet terstond, zou vertolken, is waarschijnlijk met bij MALLARME opgekomen... »
Doarna drukt VAN HALL in den Gids het bekend klinkdicht aan
R. WAGNER met zijne eigene overzetting en de omschrijving van
DE WYZEWA.
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Hier volgt nu dit sonnet :
Le sil,mce deja funebre d'une moire
Dispose plus d'un pli seul sur le mobilier
Que doit un tassement du ptincipal piper
Precipiter avec le manque de memoire.
Notre si vieil ebat triomphal de grimoire,
Hieroglyphes dont s'exalte le miller
A propager de l'aile un frisson fami!ier,
Enfouissez-le mot plutOt dans une armoire !
Du souriant fracas originel hatEntre elles de clartes mattresses a iailli
Jusque vets un parvis ne pour leur simulacre.
Trompettes tout haut d'or pame sur les velins,
Le dieu Richard Wagner, irradiant un sacre
Mal to par l'encre meme en sanglots sybillins.
VAN HALL schrijft verder
« Maar nu komt het merkwaardige. In een derde, veel later
geschreven studie, aan MALLARME gewijd, bekent DE WYZEWA dat
hij, die nog zeer jong, de verzen van zijn dichter terstond begreep en,
hoe duister ze voor anderen mochten wezen, woord voor woord
wist te verklaren, thans niet meer zoo zeker van zijn zaak is. Hij
zou er niet voor durven instaan dat de verklaring die hij destijds
gaf de juiste is, en er geen andere even gewettigde naast zou kunnen
staan. Hij vat volkomen de algemeene beteekenis van de gedichten,
telkens ziet hij details die hem in verrukking brengen, maar daarnaast
staan andere, waarvan hij de uttlegging met meer voor zijn rekening
zou durven nemen. Hij moet er voor uitkomen : de podzie van
MALLARME lijkt hem niet meer zoo duidelijk verklaarbaar als vroeger,
maar — voegt hij er bij — nooit daarentegen leek zij mij nog zoo
schoon, nooit trof zij mij zoo diep.
En dan geeft DE WYZEWA deze verklaring :
Indien MALLARME in zijne latere gedichten niet duidelijk meer is,
dan is dit omdat hij met de poOzie een hooger doel heeft dan vroeger.
Hij wil een podzie waarin de meest verschillende aandoeningen en
gedachten harmonisch samengesmolten zijn. Elke versregel — zoo is
zijne bedoeling — behoort tegelijicertijd te bevatten een plastisch
beeld, de uitdrukking van een gedachte, de uiting van een gevoel
en een wijsgeerig symbool; bovendien moet de versregel een melodie
zijn en tevens een fragment van de geheele melodie van het gedicht ;
dat alles onderworpen aan de meest stricte regels van de prosodie, —
zoodat het een volrnaakt geheel vormt, als het ware de artistieke
transfiguratie van een volledigen zieletoestand.
Zoo opgevat krijgt de poêzie, volgens DE WYZEWA, een hoogere
wijding, een hoogere roeping, en indien onder zooveel schakeeringen,
de beteekenis van meet- dan een schakeering ons ontsnapt, de bekoorlijkheid, de fijne geur, de grootheid van het geheel kunnen wrj zeker
genieten...
Er ligt, wanneer men ze als algemeene opmet king en waarschuwing gelden laat, in deze woorden van DE WYZEWA veel waarheid.
In elke kunst is een element dat tot het onbegrijpelijke behoort,
omdat elke kunst uiting tracht te geven aan hetgeen men het onuitsprekelijke genoemd heeft. De dichter die zijn diepste aandoeningen,
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die de geheimzinnige betrekkingen tusschen de zienlijke en onzienlijke
dingen tracht te vertolken, moet dat vaak doen met middelen, door
beelden, symbolen, die misschien voor hem alleen die mysterieuse
betrekkingen, die innige emoties met volkomen duidelijkheid weergeven. Dat onbegrepene intusschen is het dikwijls wat aan het
kunstwerk zijn eigenaardige bekoorlijkheid geeft, het aanttekkelijke
van het au-dela , en wie daarvoor geen zintuig bezit, late gerust
negen tienden van de geschreven poezie ongelezen...
Maar men onderscheide wel. De dichter die zich niet tevreden
stelt met zijn poezie ongeschreven in zijn binnenste te bewaren
en er alleen van te genieten als van geheimzinnige muziek, maar
die haar onder woorden brengt, en ook die woorden meer niet
enkel voor zichzeiven houdt, maar ze het licht laat zien, heeft rekening
te houden met den eigen aard van zijn kunst.
Poezie is nu met enkel klankexpressie, poezie is niet vcor alles
muziek. Met 'outer klankwiegeling om de klankwiegeling, al wordt
dit verkregen door, uiterst kunstig substantieven en andere woorden
te verbinden met vreerncle bruggen van werkwoorden, bruggen die
veelal hangen over afgronden, waarin geen licht ooit zal schijnen,
zoolang de menschelijke intelligentie in het tegeawoordige stadium
blijft, schept men geen poezie. En het gaat met aan, de mogelijkheid
om van M ALLARAICS verzen te genieten te verschuiven tot den tijd
dat de menschelijke intelligentie een ander stadium -- Welk? — zal
zijn ingetreden...
Met M ALLAR %ig is een van nature rijk begaafd dichter gestorven
die, na in zijn ecrste gedichten zuivere poezie gegeven te hebben,
ten slotte door in dien gigantesque effort, waarvan VERLAINE sprak,
van de poezie te eischen wat zij niet geven kon, grootendeels onvruchtbaar vverk heeft verricht. »
Durendal van September heeft ook zijne pen over M ALLARMg
gescherpt en M. DULLAERT ontwikkelt in eerie fijne bijdrage dezelfde
oordeelvelling. « ST. MALLARME blijft voor alttjd een vraagstuk. »

G. Rodenbach. — In La Lutte van i5 October staan er eigenaardige verzen van G. RODENBACH uit zijn werk Le miroir du ciel
natal. Lees nu over dien nieuwen bundel de beoordeeling van
FR. LAPIDOTH in den Ned Spectator van 3 December :
. ..,Het succes van RODENBACH bewijst de verandering in den
Franschen smaak. En tevens kenschetst het den smaak van den dag.
Ik zou durven aannemen om te bewijzen dat, voor zekere eischen,
die men voor typisch fransch had kunnen houden, geheele andere
in de plaats gekomen zijn en dat eigenaardig fransche factoren van
tegenzin vet dwijnen.
De poezie van RODENBACH is antifransch, want zij is germaansch
in haren aard, zoo in wezen als in vorm. Zij heeft niet het klare,
preciese, vereenvoudigende of generaliseerende, dat we in fransche
verzen zoeken. Zij heeft evenmin het rhetorieke, maar tevens overweldigend rijke der verzen van een VturoR HUGO. Zij paart aan eene
betrekkelijke vaagheid, een zekere armoede en RODENBACH ' S verzenmuziek klaagt meer dan zij zingt. Het is een heel zacht stemmetje
als van een teere vrouw. Die vrouw is heelemaal vervuld met kleine
indrukken van allerlei din,en, die een lorscher aangelegd mensch
ter nauwernood waarneemt. Zij blijft daarbij stil staan en gaat er
over mijmeren. Zij symboliseert ze bijna met eens en, waar ze
dat doet, trekt ze haar beeldenkring niet wijd. Naar den geest
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bijziende, hecft zij alle, wel eens bekoorlijke schuchterheid en
onhandigheid van iemand, die met dan met veel inspanning op
zekeren afstand kan zien. Het verre maakt haar bang.
En gelijk het teere, zachte vrouwtje oplettF2nd neerzitten kan
on' te turen naar een lampekap of om, met vingerkens bloode en
blank, wat naaldwerk te ontrafelen, zoo tuurt de poezie van RODENBACH naar lichtjes klein en luistert zij naar geluiden van ver en plukt
zij schuchter aan den sluier van des levees geheimenissen.
In de muziek van RODENBACH'S gedachten boort men een langzamen maat, heel, heel langzaam en sleepend. Het tijm is vaak
alleen bij benadering aldus te noemen. De dichter hecht er misschien
niet veel aan of wel zijn oor neemt de gevonden rijmen anders waar
dan dat van iemand, die verzot is op de voile, weeiderijke klanken,
die andere Fransche poezie ons te genieten geeft.
Langzaam gaan ook de gedachten. Ze gaan gelijk kapelletjes
door een bloemenhof, warrelend om eeu marguerite en dan weer
wat verder, dock zonder nog afscheid te nemen van 't eerst gekozen
bloempje. Ze zetten zich daar nog eens op neer; wiegelen op het
steeltje, rusten op een blaadje, plooien de vleugeltjes Litt over een
knop... Nu zullen ze opfladderen, de lucht in, het tuinhek hoog
over I Neen, ze komen terug. Ze willen het somber hoveken niet uit.
Er zijn zooveel mooie bloemetjes in en zooveel mysterie schuilt
onder het gebladerte. Laten de groote sijsjes en muschjes maar
vliegen van turn tot turn, de kapelletjes vinden hun heelal met alle
geheimenissen binnen de muren van een klein stukje gt onds.
Zoo gaan de gedachten van RODENaACH : fladderend om de kleine
dingen uit een eng leven, om daarin te vinden de aandoeningen,
die zij zoeken... »
E. De Bruyn en Huysmans. — M. E. DE BRUYN heeft de
belooning van ziin schrijven tegen HUYSMANS untvangen : hij wordt
door Charbonnel goedgekeurd !... De vrijdenkers kunnen de bekeering
van HUYSMANS noch verklaren noch verktoppen en zij nemen het
opstel van M. DE BRUYN te baat om den nieuwen katholteken schrijver
te lasteren en te bespotten. Waarin wij echter noch DE BRUYN noch
HUYSMANS kunnen goedkeuren, 't is dat zij het laatste slecht en
lasterend werk van den bekeerden schrijver, Liz-bas, bltjven aankondigen en aldus eenigszins aanbevelen.
Fr. Coppee. — Lees eene schoone studte van G. LEGRAND over

FR. COPPEE in de Revue Generale van Novembet.
COPPEE is Parijzenaar van geboorte, van leven

en van hart.
Hij bemint vooral het werkzaam leven der voorsteden. Wat den
vorm betreft is hij een parnassien. De waarneming der uiterlijke
zaken neemt eene groote plaats in deze poezie en zij is vooral
beschrijvend en wetenschappelijk. Wat den inhoud aangaat, is zij
realist in den goeden zin van 't woord. COPPEE is bekeerd door het
lijden en 't lezen van 't Evangelie. Hij zou de christene zanger der
nederigen moeten worden.
Pitthem 18 Dec.

J. CL.
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DE SPELEN VAN CORNELIS EVER..A.ERT (0.

AN de uitgave del. spelen van Cornelis Everaert, door alle
beoefenaars der Nederlandsche taal- en letterkunde met belangstelling te gemoet gezien, is de eerste aflevering verschenen.
De eer het bestaan van deze spelen en dat van hun schrijver
bekend gemaakt te hebben, komt toe aan den onvergetelijken JanFrans \Villems, die zooveel schrijvers en werken aan de vergetelheid onttrokken heeft. Reeds in 1842, al meer dan een halve
eeuw geleden, plaatste h.i in zijn Belgisch iliziseum een kort artikel, nauwelijks elf bladzijden groot, waarin hij de hjst van Everaert's
vi,erken opgaf zooals die te vinden waren in een handschrift, dat toen
pas in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel was aangeland, en tot nog
toe is deze zelfde codex voor verreweg het grootste deel dezer werken
de eenige bron. Er komen 35 stukken in voor. Daaronder vindt men,
zoo verzekeren de uitgevers in hun zeer lezenswaardig prospectus,
4, nagenoeg alle toenmaals gangbare soorten van dramatische poèzie
vertegenwoordigd : spelen van sinne (sommige zuiver allegorisch, andere
ter eere van heiligen of hij gelegenheid van kerkelijke en andete feesten
gedicht), wagenspelen, tafelspelen en esbatementen. De bundel vormt
alzoo eene belangrijke bijdrage tot de vollediger en jutster kennis der
rederijkers uit de e ers t e helft dier eeuw, waarvan betrekkelijk zoo
weinig stukken bewaard zijn gebleven. Die spelen van sinne en esbatementen mogen als kunstwerken den hedendaagschen smaak niet altijd
bevredigen, er is toch genoeg in dat niet alleen voor eene historische
beschouwing waarde heeft. »
Beter dan de uitgevers het in hun prospectus doen, kan ik het
belang van EVERAERT ' S werken niet in het Hat stellen; laat mij er
dus nog een en ander uit aanhalen.

(I) Vanwede de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door D r J. W.
MULLER en D r L. SCHARPE. Eerste aflevering. — Leiden, Bock,handcl en drukkerij voorheen E. J. Brill, 1898. IV, 264 blz.
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. Maar vooral », zoo luidt het verder, zijn deze dramatische voortbrengselen voor ons belangrijk, omdat zij ons een tafereel ophangen van
den toestand der Nederlanden, inzondeiheid van Vlaanderen, onder de
regeering van Karel V. Wij gevoelen ook in die veelal gekunstelde verzen
het leven van dien tijd, wij hooren er de stem des yolks. De klachten over
den oorlog, waardoor landbouw en nijverheid zich onrusttg en gedrukt
dOnghelycke Monte,
waardoor de burgerij de
gevoelen, over
middelen mist om te leven en
den S:aemeien Aerbeyder . te laten
leven, lossen zich op in het telkens opnieuw geuite verlangen naar
Pays », die alles weer tot bloei zal brengen. Wij zien bovendien
in de esbatementen het huiselijk leven der smalle gemeente afgebeeld
en hare ondeagden, vooral de echtelijke ontrouw, bespot, in de ernstige
spelen de zelfzucht van het yolk, maar ook de hebzucht der geestelijken gegispt.
Toch, al durft Everaert niet alleen klagen over de toestanden en
gebreken van zijn tijd, maar ze ook scherp hekelen — zoo onbewimpeld en stout was zijne taal, dat hij van een paar stukken zelf medewas verboten te spelene omdat jc (er) te veil
deelt dat het hem
de waerheyt jn noopte . hij blijft een gehoorzaam onderdaan des
Keizers, een getrouw zoon der Kerk. Hij vermaant het Yolk tot
gehoorzaamheid en lijdzaamheid, en helpt met hartelijke vroomheid de
kerkelijke feesten van geestelijke personen en broederschappen opluisis voor hem, evenals voor Anna Bijns,
teren ; < Luthersch
beteekenencl met
ongeloovig, wereldsch, hebzuchtig
Omtrent het belang voor de taalkunde zegt het prospectus
. Ademen de tooneelstukken derhalve den geest van het einde der
middeleeuwen even x6Or de groote omwenteling der zestiende eeuw,
de worm is hiermede in oveieenstemming. De taal is in hare gramniatische vormen nog die der middeleeuwen, met eene steike Westvlaamsche tint. Everaert's taal verdient bestudeerd te woiden, in hare
betrekking tot die van zijn gewestgenoot Maeilant, tot die zijner
oudere en jongere tijdgenooten (het Westvlaamsch van De Roovere
en De Dene, het Brabantsch van Anna Bijns enz.) en tot de hedendaagsche spreektaal Nan West-Vlaanderen. Voor die studie, en ook voor
die van den versbouw, den rhythmus, de iijmkunst der rederijkers
onderzoekingen, welker grondslagen nog nauwelijks gelegd zijn
levert deze bundel een schat van bouwstoffen,
Niettegenstaande dit onwaar3eerbaar belang, is van Everaert's
werken voor de kennis onzer taal- en letterkunde uit de laatste jaren der
15" eeuw nog nauwelijks partij getrokken. Van de 35 stukken, die het
Brusselsch handschrift bevat, zijn slechts 6 geheel en 3 gedeeltelijk in
verschillende tijdschtiften en verzamelwerken, uitgegeven.
Oorzaak daarvan is in de eerste plaats zeker, dat het wetenschappelijk leven tot voor weinig jaren op het Middelnederlandsch geconcentreerd bleef, zooals overigens begrijpelijk was. Wie, zooals De Vries,
eene nieuwe wetenschap sticht, haar iecht op 't bestaan verdedigen

SPELEN VAN CORNELIS EVERAERT.

69

en haar voortbestaan verzekeren moet, kan niet aan alles gelijke
aandacht schenken. De omvang der taak heeft er zeker ook iets toegedaan : men vindt moeilijk uitgevers voor een werk dat weinig of
geene winst afwerpt. En misschien ook wel de nogal slechte faarn, welke
Willems aan Cornelis Everaert bezorgd heeft : wel ioemt hij tie gee.;tigen kluchtigheid dezer esbattementen, maar hij voegt er toch onmiddellijk
bij : . Jammer maer, dat zy meestal losbandig, ja op sommige plaeAsen
zelfs obsceen zyn, zoo dat ik het met zou durven wagen dezelve
in haer geheel te laten drukken. , Het blijkt nu, dat Willems wel wat
overdreven heeft : zoo erg is het niet. Het toeval wil, dat deze eerste
aflevering bijna alle esbatementen bevat, zoodat we dus nu reeds met
zekerheid kunnen weten, waar het op staat. In de laatste jaren heeft
de Nederlandsche liteiatuur werken opgeleverd, die nog heel wat vetter
zijn. De goede Willems had overigens vergeten, (fat al die stukken
geschreven zijn met een streng zedelijk doel, en dat de zedeles op
het einde van 't stuk nog eens met klern wordt uitgesproken en
uiteengezet met eene soms overweldigende uitvoerigheid. Daareaboven,
men was in de I5 eeuw nog lang zoo kieschkeurig niet als thans
— overigens bij het eigenlijke yolk is daar al weinig verandering in
gekomen —, en een uitgever kan in geen geval aansprakeluk gesteld
worden voor gedachten en gezegden, die hij in de eerste plaats
als historische dingen beschouwt, die voor hem stof zijn voor het
historisch wetenschappelijk onderzoek. Daaromtrent is men het nu
vrijwel eens.
In de laatste jaren is de alleenheerschappij der Middelnederlanclsche
taalstudie wel wat aan het tanen gegaan, en is men zich met de
studie van het Nederlandsch der I6 de eeuw wat meer gaan bezig
houden • Men denke maar aan KLUYVER ' S Proeve eener crztiek op het
woordenboek van _lizlzaan (1884), aan LUBACH, Over de verbuigzng
van het werkwoord in het Nederlandsch der zestzende eeuw (1891), aan
KOLTHOFF, Ilet substantuf zn het Nederlandsch der 16" eeuw (1894), tot
op zekere hoogte ook aan HEINSIUS ' Ii lank- en Buzgiz-zgsleer van de Taal
des Statenbybels (1897), aan de uitgave van A. Bins, door Bogaers, Jonckbloet en V. Helten, aan de uitgave van het Spel van den helschen
SchWere, aan den herdiuk der gedachten van Jonker Vander Noot, door
niemand minder dan Verwey bezorgd, enz. Het is dus begrijpelijk dat
men eindelijk ook aan de werken van Cornelis Everaert heeft gedacht,
vooral nu men in Noord-Nederland erkent, dat de taal der zuidelijke gewesten veel meer bestanddeelen heeft geleverd voor de tegenwoordige algemeene taal, dan men lang gemeend heeft. In een bekend artikel, Spreektaal en Schrjftaal, in den eersten jaargang van Taal en Letteren
verschenen, heeft D r J.W. Muller dit overtuigend bewezen. Niets vreemds
dus, dat juist hij aan de Maatschappu der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden heeft voorgesteld, eene uitgave der werken van Cornelis
Everaert, in alle opzichten voor de stud:e onzer taal en letterkunde
zoo geschikt, onzer hare hoede te nemen. Zijn naam alleen was er ors borg
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voor, dat het degeiijk werk zou zijn. Wie ooit in 't Woordenb. d. Nederl:
Taal de artihels van zijne hand gelezen heeft, is zeker getioffen
geworden door zijn diepe geleerdheid, critischen zin en tot aciibie
g:.-.dreven accuratesse, eigenschappen tie elke hi j overigens ook in alle
zijne andere werken getoond heeft te bezitten : reeds in zijne dissertatie, De oude en jongere bewerking van den Reznaert, later in
zijne verhandeling De Taalvormen van Reznaert I en II, rn zijne
uitgave van Die Hzstorze van Reznaert die Vos, alles . vorarbeiten
voor eene nieuwe uitgave van den Reznaert, het juweel onzer Middelnederlandsche literatuur. In al deze werken heeft het kenmerkend
verschil en overeenkomst tusschen de taal van Noord en Zuid steeds
zijne aandacht bezig gehouden. Men mag dus wel zeggen, dat hij de
aangewezen man is om de uitgave van Everaert's werken te ondernemen. D r J. W. Muller is daarbij op den gelukkigen inval gekomen,_
zich de medewerking te verzekeren van Di L. Scharpe, een der beste
leerlingen van Prof. Vercoullie. De beer Scharpê is, zooals bekend
is, Westvlaming van geboorte; hij houdt zich daarenboven sedert verscheidene jaren met de studie der Vlaamsche rederijkers uit den aanvang
der 16" eeuw bezig, zoodat de uitgave door zijne medewerking zeer
zeker aanmerkelijk zal gebaat worden. Daardoor heeft D r Muller aan
zijne landgenooten een wijs voorbeeld gegeven, dat, het is te hopen,
navolging zal vinden. Wil de Nederlandsche taalkunda voideringen
maken, dan is grondige studie der Zuidnederlandsche dialecten eeu
eerste vereischte. Die studie is veor ons, Vlamingen, Brabanders en
Limburgers, Licht : die dialecten zijn voor ons levende talen, aan de
Noordnederlanders onbekend, en moeilijk om te kennen. De geschriften uit
vroeger tijd, dank zij het conservatisme onzer dialecten, verstaan wij vaak
met weinig moeite, daar waar een Noordnederlander met veel mocite er
gewoonlijk nog niet in slaagt ; daartegenover staat, dat hij het tegenwoordig
Nederlandsch zoo oneindig beter kent (zijne taal is niet besmet met
tallooze gallicismen), en dat hij als wetenschappelijk man beter geoefend
is : ons zit het dilettantisme nog te veel in 't bloed. Van samenwerking
van Noord- met Zuidnederlandsche geleerden is dus het beste te verwachten. Ook in deze uitgave. De tekst wordt zuiver diplomatisch (alleen
met verbetering der blijkbare schrijffouten) afgedrukt, met behoud der
oude lees- en scheiteekens van het handschrift, en verder alleen voor
zoover n o o d i g voorzien van leesteekens. Hij zal worden voorafgegaan
door eerie inleiding over het leven en de werken des dichters, zijnetaal, zijn versbouw enz., en gevolgd door Aanteekeningen, waarin
vooreerst het weinige dat bekend is omtrent de bronnen of de historischeaanleiding tot het schrijven van elk stuk zal worden medegedeeld, en
verder zooveel mogelijk al die plaatsen toegelicht zullen worden, welke
ten opzichte van den zinsbcuw of uit hoofde van toespelingen op personen,
plaatsen, gebeurtenissen, toestanden, verklaring behoeven.
Het voornemen bestaat, na de voltooiing der uitgave, er een afzonderlijk verkrijgbaar glossarium aan toe te voegen, als bijdrage tot een.
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woordenboek van de taal der i6 de eeuw, icts waaivan het gemis reeds
sedert lang gevoeld wordt.
Doch nog in een ander opzicht is d-ze uitgave belangrijk : zij
is een vrucht van den nieuwen geest, die in de laatste wren in de
Leidsche Maatschappij gevaren is. Er is een tijd geweest, dat al wie
de peal hanteeide met fierheid op het titelblad zijner werken schreef :

Lad van de Maatschappij Baer Nederlandsclie Letterkunde te Leiden.
Maar die tijd is lang voorbij. Ten eerste, omdat in Noord-Nederland
dergelijke maatschappijen eenigszins in ongenade gevallen zijn, ten
tweede door de schuld der Maat.,,chappij zelf. Ze was zachtjes aan
ingedommeld. Er heerschte onwerkzaamheid, scherp afstekende met den
werklust, waaraan de uitgave van Maeilant's Slieghel Historiael door
De Vries, van Die Rose en van Hillegaersberch's werken door Verwijs,
van den Segheliin door Verdam te danken zip; de maatschappij was,
vooral na 1880, het jaar waarin De _Nieuwe Guts opgericht werd, zachtjes
aan de incarnatie van de oude garde geworden, — of werd althans
zoo beschouwd. Ten onrechte, blijkt het nu. Er heeischt nu . reges
leben.. De Theutonista is uitgege‘en, de weaken van Cornelis Everaert
veischijnen, een herdruk van de Vele Geneuchlzke Dichten en van de
Eluchten van Piet Hooft, eene uitgave van de Reis van Mandeville,
van de brieven van Huygens, van \Villein van Afflighem's Leven van
S. Lutgardz, zijn op het getouw ; over enkele weken \ ersch ii n t een
werk van Dr. liesseling over het Afrikaansch Nederlandsch, alsook
de eerste aflevering der taalkaart. Gedachtig aan het felt, dat in NoordNederland kunst geen regeerzngszaale is, streeft de Maatschappij naar
de hooge eer, daar te woiden eon middenpunt N an wetenschappelijk
leven, eene ofhcieuse Academie. Ik geloof met dat ik overdrijf, als
ik zeg dat we hier den invlocd bespeuren van den werklust en de
werkkracht, welke de Koninklijke Vlaamsche Academie sedert twaalf
jaar ten too- spreidt, en dat deze geen beter belooning voor haar
streven zou kunnen untvangen, dan hetgeen haar bier geboden wordt
door haar voorbeeld anleren tot navolging van haar doen opgewekt
te hebben,
WILLEM DE VREESE.
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DOODSANCTJE

van den jongen heer ANTOON BUSSCHOTS van
St. Gillis (Waas), student in wetenschappen ter
Hoogeschool van Leuven, na eene zeer kortstondige ziekte overleden binnen het loopende
Nieuwjaarsverlof.
Ons leven bier is niets! 'T lijkt naar de bloem der lent';
Het gaat als rook voorbij, 't bedriegt cis ijdle droomen...
't Bestendig goed, dat schok noch wissling kent,
Zal eerst in ons genot na 't aardsche leven komen.
S. CHRYSOST. - EPIST. AD THEOD.

De dood heeft niets ontzien — den fiisschen bloei van jeugd,
De blijde levenshoop, de rein bewaarde deugd...
Die zijner oudren kroon en 't hat was hunner oogen,
Hun zoon en cenig kind, wordt plotslijk hun onttogen.
Hij bracht in 't vadethurs zijn blijden nieuwjaarsgroet,
Doch kwam er rillend reeds met koorts van dood in 't bloed...
Geen liefdezorg, noch wat nu kunde en raad verzonnen,
Noch bede en traan, nets heeft 't gem, eld des floods verwonnen.
Wien zulke wonden 't harte slaan
Gelukkig zijn ze die gelooven.
Het is ons Vader van hierboven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.
Hij geeft en neemt ; Hij weet aaiom ; Hid is de. Heer...
Geloof herkent zijn hand en buigt aanbiddend neer.
H. C., pr.
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ONS LIMBURG.
Ons Limburg is ons jongste kind;
Het wordt door moeder 't meest bemind,
Ons aller Dietsche moeder.
En wij, wij slaan al lonkend ga,
Hoe 't met zijn tukjes, vroeg en spa,
Het halt bekoort van moeder.
Ons Limburg is , zoo frisch en jong :
Geen vrees noch vaar het ooit bevong
In de armen onzer moeder.
Het zingt met klinkend kiare stem,
Op d'ouden toon, met de eigen klem,
De liedjes na van moeder.
Ons Limburg is ons toch zoo lief!
Het is een schalksche hartedief :
Het heeft zooveel van moeder...
Het is een slim, een aardig ding;
Wat of het kazel', spree t:', of zing',
't Is 't kakenest van moeder.
Ons Limburg is in vollen groei :
Het gaf al teekens van zijn bloei
Gansch naar den zin van moeder.
Reeds zingen kan het, luid en hel,
Ook werken wil het, hard en fel,
Tot roem van onze moeder.
Ons Limburg speelt ons eens den baas!
Het is wel jong, maar lang niet dwaas,
Dat troetelkind van moeder.
Ons jongste komt aan 't hoofd to staan!
En... zouden wij 't benijden gaan?
't Is immers 't kind van moeder!
HILDA RAM.
Catersheide, Mei

1898.
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***Att** A**
KERSTLIED.

't Is middernacht!
Wat toonen zoet en zacht,
Wat grootsch en lief akkoord
Wordt er op eens gehoord
Van op deez' aardschen grond
In 't stile hemelrond ?
Een lied dat schokt,
Een lied ontlokt
Aan gouden tooversnaren
Het lied der hemelscharen,
Dat klinkt voor 't Kindje Jesus.
't Is middernacht!
Bij hunne kud ter wacht,
Verneemt een herdersschaar
De blijde, blijde maar,
Die zangrig stroomt en zoet
Uit 't englenhert vol gloed.
Die wondre zang
Verwekt een sprank
Van liefde, en zij ook zingen
Vol vuur met de englenkringen
Voor 't godlijk Kindje Jesus.
't Is middernacht!
De herders trekken zacht
Op de englen hun gebod
Naar 't stalken waar hun God
In eene kribbe ligt
Gelijk een acme wicht.
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Naar Bethlehem! »
Zoo klinkt hun stem;
« Aanbeden 't uitverkoren,
« Dat is aldaar geboren!
« Aanbeden 't Kindje Jesus! »
't Is middernacht!
Het minzaam Kindje lacht,
En 't hoofdje heeft een krans
Van heldren hemelglans;
Het spreidt zijne armkens naar
De blijde herdersschaar,
En 't wenkt hen blij :
« Komt alien bij! »
Zoo spreekt het hemelsch Wichtje
Met zijn zoo schoon gezichtje!
Zoo spreekt ket Kindje Jesus!
't Is middernacht !
Komt alien : Jesus wacht!
Hij roept, Hij roept u luid,
Hij steekt zijne armkens uit;
Komt bij, knielt alien neer
Voor uwen God en Heer!
Komt bij, en galm'
Uw lied, als psalm
Van glorie! Lof en eere
Den God-mensch, onzen Heere,
Het god'lijk Kindje Jesus!
Opoloip,

A. M.

V‘.

WOORDENBOEK PER NEDERLANDSCHE TAAL.
mag niet onopgemerkt blijven, dat van ons Taalmuseum
(zooals De Vries zijn werk zoo gaarne noemde) dezer dagen de
twaalfde aflevering van het tweede deel verschenen is, omvattende
de woorden van Belust tot Berispelyk, bewerkt door Dr. A. KLUYVER.
« Dit Tweede deel moet omvatten de woorden van Akant tot Bo- : op
dit punt is eenige jaren geleden door den heer MULLER een begin
gemaakt met het Detde Deel, waarvan tot dusverre acht afleveringen
zijn uitgegeven. Doch bet is gebleken, dat de voor het Tweede Deel
bestemde inhoud te groot is voor vijftien afleveringen, en een boekdeel van meer dan vijftien afleveringen zou al te onhandig worden.
Daarom is het raadzaam geacht de nu voltooide twaalf afleveringen
van bet Tweede Deel tut te geven als Eerste Stuk, waarbij dan later
een Tweede komt, stellig van geringer omvang, zoodat de woorden
van Akant tot Bo- in ongeveer twintig afleveringen zullen worden
behandeld.
Aldus de Redactie in het Voorbericht, dat bij due slotaflevering
is gevoegd, en waarin, zooals naar gewoonte, uiteengezet wordt hoe
de arbeid aan het Woordenboek verdeeld is, sedert het tiende deel
in November 1893 gereedkwam. Dr. Kluyver, die dit deel samen
met Dr. De Vreese ten einde gebracht had, begaf zich dan aan het
tweede, en Dr. De Vreese begon aan het elfde ; hij had daarvan t\see afleveringen bewerkt, toen hij in December 1895 ten gevolge zijner benoeming aan de Gentsche Hoogeschool Leiden moest verlaten. Sedert
dien tijd is hij werkzaam gebleven als correspondeerend lid van de
Redactie; hij is adviseur voor de taal van Zuid-Nederland, leest elke
aflevering voor zij wordt afgedrukt, en zorgt er voor, dat de taal
der oudere Zuidnederlandsche schrijvers en die van onzen tijd zoo
goed mogelijk in het Woordenboek vertegenwoordigd blijven. Zijne
plaats werd ingenomen door Dr. Boekenoogen, die, na een jaar
onder leiding van Dr. Muller te hebben gewerkt, nu sinds 1897 het
elfde deel voortzet, en daarvan dan ook in dit jaar eene aflevering
(de derde) heeft voltooid. Intusschen hebben de heeren Muller en
Beets respectievelijk den arbeid aan het derde en aan het vijfde deel
voortgezet ; het derde is tot over de helft gevorderd, het vijfde zal
met nog drie afleveringen geheel gereed zijn. Het aantal afleveringen,
ET
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tusschen November 1893 en December 1898 uitgegeven, bedraagt in
het geheel drie en-twintig.
Terecht noemt de Redactie dezen loop van zaken genstig, en niet
minder terecht brengt zij deswege haren dank aan alien die op een
of andere rnanier haar arbeid vergemakkelijkt hebben, bovenal aan de
Commissie van Btjstand, die th Redactie van alle financieele zorgen
vrij gemaakt heeft, en ‹< wier bemoeiingen minder eenvoudig zijn dan
men zou kunnen denken. Allen, wie de zaak van het Woordenboek ter harte gaat, zullen zeer zeker met die dankbetuiging instemmen, maar niet gebonden door de plichten welke de bescheidenheid
aan de Redactie oplegt, zullen zij zich zeker veioorloven te meenen,
dat een niet gering aandeel in de verdiensten toekomt aan de Redacteuren zelven. Wel is de wetenschappelyke lexicographic rijk aan
genot, maar er mag nog wel eens met nadruk op gewezen worden,
dat de heeren Kluyver, Beets, Muller en Boekenoogen aan ons Taalmuseum werken niet alleen met groote zorg en vlijt, maar ook met
groote zelfverloochening, veelal in zeer ongunstige omstandigheden : het
materia21 waarover zij beschikken, beantwoordt bijlange niet aan den
eisch, daar het voor 99/too bijeengebracht werd in een tijd, toen
er van een historisch Nederlandsch Woordenboek, van de 16 de eeuw
tot op onze dagen, nog geen spraak was. Ook, omdat er tegenwoordig zulke hooge eischen gesteld worden aan de wetenschappelijke lexicographie. Die eischen zijn buiten den engen kring der vakgeleerden
weinig bekend, en zoo wordt de som arbeids, door de Redacteuren aan
ons Woordenboek besteed, dan ook licht onderschat : van eene overgroote welwillendheid vanwege het beschaafde, belangstellend (?) publiek
vooral hier in Zuid-Nederland, heeft het w2rk van De -Vries nooit
last ehad, en het is zeker een gelukkige gedachte geweest van
Dr. Muller, op het eerste Nederlandsche Philologen-Congres, dat in
April van dit jaar te Amsterdam werd gehouden, te spreken, « over
eenige eischen der 7vetenschappelifiee lexfrographle ». Zijne voordracht
kan iedereen lezen in de Handelingen van het Congres, en wie het
doet, zal daardoor het juiste besef krijgen van de groote — zoowel
materieele als intellectueele — inspanning, die van een woordenboekschrijver, en des ook van de Redactie van ons Taalmuseum, geeischt
wordt, en zeker instemmen met Prof. Cosyn, toen hij op het Philologen-congres zegde, dat er over te debatteeren zou zijn, of de
lexicographie « geen eeisterangswerk » is, zooals Dr. Muller het had
genoemd. Na diens voordracht, werd door de sectie voor Gerrnaansche
en Rornaansche philologie, naast den dank aan den spreken, aan de
samenstellers van het Woordenboek eene warme, spontane hulde
gebracht. Nu opnieuw een deel van het reuzenwerk is voltooid, is
ook voor een verder afstaand publiek het oogenblik geschikt, om aan
de Redactie op hare beurt een woord van dank te brengen, en haar
met cI2 voltoo i ig van dit deel geluk te wenschen.
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Bloemen en Vruchten. Dicht- en prozastukken, practische en
zedelijke lessen voor de meisjes, door MARTA DU CAJU, met teekeningen
enz. In-18. 300 bladz., fr. 1,25.
van Ronner, Duyck,
Voor de degelijkheid en waarde van dit werk, is de naam der
schrijfster reeds een waarborg. Onvermoerd ijverde zij, in boek en vlugschrift, om de vrouwelijke opvoeding en onderwijs beter in overeenkomst
te brengen met de eischen van het werkelijk leven. Niet alleen droeg
Naar streven reel bij tot de meer praktische richting, welke de vrouwelijke
opvoeding in den laatsten tijd kreeg, maar zelfs buiten de schoolwereld
en in den vreemde vonden hare denkbeelden weerklank.
Gansch nieuw en zeer e/genaarchg is de strekking van dit leesboek,
dat voor de meisjes uitmuntend geschikt is. De schrijfster wil deze, bij
middel van het taal- en letterkundig onderricht, bepaald tot hare huiselijke
taak en gewichtige levensplichten voorbereiden. In 't voorbericht van
haar werk drukt zij zich uit als volgt :
Er ligt in den vrouwelijken aard eene geestdrift, eene behoefte aan
poezie, die zich ongelukkig licht door uiterlijkheid en valschen schijn laat
misleiden, en vaak tot overdrijving en dweperij ontaardt. Waarom zou
men niet trachten, die gave van geestdrift te voeden met natuurlijk gevoel
en ware poezie, niet pogen haar te ontwikkelen in de richting van het
werkelijk leven, van de vrouwelijke roeping en plichten ? Niet alleen op
stoffelijk gebied heeft de taak der huisvrouw waarde en nut ; zrj kan ook
gezelligheid, gemoedsrust en wederzijdsche genegenheid aankweeken,
den hurselijken kring bezielen en veredelen; — dat moest men willen
zien, en ernstig streven om het den meisjes rn te printen...
Wrj hebben getracht, onze lezingen the, te kiezen en te schikken,
dat zij in Karen samenhang een gemeenzamen leergang van huiselijke
zedenleer en levenswijshPid vormen. Wij hebben vooral gewezen op de
alledaagsche plichten en deugden der vrouw, die al te dikwijls in de
zedelijke opvoeding minachtend voorbijgezien worden, hoewel van hunne
beoefening alle huiselijk geluk afhangt. Wij stelden ons ten doel, den
meisjes gezonde gevoelens in te boezemen : eerbied voor den arbeid, voor
een werkzaam leven, waardeering van het degelijke en nuttige; bevalligheid en goeden smaak zonder ijdelheid noch praalzucht. Wij wilden
eindelijk dat ons boek recht Vlaamsch zij : dat bet den huiselijken zin,
de eenvoucbgheid en degelijkheid, en ook de gehechtheid aan taal en
zeden van den waren Vlaamschen aard trouw weerspiegele..
In het eerste deel : Het Huisgezzn, wordt het huiselijk leven in
poezie en beeld verheerltjkt, en we treffen daar menige van de zuiverste
parelen van den Nederlandschen letterschat aan. Het tweede deel :
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Huiselyke plichten en vrouwelijke deugden, handelt over de practische
vaardigheden, de degelijke hoedarngheden en de vriendelijke deugden
der vrouw ; het wijst op de ernstige werkelijkheden en zware plichten
des levens; het leert de mogelijkheid om in alle standee gelukkig en
geacht te zijn. Zeer bezorgd is de schrijfster, om haar werk aan de huidige
behoeften en eischen te doen beantwoorden, om de heerschende verkeerdheden te bestridden, om zekere maatschappelijke vraagstukken vatbaar
te maken, die tegenwool dig aller belangstelling boeien. Dat bewijzen,
under andere, de lezingen over de kleederpracht en valsche weelde, de
spaarzaamheld en 't vooruitzickt, den arbeid, de stryd der vrouw tegen
de dronkenschap, enz. Een deel van dit recht Vlaamsch boek is ook
gewijd aan Vaderland en teal.
Het werk is versierd met vele lieve teekeningen van Duyck, Ronner,
Gailliard, enz. Wegens zijne practische strekking is 't een allernuttigs,
boek, dat onze meisjes zal helpen opleiden tot degelijke Vlaamsche
huisvrouwen. Wegens de literarische waarde en gepaste verscheidenheid
van den inhoud, mag deze keurige bloemlezing een waar leesboek heetent
wat eene niet geringe en vooral niet gemeene verdienste is. Als lees- eli
prijsboek voor de meisje , scholen zal het ongetwijfeld door de onderwijzeressen zeer gewaardeerd worden. Ook in alle Vlaamsche yolksboekerkjen moest men aan dit nuttige en aangename werk eene plaats
inruimen.
L. C.
I° Sophokles' Antigone in het metrum van het oorspronkelijke
vertaald door Mr J. DERMOUT. Amersfoort. Slothouwer 1896.
20 Antigone. Tragedie van Sophokles, metrisch vertaald door
J. VAN LEEUWEN Jr . Leiden. Sijthoff.
Het is algemeen bekend dat, bij onze Noorderburen, de jongeling
na zijne humaniorastudieën vrij wat meer weet van latijn en grieksch
dan onze Belgische knapen die, na zes jaren studie, het kollegie of
bet athenaeum verlaten. Wellicht wordt er daar aan de andere vakken
niet genoeg aandacht en tijd besteed ; de grondige kennis der klassieke
talen is het hoofddoel, bijna het eenige doel. Of die opvatting de
goede, de wijze is zullen wij bier onaangeroerd laten; loch een
onbetwistbaar gevoig van dien geest, van die richting der humaniorastudieen is dat, in Noord-Nederland, de meesterstukken der oude
talen meer als bij ons gekend en bewonderd worden. Is het geen
bewijs daarvan, bet feit dat in het laatste twaalftal jaren ten minste
vijf Nederlandsche vertalingen verschenen van Sophokles' meesterwerk,
Antigone, waaronder de meeste bewerkt door mannen die zich eenen
roemrijken naam hebben verworven of door de studie der klassieke
taalwetenschap of op het gebied der Nederlandsche letterkunde. —
Buiten de twee hierboven gemelde, waarvan de tweede uit de pen
vloeit .van eenen Leidschen hoogleeraar, kunnen wij nog melden die
van Opzoomer, van Van Herwerden, vroeger verschenen, en eene
andere die onlangs het licht zag, van den dichter Willem Kloos.
Ruime keus was er dan, wanneer onlangs de Koninkhjke Vereeniging (< Het Nederlandsch Tooneel » het besluit nam de Antis-one
van Sophokles op te voeren. Van Leeuwen's vertaling kreeg de voorkeur. Daaiover ontstond dan een pennetwist die niet altijd vrij bleef
van overdrevenheid noch ook van bittere woorden die men nergens
meer ontmoet dan in dusdanige omstandigheden, maar die ook nergens
meer dienden vermeden te worden. De keus van het . Neierlandsch
Tooneel » werd aangevallen door dezen, verdedigd door anderen.
Althans scheen de strijd beperkt tusschen de vertaling van Van Leeuwen
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en die van Kloos; beider zwakke zijden werden aangetoond, beider
verdiensten opgehemeld.
Het y ak buiten ons inzicht ons met lien strijd in te laten. Onze
beoordeeling moet zich beperken tot de twee hooger gemelde vertalingen. Beide zijn in het metium van het oorspronkelyke gemaakt;
toch bestaat tusschen hen een hemelsbreed verschil dat voorkomt uit
de verscheidenheid van het standpunt waarop zich de vertalers geplaatst
hebben.
Dermout houdt er aan ‘-len griekschen tekst dicht nabij te blijven;
en daarin lukt hij doorgaans; dat is zijne verdienste. Toch heeft hij
het gevaar, dat nit zijne opvatting eener vertaling voortvloeit, niet altijd
kunnen vermijd.en. Is de zin nauwkeurig weergegeven, de taal is soms
duister, de wending gewrongen, de volztn ingewikkeld.
Van Leeuwen vertaald losser, vrijer. Soms komen gedachten voor
die in 't oorspronkelijke niet zijn nitgedrukt; somwijlen ook vergenoegt
zich de vertaler alle'e'n de gedachten van den griekschen schrijver
weer te geven. Hier en daar zelfs neemt de vertaling den schijn van
eene verklaring die dan ook wel aantoont hoe wondergoed de schrijver
met den oorspronkeluken tekst vertrouwd is. — Bij Van Leeuwen
is de nitdrukking klaar, de taal zuiver en sierltik, de volzin steeds
vloeiend en welluidend. Ondanks de grootere vrijheid in het overzetten
moeten wij bekennen dat de Leidsche leeraar op merkweerdige wijze
in den g-eest van het oorspronkelijke is ge.treden, dat hij Sophokles'
Antigone door en door verstaat. Dit bewijst ook de voortreffelijke
inleiding van het werk. — Den Nederlander, die het grieksch
onmachtig is, en die met Antzgone wil kennis maken door eene vertaling, goed verstaanbaar en gemakkelijk te lezen, durven wij het
werkje van Van Leenwen in voile vertrouwen aanbevelen. Die zich
voort wil helpen, in de studie van den griekschen tekst, bij middel
eener Nederlandsche vertaling, bediene zich liever van Dermoat's arbeid.
Verder, daargelaten de vertaling van Kloos die ons slechts door uittreksels
gekend is, mag het ook onbetwistbaar heeten dat Van Leeuwen's
overstelling volkomen geschikt is voor de opvoering.
Dr SENCIE.
Menschen en Boeken. — Verspreide opstellen van D r H. J.
A. M. SCHAEPMAN, derde reeks, Utrecht, Wed. Van Rossum, 1898.
— Dit boek is eene omschrijving van 's doctors leuze : Credo pugno.
Wat de dichter in poezij Heist huldigt : den pans en het pausdom,
dat doet de pen van den polemist het hevigst trillen. De opgenomen
stukken dagteekenen nit het beruchte tijdvak der jaren 187o, en staan
in betrekking met het algemeen Concilie en de inneming van Rome.
In zijn woord ter inleiding ontleent Schaepman aan de Musset dit
gezegde : Ce livre est toute ma jeztnesse. Het is het boek van zijnjeugd,
omdat het zijn boek is van Rome. En, zoo getuigt de schrijver, Rome
is de Heide, die de eerste liefde is, de oudste liefde wordt en die de
jongste liefde bhjft, de eeuwige. Korter : Roma-Amor.
Met eenen kreet van hoop Post tenebras lux vangt hij aan ; met
een Seriamo besluit hij. Tusschen aanvang en slot, vier verhandelingen van verschillige gehalte. De Piusfeesten te Rome is het omstandig dagboek der feestelijkheden bij het gouden priesterjubile van
Pius den IXe, op I t . April 1869. Geleerd en leerrijk is, onder den
titel van Dztitschland en het Koncille van het Vaticaan, de wederlegging van het Tagebuch, waehrend des Vatzcanischen Concils gefuehrt
von Dr J. riedrich, te Munchen. Zelfbedrog of Ydelhezd ? is gericht
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tegen het artikel van Gladstone : Italy and her Church in de Church
Quarterly Review n° 1, over het Vatz,anzsme, Het welsprekende en
soms lyrische Rome is de perel a.1 den bundel. Zulke bladzijdeu
leest men nog in de Civitate Del en in den Discours sur l'histozre
universelle. Dit opstel roept Byron's vers uit Childe Harold (C. IV
st. 145) in het geheugen : And when Rome falls — falls the world.
D r Schaepman mag aanspiaak maken op aller dank bij het verzamelen dezer veispreide opstellen tot een blijvend document, vooial
omdat het goed is de gEbeurtenissen N an '7o, met de sternme des
getuigen, te melden Moor het jorgete geslacht. Schaepman, niet zune
rnachtige g-eestvermogens en Line giondige %an Ketk- (.11
wereldgeschieienis, vermeldt die feiten met ton en die sullen dicunen
zoolang er eene Nedeilandsche taal zal gespioken wouien, en die
tranen van aandoening sullen veru ekken zoolang er een xonhj geestdrift voor Petrus en y our Rome zal smeulen in het hart der Nedcr'ander,. Ktêma eis aez
Dr C. J. A. M. C.

Unsere Hochschulen and die Anfirderungen des zwanzigsten
jahunderts, von A. RIEDLER, Kán. geh. Reg Rath rind Professor
Vierte Auflage, Berlin, A. Seydel, 1898. 120 bl. in folio. Een Frank
25 centiemen.
Dit werk heeft van den begin af zoo grooten opgang gemaakt
en de uitgevers zijn zoo bang geworden y our hunne clandzsze dat
verschillende, die de uitgave wilden ondernemen op 't laatste oogenblik
zich ervan af hebben gemaakt. Want de hoogleeraien der hoogescholen
stonden met hunne gart geieed um den aanranders van hunne monopoolwetenschappen den rug aan bloed te slaan.
Seydel nu heeft des te meer voordeel daarbij behaald. De uitgave
werd drie, viermaal herhaald en ten laatste in dtiemaal het geNA one
getal exemplaren.
De oude inrichting der hoogescholen , met hate ptuiketige vakken,
heeft zich overleefd, zegt de schrijver. Hare wetenschap is volstrekt
niet meer voldoende voor de eischen van den tegenwoordigen tijd.
Dat ziet men wet aan het toenemen der technische . scholen. Daaroni
zijn er in het Oosten van Piuisen met minder dan seven steden,
welke naar het bezit eener technische Hochschule streven.
Algemeen wordt gevoeld dat de gioote uitbreiding welke zekere
speciale wetenschappen aan de hoogescholen verkiegen hebben, aan
de algemeene studie, niet gunstig is ; waarbij ons het woord in de
gedachte komt, wat aan J. J. Rousseau in den mond wordt geleg-d :
A nous former bel et bien
l'Universite n'entend rien
De technische wetenschappen Ivo/den door Riedler als inleiding der
natuurwetenschappen en als grondslag del moderne volksbeschaving aanbevolen. De schrijver beweert, dat de houding der tegenstrevers van
het fabriekwezen in tegenstrijd is met de eischen der hedendaagsche
beschaving. Met veel nadruk wordt aangetoond, dat het ingenieurswerk
tot de edelste geestontwikkeling leidt. Uit deze algemeene beschouwingen wil de schrijver bewuzen, hoe nood,akelijk . het is dat de
hoogescholen van verschillenden aaid in eerie algemeene hoogeschool
zouden moeten overgaan, waarvan het eerste grondbeginsel de natuurwetenschappen zouden zijn. De schoone kunsten konden op deze wijze
in dergelijke hoogescholen eene gevoeglijke plaats innemen.
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De schrijver beweert geene moeilijkheden te kennen voor het
verwezenlijken Jezer centralusatie; wanneer echter deze mochten bestaan,
dan meent hij ze door grondige bewyzen oft den weg te kunnen tuimen.
Mocht evcnwel het verwezentlijken van des sehryvers Joel onmogelijk wezen, clan wil hij toch bijzonder op dit punt aandringen,
dat de techniche hoogescholen op eene meer algemeene en wetenschappelyke wijze zouden ingericht worden.
Merkwaardig vooral zijn de opmerkingen des schrijvets omtrent
de noodzakelijkheid der kunstlieoefening tot eene algemeene en edele
beschaving. De ikunstacademien, ingesloten de hoogere muziekscholen,
ten minste de muziehhistone en de compositieleer bonden aan de
Universiteit toegevoeg1/41 worden.
Ten slotte maakt de schrijver nog deze opmerking, dat aan de
viaag der stichting eener hoogeschool in het Oosten van Pruisen, waar
twee povincién nog geene hoogeschool bezitten, nog nooit is gedacht,
en alzoo het veld geheel voor eene technische school in bovengenoemden
zin vrij staat.
(Dietsche Tnrancle.)
Loaeus. Hoogleeraar A. ROERSCH heeft uitgegeven bij A. Suffer,
de briefwisseling van Jan Van Loo (Correspondence inedite de Loaeus,
abbe d'Eversham) volgens een handschrift dat berust op de boekeiij
onzer Gentsche hoogeschool. Van Loo was een der geleerdste humanisten der 16 e eeuw, en een der beste latijnsche schrijveis van dien
tijd. Ook is bet met een waar genoegen dat men die brieven leest,
met enkel daar zij in eene fijne taal opgesteld zijn, maar ook omdat
zij ons het dagelijks leven en het werken van onze Vlaamsche geleerden
laten kennen. Het boekje bevat 51 brieven en is met eene bijzondere
zoig door deer Heer Suffer gediukt geworden. De uitgever doet ons
een onzer beste geleerden kennen en de drukker hcrunnert ons aan
die zoo schoon gedrukte boebjes der 16 e eeuw die door al de liefliebbers
tot heden toe zoo gewaardeeid worden. In eon deter latijnsche brieyen vinden wij een Vlaamsch recept tegen de jicht. Wij schrijven het
liter neer daar het wellicht aan do lezers aangenaam zal zijn te weten
met welke middelen men tiachtte in de ih e eeuw de jichtlijders van
hunne kwaal te genezen. Als taal is bet ook heel aardig. « Neempt
een half Pinte nieumolcken melcq, de crume van eon nieubacken wittebroot, de doore van een eij, zes (een onleesbaar woord) soffraen,
twee oncien olie van loosen, een oncie van mastickt, al tsamen ghezoon
in een half pinte potge. Daarof een plaester ghemaeckt van alzoo fijn
lynwaet alsmen crijghen can, en dat alzoo groct, dat men de handen
of de voeten, daer de pijne in is, daar in gheheel wijnden can. Tplaester
alzoo beet opgheleijt, alsment verdraghen can. » Het geneesmiddel is
Met heel werkzaam geweest, daar de uitgever aanneemt dat de abt
van Eversham niettegenstaande deze plaaster, van de jicht gestoiven
A. DE CEULENEER.
is (13 Oct. 1594).
Maatschappelijk Redmiddel is de titel van een vlugschriftje door
Fr. IGNATIUS BEAUFAYS, Mindetbroeder, in het licht gegeven en gediukt
te Mechelen bij Fr. Frantzen. Het is reeds de 2" uitgaaf, bewijs
dat het boekje met groote gunst onthaald is geweest.
Pater Ignatius schrijft flank en onderhoudend en met den Paus
predikt hij als redmiddel der maatschappij aan den terugkeer tot het
geloof en de christene levenswijze. Nog met Zijne Heiligheid wijst hij
als middel van een voorbeeldig leven op de Derde Orde van den
H. Franciscus. Dit nuttig en grondig werkje zij warm aanbevolen.
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Boete, treurspel in 6en bedrijf van Tu. KORNER, vertaald door
JEF HINDERDAEL (tweede uitgave). Gedrukt bij den uitgever dezes en
te bekoinen bij den schrijver te Temsche. Prijs fr. 0,6o.
Dit werk, eerst in het Belfort verschenen, wordt volgenderwijze
bij het Duitsche publiek ingeleid door de
Deutsche Zeitung
Ein junger strebsamer Vlaame : Herr J. Hinderdael aus Temsche
(Tamise) hat die vldmische Litteratur urn ein prachtig uberzetztes KOrneesches Werk Die Suhne bereichert. Der Feuergeist des grossen
deustehen Freiheitsdichters hat gezundet in dem Herzen des Vlaamen
und es erfullt mit germanischem Hochgefuhl. Hinderdael's Versuch
in die Fusstapfen seines Lehrers und Vorgangers Dr J. Haller zu
treten, dem u. A. die Uebersetzungen von KOrnei's
iom . und
Zrini zu danken, ist bestens gegluckt. Mage er so fortfahren un,.1
seinen Stammesgenossen das SchOne und (lute unseres Dichterwaldes
Duch weiterhin ubermittein. Solche Gaben sind dazu angethan, Vlaamen
und Deutsche einander zu ndhern.

(Deutsche Zeitung, 5- 1 I Juni 1898.)

Luke's Geschiedenis der beeldende kunsten,

vert. door

WEISSINIAN (eerste aflev.), nieuwe uiti ave in 52 wekeli j ksche afleve-

ringen it 25 centiemen per aflev. Te Gent bij Ad. Hoste, en bij alle
soliede boekhandelaren.
Nutteloos den lof te maken van dit standaardwerk dat in handen
van alle ware kunstliefhebbers is of meet zip. Het is het klassiek
kunstwe;k in Duitschland en is vertaald in alle beschaafde talen.
Deze goe lkoope uitgave stelt het in 't bereik van alle belangstellenden. Zeggen wij nog dat het werk versierd is met vele praclitige platen.
K. VI. Acad. — Zzltzng van 21 December. Na het verslag der
vorige bij eenkoinst, lei engt de heer Coopinan verslag uit over de vergadering der commissie van nieuwere taal en letteren.
Deze commissie heeft haar bestuur voor 1899-1900 als volgt
samengesteld oorzit ter, de heer Hansen, ondervoorzitter, de heer
J. Oboe en secretans, de heer Coopman.
Tevens biengt de beer Cooprnan verslag uit over de belangiiike
w erkzaamlieLien der buzondere commissie voor het WoordezzOoek o'er

Nederlandsche

Vervolgens vestigt de heer Broeckaert de aandacht der _Academie
op eene onbekende dichteres Elizabeth Van Hove, echtgenoote van
Hendiik Bruynincc, apotheker te Goes, die op 14 Mei 1857 te Dendermonde overleed.
Door den beer W. De Vieese wordt aan de Academie aangebeden bet werk van den beer Alfons Roeisch, docent aan de Gentsche Hoogeschool, getiteld : Correspondence znL'b'ite de Loacus, abbe

d'Eversham.

De heer J. Obiie biedt aan de Academie het lyrisch gedicht

Bellerophon van den beer Is. Albert aan.
De lezing van den heer Hiel wordt op zip verzoek tot eene
latere ergadeiing vci schoven.
Davidsfonds. — Petrie. Bij de opvoeling te Gent van dit
nationaal drama door Baron Kervyn de Volkaersbeke, bood de eerw.
beer D r H. Claeys, order de toejuichingen van het publiek, eenen
palmtak aan den sciniiver, en sprak in dezer voege ;
Ilc heb de eer, aan ons edelen eere'voorzitter van het Gentsche
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Davidsfonds, Baron Kervyn de Volkaersbeke, den palm onzer hulde
erkentenis aan te bieden, met ons vaderlandsche gelukwenschen
mer zijn treffend drama en over lees feestelijken kunstavond.
niet verzwijgen dat het mij bijzonder aangenaam is, door
het Davidsfonds aangeduid te zijn, om u, edele heer Voorzitter, in
diens naam deze hulde te betoonen : u bier begroeten doet mij
herdenken hoe ik, tot het voorlezen mijner eerste, kinderlijke dichtproeven, aan uw vaderhaard uitgenoodigd, en door uw edelen kunstlievenden varier met onderscheiden vriendelijkheid aangemoedigd werd :
dit herdenken gaat in mti n eigen leven zoo ver terug, dat waarschijnlijk uwe herinneringen mij tot daar niet volgen, waar ik u, een spelend
naa pj e, zag.
Bij het eeuwfeest van den Boerenkrijg heeft het Davidsfonds elke
betooging geleid en bestuurd of bijgewoond, opgeluisterd, ondersteund. Van in het jaar 1891, op het Katholiek Congres van Mechelen,
mocht ik aankondigen dat het Davidsfonds, in het bereiden en inrichten
der Jubelfeesten, eene eerste plaats zou innemen. Maar dan reeds was
ons eere-voorzitter ons voor : in den zomer van 1880, had hij in de opene
lucht, op het breed tooneel der velden en bosschen van Sint-Andre
bij Brugge, een mirnodrama, een levende verbeelding van den Boerenkrijg opgevoerd met manncn en paarden, geweervuur en grof geschut.
De Boerenkrijg is de hcldhafttge strijd die ons alouden roem heeft
gestaafd, die onze nationale eei heeft gcred; want, dank aan den Boerenkrijg, is er tegen het vreemd, woedend geweld van verdrukking,
to,if en heiligschendenj verzet aangeteekend met het zuiverste en eerlijkste bloed der natie.
Met gansch uw hart, edele beer Baton, zijt gij dit glorierijk tijdvak
onzer geschiedenis te gernoet gegaan ; daar waart gij te huis, daar vondt
gij uw lust, gij, met uw geestdriftige iefde N o or Godsdienst en Land,
voor onze overleveringen van 'eaten en zeden, met uw fieren haat
tegen onrecht, ongeloof, verdrukking, laagheid, gij, wiens jongelingshand gegiepen had naar den degen van zouaaf en die u schaardet bij
de laatste wachteis van 's Pausen aangevochten tioon ; gij, die in
uw burgerlijk leven heilige rechten verdedigend, den voet niet achteruittrokt, el wetende nochtacs waar de ingttreden baan uitkomen zou.
Meetmaals heeft bet Hoofdbestuur van het Davidsfonds over uw
drama gehandeld, en is u zeer dankbaar geweest, toen gij toelating
halt gegex en het werk, gelijk het zelf vraagt en eischt, in het Vlaamsch
te vertalen, utt te green en te riven opvoeren. Dit is dan ook geschied
bij tusschenkomst van bet Dax idsfonds de vertaling, bezorgd door
den eerwaarden heer Van Britsom, professor aan de Normaalschool
van Sint Nicolaa ,, , wend aan al de leden van het Davidsfonds gezonden
en werd opgevoerd reeds in Vlaamsche steden en gemeenten. Zoo
hebt edele beer Voorzitter, een gewichtigen dienst aan onze Vlaamsche Katholteke beyolktng bewezen; zoo sticht gij goed onder ons
y olk. in liefde en zorg voor zijne oprechte en hoogere belangen. Tot
u oak mag ik de woorden richten waarmede D r Schaepnian op het
laatste Nedetlandsch taal-Longres p an Gent den edelen beer Baron de
Maere toesprak : n in u staat ' oor ons een edelman, die weet wat
echte adel is, adel die zich met het yolk in verbinding houdt en
tegenover het yolk zijne plichten doet; in het y olk is immers de kracht
die het schild van den adel omhoog heft.

k

— Den 12 December laatst hield het Gentsche Davidsfonds de
plechtige prijsuitdeeling aan de leerlingen bekioond in zijne jaarlijksche
Vlaamsche prijskampen.
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De uitslag van den prijskamp mag als zeer bevredigend aanschouwd worden; het Vlaamsch komt meer en meer in eer en wij
mogen met genoegen vaFtstellen dat in onze vrije scholen, middelbare
en lagere, de moedertaal zeer ernstig onderwezen wordt. Wij hebben
opstellen in handen gehad die waarlijk puck waren, zoowel in opzicht
van stij!, gedachte als van taal.
Ter gelegenheid van het schoolfeest, dat opgeluisterd werd met
muziek en zang, had de eerw. heer D r H. Claeys wel op zich willen
nemen eene voordracht te houden over het Davzds-Fonds, zijn doel en
ij n nut.
De redenaar somt de werkzaamheden op en de aanzienlijke diensten
waarover ons genootschap met recht en reden fier mag zijn.
Het Davuls-Fonds geeft niet alleen boeken uit, aan hoevele heeft
het ook de pen in de hand niet gegeven, die anders voor onze beweging verloren zouden zijn geweest ? Zoo b. v. de zeer eerw. heer
Kanunnik Martens, thans een der beste wetenschappelijke schrijvers
van Noord en Zuid.
De weiken wJke het Davids-Fonds aan zijne inschrijvers zendt
dragen de namen van eenen David, Martens, Snieders, Hilda Ram,
de Potter, Pieter Danco en anderen, dat zegt genoeg.
Het nut door zijne bibliotheken gesticht, is ook onmetehjk, en,
wat heeft het Davids-Fonds niet gedaan en wat doet het nog met op
maatschappelijk gebied?
Wat zou de Katholieke Vlaamsche denkwijze zijn zonder bet
z

Davids-Fonds ?
Het droeg ook machtig veel bij, zoowel zedelijk als geldelijk, tot de
oprichting der standbeelden aan Van Duyse, Ledeganck, David en Willems.
Na gewezen te hebben op het verval der jeugd, en bewezen te
hebben dat dit verval toe te wijten is aan de eenzijdige, materiahstische richting van het onderwijs, waarin de kinderen gedreven worden,
ontleedt de geleerde redenaar de spreuk van het Davids- Fonds : voor
Godsdzenst, Taal en Vaderland. En, op de taal drukkend, haalt hij
erzen aan Nan Gezelle, Tollens, De Bo en anderen, om te bewijzen
dat men de taal van den geboortegiond boven alle andere talen moet
lief hebben en beminnen.
In deze orde van gedachten wijst spreker op de redevoering
. lofrede op de moedertaal » door Schrant in 1818 in onze Hoogeschool uitgesproken; hij haalt de woorden aan van den Duitschen
Riel die zegde dat de nalsonaliteit leeft door de taal en dat waar
de taal sterft ook de nationalit€it sterft.
Beminnen wij ooze taal en wezen wij er fier op, gelijk de Romeinen, die alhoewel allerbest vei trouwd met het Grieksch, nooit deze
taal wilden gebruiken wanneer zij als y olk met Griekenland te onderhandelen hadden. Uit beginsel huldigden zij hunne moedertaal en dwongen de Grieken taalmannen aan te stellen.
Zorgen wij ook voor eene beschaafde en gekuischte uitspraak ;
inutatis mutandzs moeten wij het voorschrift van Quintillianus ons
voor oogen houden : aan de kinderen niet aanleeren wat zij later
moeten afleeren (slechte taal). Hoed u voor kindermeiden welke geen
goed Latijn spreken.
Onnoodig te zeggen dat deze boeiende, zaakrijke en grondige
rede met geestdrift en medesleepende welsprekendheid voorgedragen,
met stormachtige toejuichingen onthaald werd.
Het Bel fort zou gelukkig zijn ze te mogen afkondigen Wilde de
gevierde redenaar ze schrijven. Zulks doende zou hij een waren dienst
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bewijzen aan het Davids-Fonds, aan de Vlaamsche katholieke zaak, en
aan de fijnproevers van schoone letteren.
Meermalen is gebleken dat, wil men voor ontwikkelde en
deftige toeschouwers een blijspel zonder vrouwenrollen opvoeren, men
de grootste moeite heeft om een stuk te vinden dat daarvoor dienen
kan, dit wil zeggen : dat ook aan de vereischten der kunst voldoet.
In deze leemte willende voorzien, schrijft de Gentsche afdeeling van
het Davids-Fonds eenen wedstrijd nit voor het leN e ' en van een hoog
blijspel (comêdie, niet te verwarren met kluchtspel.)
De ol gelid e prijzen zullen toegekend worden : Eene som van
300 fr. en eene medalie voor het bcste stuk ; eene som van I so fr.
en eene medalie voor het rabeste.
VOORWAARDEN : 1° Het blijspel mag uit twee of Brie bedrijven
bestaan ; het moest wader vrouwenrollen zijn.
2 0 De keus van het onderweip is gansch vrij. Alleenlijk mag er
geene de minste zinspeling in komen tegen den Godscherst en de
goede zeden.
3 0 De voor den prijskamp bestemde werken mogen niet reeds
gedrukt, vertoond of anderzins bekend zijn. Zij moeten zeer leesbaar,
aan eerie zijde van het blad geschreven, vrachtvrij besteld worden aan
M. F. DE POTTER, vooizitter van het Gentsche Davzds-Fonds, voor
Maart 1899.
De schrijvers mogen zich niet laten kennen op straf van uitsluiting.
leder handschiift moet eene kenspreuk dragon, welke herhaald
wordt in een bijgevoegd gesloten onislag, dat den naam en het adres
des schrijvers zal bevatten.
Dc afdeelingen van het Davids-Fonds zuHen de bekroonde stukken
mogen opvoeren zonder schrijversrecht te betalen.
Fen keurraad, door het Davit's-Fonds aangesteld, zal de ingezonden stukken beoordeelen en voor I Mei 1899 den uitslag van den
prij:kamp doen kennen.

Monument aan Jan Frans Willems. — De zegepraal is
behaald. In de jongste zitting van den gemeenteraad is met eenparige
stemmcn de gevraagde toeiage van 7500 frank toegekend en met 34
tegen die stemmen de plaats voor den nieuwen Nederlandschen Schouwburg aangeduid geworden om daar het gedenkteeken, dat de Vlaamsche Beweging en Tan Frans Willems moet verheerlijken, op te richten.
Wij verheugen ons over dit feit, dat ooze kracht en ons recht
bevestigt. De moeilijkheden waren groot de hinderpalen vermeerderden dagehjks; al het reogelijke was uitgedacht om ooze onderneming
tegen te werken.
Wij rekenen bet ons ten plichte hulde te brengen aan den heer
Sider, die in den gemeenteraad de voorstellen van het comiteit zoo
krachtig heeft verdedigd.
De grondige beweegredenen en bewijsvoeringen, de verklaringen
van de kunstenaa s De Rudder en De Vigne, den bouwmeester van
den nieuwen Schouwburg, de beteekenis der vereering van Willems,
die de heer Suffer, zoo tieffend uiteenzette, dit alles maakte een grooten
indruk, zoo op de leden als op het talrijk publiek en lokte een warm
handgeklap
(Het Volksbelang)
Een nieuwe leerstoel te Amsterdam. — De Amsterdamsche
Universiteit is een leerstoel rijker geworden : door het Dagelijksch
Be q uur der Nederlandsche hoofdstad is vergunning verleend aan Dr.
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J. Ph.

Vogel om als privaat docent college te houden over de Oudindische literatuur en geschiedenis. Men weet dat de heer Vogel in
December 1897 geprornoveerd is op een dis,ertatie Het leemen Wagentje,

Indisch tooneelspel urt Sznskrit en Prdkrzt in het Nederlandsch vertaald, die overal zeer gunstig beoordeeld werd. Daar in Noord Nederland het Sanskt it tot nog toe veel meer, ja buna uitsluitend uit een linguistisch oogpunt wordt onderwezen, zal een leerstoel, waar het uitsluitend
uit een literair oogprInt gedaan wordt, zeker geen overdaad zijn. Den
i8 November 11. heeft Dr. Vogel zijne lessen geopend met eene oratie
over De Beoefenins der Ozti-indische Litteratuur in Nederland. Het
blijkt dat door een Hollanthr het eerst over de Oudindische hteratuur
bericht werd, t. w. door ABRAM ROGER in zujne Opene Deure
tot het verbors-en Hezdend,m, in 1651 verschenen en in 1663 zed.,
in het Duitsch vertaald. Van dit werk, en van dergehjke, die later
verschenen, vooial van de beter bekende van Francois Valentijn en
Jacob Haafner, geeft de heer Vogel een zeer aardige karakterustiek.
Daarna bespreekt hij, nogal beknopt in verhoudmg tot het overage,
het aandeel dat Nederland nam in de studie der Oudinduseae luteratuur sedert 1784, in walk jaar te Calcutta de bekende Asiatic Society
werd opgericht, waardoor de geregelde studue een aanvang nain. Ten
slotte betoogt hij met warmte en overtuigung de wenschehjkheid, dat
der Oudindische luteratuur meer bela.ngstelling worde betooncl , zoo
om haar zelve, als oin haar nut bij de studio der vergeltjken le mythologic en letterkundige geschiedenis.
Den heer Vogel zuj veel bujval bij zijn onderwijs toegewenscht.
W. d. V.

Leesgezelschap, Hasselt. — Pr!jskamp. — Er wordt gevraagd
eene lijst van hedendaags in goede woordenboeken voorkomende Fransche woorden, due eenen Germaanschen oorsprong hebben.
Aan de beste woordenlijst worsen toegekend : ii) Een gedenkpenning ; 2° Letterkundige werken, ter waarde van ruim so frank.
Voorwaarden. — Enkel handschriften wooden aanvaard, goad leesbaar geschreven.
De schrijver zet op zijn werk eene kenspreuk, welke huh , met
opgave van naam en woonplaats, in een gesloten briefje, dat dezelfde
spreuk tot opschrift heeft, herhaalt.
De mededingende stukken moeten vrachtvrij ten huize van den
schrijver (den heer Eug. Leen, Nieuwstre4at, Hasselt), ingezonden zijn
vOOr den I Juli 1899.
T Georges Rodenbach, schrijver van Les Foyers et les Champs,
Les Trzstesses, La mer ads-ante, Bruges-la-morte, Le Voile, La Jeunesse blanche, Le ragne du Silence, enz. Hij werd geboren te Doornijk in 1854 doch bewoonde Gent van zujne eerste jaren af. De
schrijver dezer regelen herinnert zich met ontroering, bij deze onverwachte dood, hoe hij getuige was van het ontluuken van Rodenbach's dichtertalent, in de i< Esperance », de toenmalige letterkundige
maatschappij der katholieke studenten aan de hoogeschool te Gent,
en hoe hij, op aanvraag van den dichter zelf, dezes eerstelingen recenseerde in de dagbladen van dit tijdstip.
Reeds gunstig bekend in de letterer trok Rodenbach naar Parks
in 1884 en verwierf zich aldaar door zujne gedichten, zijne romans,
zijne tooneelspelen en zijne « chroniques luttêraires », een zeer gewaardeerden naam. Dezer dagen nog werd hij, door een referendum in een
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Parijzer blad, door menigeen als de eerste dichter van Frankrijk opgegeven. Lang was hij de Parijzer bri?fwisselaar van « journal de
Bruxelles . en nu schreef hij als zoodanig in « Le Patriote ..
Georges Rodenbach, een der prinsen der Fransche letterkunde,
was een bloedverwant van Albrecht Rodenbach, ook een pins in de
Vlaamsche letteren. Deze laatste had voor hoofdtrek in zijne werken
de mannelijke kracht, de eerste de vrouwelijke week- en bevalligheid.
t Konrad Ferdinand Meier, dichter en novellist, na Gottfried
Keller, met wren hij veel gelijkenisstukken heeft, Zwitserlands meest
populaire schrijver. Hij behandelde veel historische onderwcrpen.
t De beer volksvertegenwoordiger Joris Helleputte, voorzitter van
het Davzds-Fonds, en de peer Fr. Schollaert, Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, ondervoorzater van het DavzdsFonds, ondergingen den 2g December laatst een gevoelig verlies door
het afsterven van Mevrouw Weduwe Schollaert, hunne wederzijdsche
schoonmoeder en moeder. Het Belfort biedt hun zijne innige deelneming aan. Dat hare ziel in vrede ruste.

.s.
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opmerkenstvaardig is het dat de Vlaming die
de Noorsche vertellingen van Bjornson of Magda glene Thoresen leest, zelfs de latere tooneelspelen van Ibsen, in den waan verkeert, dat hij zijn eigen
Vlaamsche y olk zijn, dialect hoort spreken, voor wat
betreft de eenvoudige manier van zich uit te drukken,
zonder gezochtheid, noch het minste verlangen geleerd
te schijnen.
Die Noorsche schrijvers schijnen niet van gevoelen
te zijn iemand onbeschaafd te heeten, omdat hij zich
uitdrukt zoo natuurlijk mogelijk, trots alle regels van
rhetorica, trots alle beweren van taalgeleerden die daar,
gelijk elders, het gebruik van woorden bestrijden, die zij
als « provincialismen » beschouwen en niet in de letterkundige taal willen opnemen.
Juist alsof een letterkundige taal door taalgeleerden
zou geschapen zijn, in stede van uit dialecten gegrocid
en door dichters en schrijvers verfijnd en beschaafd te zijn.
\Vat dichters en schrijvers vroeger deden, moet hun
thans nog toegelaten zijn.
Jammer genoeg dat zij in onze verschoold literaturen te veel naar <: boekenwijsheid luisterden, haar stelden
boven waarheid en oorspronkelijkheid, en eenvoud en
EER

natuur miskenden » (I).

(1) TACO H. DE BEER. Poct als Natzturdichter. Noord en Zuid.

2I e jgg. nr 5.

90

NOORSCH EN VLAAMSCH.

Intusschentijd heeft die boekenwijsheid dikwijls heel
veer kwaad gesticht op het gebied der letteren en men
zal nooit kunnen berekenen hoeveel talenten de schoolmeesterij heeft verminkt.
In ieder van ons zijn gewoonlijk twee menschen
aanvvezig : de natuurmensch en de ontwikkelde of geleerde
mensch. Heel dikwijls zijn beiden met elkander in strijd.
Bij den eerste is alles individualiteit, bij den tweede
alles meest conventie, die dikwijls alle individualiteit
zoekt te vernietigen.
Op conventie is de beschaving gebouwd, en de beschaving houdt gees rekening noch met de natuur, noch met
den tijd, noch de plaats. Iedereen heeft zich te schikken
naar degenen, die den toon aangeven en aln autocraten
willen heerschen.
Dat kan alles zeer goed en voordeelig zijn in staaten huishoudkunde, voor wetenschap en alles wat door
conventie moet bestaan; maar op de kunst, en bepaald
op de letterkunde, heeft het den nadeeligsten invloed.
Wat de Noorsche literatuur betrof, met Oehlenschlager, Andersen en anderen, stond zij onder Duitschen
invloed. Konden nu de Noren van tusschen hun Bergen
en hun fjords met die Denen naar het land blikken van
waar het « licht der beschaving » kwam?
Deden zij niet beter, ofschoon zij dezelfde taal schreven als de Denen, zich een eigen kunst te scheppen en hun
woorden en zegswijzen bij honderden in de algemeene
Noorsche taal te doen opnemen, gelijk vooral Bjornson
en Ibsen gedaan hebben?
Juist omdat zij eenvoudig, natuurlijk en oorspronkelijk wilden zijn, hebben zij de aandacht der beschaafde
wereld geboeid, die in de laatste tijden in de Noorsche
letteren een verfrisschend bad kwam nemen.
De indruk dien men ontvangt bij het lezen der vertellingen van genoemde schrijvers, als van de romans
van Jonas Lie, Alexander Kielland, Lars Dilling is gansch
anders als degene, welken de Deensche schrijvers nalieten,
die onder den letterkundigen invloed van Duitschland

stonden.
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Doch vooral is het voor den Vlaming opmerkenswaardig, zeg ik, dat hij in een taal, die vijf, zes honderd
mijlen hooger in 't Noorden gesproken wordt, woorden
en wendingen kan hooren, die door ons Vlaamsche yolk
gebruikt worden.
En als wij die woorden in de letterkundige taal
wij « provincialismen »
gebruiken, zegt Inen ons dat wi)
invoeren, die men in Noord-Nederland niet verstaat.
In Noord-Nederland zou men niet verstaan of liever
niet willen verstaan, wat men in 't hooge Noorden
begrijpt !

IL
Het woord snel heeft in Zuid-Vlaanderen de beteekenis, die het in het Noorsch heeft, narnelijk die van

vriendelijk, bevallig.
« God og snil imod alle menesker » — Goed en
vriendelijk tegen alle menschen. (Ibsen : FRUEN FRA
HAVET, De vrouw der Tee).
Het woord deerlijk wordt in Zuid-Vlaanderen
gebruikt in de beteekenis, die het in de Nederlandsche
boekentaal niet heeft.
Van Dale geeft het op als e gewestelijk » in de
beteekenis van Tiekelijk. « Hij ziet deerlijk, hoort men
hier gelijk in Nocrvvegen.
a Hun var daarlig; bun var i det hele ikke frisk. » Zij
was deerlijk, zij was in het geheel niet frisch. (Bjornson :
FORTAELLINGI-,TR, Vertellingen).
Pijnten zegt men in Zuid-Vlaanderen voor tooien,
versieren, zich fraai kleeden. Huizen en straten worden
gepijnt, als de processie voorbij gaat.
In het Noorsch beteekent at ivynte kleeden, versieren
gelijk bij ons.
(( BOrnene maa endelig faa se det for iaften ; naar
det er pyntet ' zegt Nora van den kerstboom. De
kinderen mogen hem eerst to zien krijgen, als hij getooid
is. (Ibsen : ET DUKKEHJEM, Het poppenhuis).
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Stif of stilt worden hier alle dagen gebruikt voor
sterk of veer.
a Se mig stivt i ojene, » zegt Helmer tot Nora
in hetzelfde tooneelspel. — « Zie mij stijf in de oogen. »
Tijlik (tijdelijk) hoort men in Zuid-Vlaanderen altijd
in de beteekenis van vroeg, die het in het Noorsch heeft.
« Han havde tidlig laert at skaere met Haandsag. »
Hij had vroeg geleerd met de handzaag to werken.
(Bjornson : ARNE.)
Een want is een handschoen in Zuid-Vlaanderen als
in Noorwegen.
“ Gamic Ekdal er klaedt i en luvslidt kavaj; uldne
vanter; 1 haanden en stok og en skindhue. »
De oude Ekdal is gekleed in een afgesleten mantel;
wollen wanten; in de hand een stok en een pelsmuts.
(Ibsen : VILDANDEN. De wade Eend.)
Spoken wordt rond Oudenaarde gehoord in den zin
van spotten, lachen met iemand. Hij is een « spoker »,
een (( beslagmaker n. Zoo wordt het ook in het Noorsch
gebruikt. At spop,e is schersten, spotten.
(( Helmer tar hende spogende i Oret ». Helmer neemt
haar schertsende bij 't oor. (Ibsen : ET DUKKEHJEM).
Stanken zegt men in Vlaanderen voor een gracht
of een beek afdamnzen met slijk of goor. At staenke
heeft in het Noorsch nagenoeg dezelfde beteekenis. At
staenge beteekent versperren.
Stuipen in den zin van buigen geeft Van Dale op
voor Zuid-Nederlandsch en verouderd. Het wordt nog
alle dagen gehoord. In het Noorsch heeft het nog de
beteekenis van buigen, gelijk in 't Engelsch to stoop;
mPar ook die van neerstorten.
« Da stupte Faderen ned of Baenken met et start
Hug i Nakken. » — Daar stortte de vader neder van
de bank met een hevigen scoot in den nek. (Bjornson :
ARNE).
Voor een handvatsel van een bij1 of zoo iets, zegt
men in Zuid-Vlaanderen nog altijd een handtaoke, —
uitgesproken gelijk gewoonlijk de a in de streek. In het
Noorsch is het Haandtag.
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« Han gik; der var ikke Klinke i Doren, men Haandtag of Messing. » — Hij ging; daar was geen klink aan
de deur, maar een handvatsel van geel koper.
Ons taoke is als het Engelsch to take, het Noorsch

at !age.
Aangaande de uitspraak van onze a als ao, moet
ik hier aanstippen, dat dit de uitspraak is van vele
woorden in 't Noorsch, welke wij met a schrijven en ginder
met o geschreven worden. B. v. kort, vogn, voxen =
kaart, wagen, volwassen.
De v spreekt men iv uit.
Onze eigenaardige klank van oo in boom, dat wij
nagenoeg buum uitspreken, is aanwezig in het Noorsch.
Zoo luidt hun woord by, dat bloo beteekent, als het
onze op zijn Zuid-Vlaainsch uitgesproken; bluu. De
Noorsche y heeft gewoonlijk lien klank.
In het Noorsch zijn skierne stukken hout, gekloven
uit boomstammen, wat wij in de streek van Oudenaarde
scheiers noemen. Pigger zijn doornen of stekers, wat
bij ons piekers beet. Fele noemt men ginder de vedel,
en wij -zeggen vele. Knippel zeggen de Noorsche boeren
voor een kluppel, juist gelijk de onze. Krop is bij hen
de strot, gelijk hier. At rusle, zegt men van de droge
bladeren, gelijk wij reuTelen. Desschen zeggen wij voor
dorschen gelijk zij at taerske. « Han er kommen », hoort
men daar, gelijk bij ons h hij is kommen » voor gekomen.
Bestellen in den zin van aan het verlangde helpers
of gerieven, geeft Van Dale als « gewestelijk. 4
\Vij hooren in Vlaanderen zoo dikwijls spreken van
de koeien te bestellen. In Noorwegen ook zoo. — « Han
har vel meget at bestille paa Granliden. » Hij heeft veel
meer te bestellen op Granliden, zegt men in BjOrnsons
FORTAELLINGER, sprekende van het werk op een hoeve.
Bescheid weten hooren wij bij ons, of Bever bescheed.
« Han vil jo gerne vide besked om verden. » — Hij wit
gaarne bescheid weten omtrent de wereld, wordt er in
DE VROUW VAN DE ZEE van Ibsen gezeid.
Tot zelfs onze opeenhooping van werkwoorden in
de onbepaalde wijze ontmoeten wij daar.
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« Om nogen skulde ville ha' » — Om jets te zullen
willen hebben.
Als Ballested in hetzelfde stuk van Ibsen zegt : a Naa,
ved De hvad? » meent men iemand uit Zuid-Vlaanderen
te hooren 7 a Nou, weet-te wat? » De is het meervoudige
b ij in 't Noorsch, beleefdheidshalve, voor den tweeden
persoon gebruikt, gelijk in het Duitsch. Is daar de oorsprong niet van ons, zoo veel gebruikte Tul-de? Ivil-de?
voor zult ge? wilt ge?
Wij zeggen mommelen in plants van n2ompelen.
Daar is het at mumle. Wij zeggen nog turren voor
durven. In Noorwegen is het at turde. De d wordt in
dergelijke woorden niet uitgesproken, ook niet in pinde
en mand (pin en man). Wij zeggen ook « op een boom,
klaveren » voor klauteren. Het Noorsch heeft at kravle,
met de verspringing der r.
Doch niet alleen ontmoet men die gemeenschap in
de woorden, maar in de wijze van zich uit te drukken :
bondig en pittig, zonder omhaal van woorden, — niet
gelijk wij het in onze boeken lezen, of van den kansel of
katheder hooren ; doch gelijk wij het uit den mond des
yolks vernemen. Maar wat wij bij het yolk gehoord
hebben, hebben wij ook door de verschoolde taal te
dikwijls verleerd.
Wij zullen zooeven een heele bladzijde uit een Noorschen schrijver lezen, doch eerst zullen eenige uitdrukkingen duidelijk maken, wat ik door de Noorsche
bondigheid en pittigheid bedoel. Korte zinnen als de
volgende, ontmoet men bij Bjornson en Ibsen in menigte.
« Hun er borte, taenkte Gutten. » — Zij is voort,
(heengegaan) dacht de jongen. a Solen stak. » – De
zon stak. « Markene stod grOnne ». — De velden stonden
groen. a Gutten sag sig om, da smat en grOn stak bort
mellem Buskene. Han efter. » — De jongen keek om ;
daar sloop een groene rok tusschen het kreupelhout.
Hij er achter. Is dat han efter kort genoeg, als zin in
een verhaal?
a Det blev Sengetid, og hver gik til sit. » Het werd
beddetijd en ieder ging naar het zijne.
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En als een Noorsche schrijver naIef en eenvoudig
zijn wil als een kind, neernt hij zijn toevlucht tot herhalingen, zoo lief als schilderachtig. Twee kinderen zingers
een riimpje, waarbij zij samen moeten dansen; c Han
tog ham om Halsen, og han tog hende om Halsen »
(Bjornson : SYNNOVE SOLBAKKEN). ---- Zij nam hem om
den hals en hij nam haar om den hals.
Om te sluiten, zullen wij, in den oorspronkelijken
tekst, een lieve, eenvoudige vertelling mededeelen uit
het verhaal ARNE van Bjornson. Zi) werd door Pol
de Mont in verzen gebracht, onder den titel van De
Distelvink. Zonder iets te kort te doen aan het talent
van onzen dichter, kunnen wij niet nalaten te verklaren,
dat wij het eenvoudige Noorsche proza boven zijn verzen
verkiezen. Bjornson had nauvvelijks een bladzijde noodig
om uit te drukken, vvat de Zuid-Nederlandsche dichter
in een twaalftal bladzijden berijmde. Een voorbeeld te
meer om te staven, wat eens de keurige Vosmaer zei
over den breedsprakigen Bilderdijk : g Hij dacht, dat
het hem in de woorden zit. »
Er zijn er op onzen tijd velen, die denken dat het
hem in de woorden zit. Daarom stapelen zij maar alles
opeen, wat zij links en rechts aan uitdrukkingen en
woorden, die schilderen, hebben opgeraapt. Dit geldt
vooral voor de jongste richting, die « macaque flamboyant » schrijft.
Zonderling is het; maar nu wil de muziek vooral,
ja, uitsluitend schilderen ; sommige schilders loochenen
haast lijnen en kleuren en de dichters der nieuwe richting
willen nu toonkunstenaars en schilders al te zamen en
niets dan dat zijn.
Wordt iedereen het spoor bijster?
Doch geven wij liever de vertelling van Bjornson :

In.
« En Jente og en Gut gik sammen paa en Vej.
— Nej, se den Trosten, son folger os, sagde Jenten.
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— Det er mig, den folger, sagde Gutten.
— Kan lige saa godt vaere mig, svarede Jenten.
— Det er smart at se, mente Gutten; nu gaar du
den nedre Vejen, og jeg den Ovre, og vi modes deroppe.
De saa gjorde.
— Fulgte den saa ikke mig? spurte Gutten, da de
mtidtes.
— Nej, den fulgte mig, svarede Jenten.
— So, maa de vaere to.
De gik sammen igjen et Stykke; men da var der
blot en; Gutten mente, den flOj paa bans Side; men
J enten mente, den flOj paa henries.
Jeg bryder mig Fa'n om den Trosten, sagde
Gutten.
— Ja, jeg ogsaa, svarede Jenten.
Men strax, de havde sagt det, kom ogsaa Trosten
vaek.
-- Det var paa din Side, sagde Gutten.
— Nej, du skal have Tak ; jeg saa tydelig, det var
paa din.
— Men der!
— Der er han kommen igjen, raabte Jenten.
—. Ja, det er paa min ! raabte Gutten.
Men nu blev Jenten sins.
— Nej, om jeg vvilde gaa med dig laenger, soo gid
jeg maatte for alle Plager ! og hun gik sin egen Vej.
Da kom Trosten vaek for Gutten, og det blev saa
studsligt, at han gav sig til at raabe. H un svarede.
— Er Trosten hos dig? raabte Gutten.
— Nej, men er den hos dig?
— Ak, nej ; du faar komme hid igjen, saa kanske
den folger med.
Og Jenten kom igjen ; de tog hinanden ved Haanden
og gik sammen.
— Kvit, kvit, kvit, kvit 1 sagde det paa Jenten Side.
— Kvit, kvit, kvit, kvit ! sagde det paa Guttens.
— Kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, kvit ! sagde
dit til alle Sider, og da de skulde til, van der hundre
Tusend Millioner Troster rundt om dem.

i
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— Nej, boor rart ! sagde Jenten og saa op Gutten.
— Aa, Gud velsigne dig! sagde Gutten og klappede
Jenten.
En nu de vertaling zoo letterlijk mogelijk :
— Een meisje en een jongen gingen samen op een
weg.
— Nu, zie de lijster, die ons volgt, zei het meisje.
— Het is mij, (I) dien zij volgt, zegde de jongen.
— Het kan zoo goed mij zijn, antwoordde het meisje.
— Dit is seffens te zien, dacht de jongen; gij gaat
nu den weg af, en ik den weg op, en wij zullen elkander
ginder boven te gemoet komen.
Zij deden zoo.
— Volgde zij mij niet ? vraagde de jongen, als ze
elkaar ontmoet hadden.
— Neen, zij volgde mij, antwoordde' het meisje.
Zij gingen een stuk te zamen ; daar was er bloot een-,
de jongen meende, dat zij op zijn zijde vloog en het
meisje meende, dat zij op haar zijde vloog.
— 1k bekommer mij gees streek om de lijster, zei
de jongen.
— Ja,- ik ook zoo, antwoordde het meisje.
Maar straks, als zij dit gezeid hadden, kwam ook
de lijster weg.
— Het was op uw zijde, zegde de jongen.
— Neen, gij zijt bedankt ; ik zag duidelijk, dat het
,op de uwe was.
— Maar daar !
— Daar is zij teruggekomen, riep het meisje.
— Ja, het is op de mijne ! riep de jongen.
Maar nu werd het meisje boos.
— Neen, indien ik met u langer Wilde gaan, zoo
zou ik alle plagerijen moeten voor lief nemen! en zij
ging haar eigen weg.
Daar kwam de lijster weg van den jongen, en het
werd hem zoo benauwd, dat hij begon te roepen.

(I)

In Zuid-Vlaanderen zou men zeggen :

't Is zk .
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Zij antwoordde.
— Is de lijster bij u? riep de jongen.
- Neen; maar is zij bij u?
Ach, neen ; gij zoudt weer moeten naar bier
komen, dan zou zij u volgen.
En het meisje kwam terug ; zij namen elkander bij
de hand en gingen te zamen.
- Kvit, kvit, kvit, kvit, zei het op 's meisjes zijde.
Kvit, kvit, kvit, kvit, zei het op dien van den
jongen.
- Kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, kvit, ging
het te alle kanten en dan konden zij zien, dat er we!

honderd duizend millioenen lijsters rond hen waren.
— Nu, hoe raar ! zei het meisje en zag naar den
jongen.
— 0 ! God 'zegene u ! zei de jongen en streelde het
meisje.
Iv.
Niet alleen voor vertellingen in dien aard, of verhalen
uit het volksleven zijn de Noorsche schrijvers bondig;
maar in alles, wat zij voortbrengen. Zoowel Bjornson in
zijn socialen roman PAA GUDS VEJE (op's Heeren wegen)
en zijn laatste drama OVER IEVN E (Boven de krachten),
als Ibsen in alles wat hij in de laatste jaren heeft voortgebracht.
Het beeld, dat zich vooral in den geest moet vormen,
— en dat vergeten de schilders met woorden — lijdt dan
niet onder d2 overtollige woordenpraal. Het juiste woord
geven is het middel, dat zij gebruiken om hun doel te
bereiken; dat doel is den lezer treffen door flunk voorgestelde handeling met zoo weinig woorden mogelijk.
Iets wat ons verwondert is, dat wij in sommige
tijdschriften dikwijls de namen van die Noorsche schrijvers
te zamen zien met die van kunstenaars :net Wier streven
zij in het geheel niets gemeens hebben. Och, kom1
er zijn zooveel critici, die den snob uithangen, als zij
zoo een rij merkwaardige mannen noemen, van Welke
zij dikwijls geen letter gelezen hebben.
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Dat is op onzen tijd van overhaasting meer dan
eens gebleken. Er wordt b. v. zooveel over Ibsen gesproken, en ik heb hem nog niet eens oprecht goed vertaald
gezien, zelfs in 't Duitsch niet. Men moet een ware vriend
van 't eenvoudige, het natuurleven zijn om te wenschen,
dat zijne uitdrukkingen ons zouden gegeven worden, gelijk
de Noorsche schrijver ze ons geest. Wij, verschoolde
menschen, vinden dat te weinig ingewikkeld, te eenvoudig. Dan doen wij er onzen nutteloozen omhaal, onze
salontaal bij en al het oorspronkelijke verdwijnt. Of liever
wij maken er literarische werken van met veel, veel
woorden, als het onderwerp toch zoo weinig woorden
behoeft en toch zulke lieve beelden voor den geest roept.
Lezers, met de Noren ben ik voor 't eenvoudige
en 't natuurlijke!
OMER WATTEZ.

Doornik, juli 1898.

MUtt*AtIttl
NAAR QUITO.
(Vervolg.)

Een halsbrekende rit.
ABANETA bestaat in eene rii ellendige hutten.
1 Onze reizigers maakten hier kennis met de gasthoven, welke zij voortaan zouden betrekken :
niets dan eene zoldering, en Welke zoldering!... Op vier,
zes of acht palen, volgens de grootte van het gebouw,
rust een dak van riet, op droog gebladerte ; om muren
bekreunt men zich doorgaans niet in een land, waar
het altijd beet is; ten halve de hoogte der paten hangt
een vloer vastgehecht, waar men met eene gebrekkelijke
ladder naartoe klimt. Daar die vloer van buigzaam riet is,
slaapt men er toch wat zachter op dan op planken,
maar hij is meestal in zoo slechten staat, dat men zeer
voorzichtig moet zijn om er niet door te vallen en
langs den kortsten weg een bezoek bij de peerden
en koeien te brengen, die daaronder huizen. Vuur mag
men natuurlijk in zulke woning niet maken ; glen moet
ergens buiten eene haardstede van twee, drij steenen
aanleggen om te koken.
Het spreekt van zelf dat men in zulke hotels geenen
rijken voorraad aan mondbehoeften vindt ; de reizende
passant mag op weinig meer rekenen dan wat hij meegebracht heeft. Dezelfde bemerking geldt voor het tafelgerief ; op de boomen van dit land groeien immers geen
teljooren, lepels, vorken, noch messen. Laat men aan
de bazin der herberg de zorg van de spijzen te berei-
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den, zij zijn voorzeker verdorven. De zusters moesten
er zich mee moeten, wilde men jets hebben dat eetbaar was, maar na eenen tocht van vijf, zes urea waren zij
uitgeput van krachten. En als men op de peisterplaats aankwam, na het ontladen der lastdieren, wat lang zoeken
naar de kisten, waar het brood, het vleesch, de rijst,
de koffie enz. in waren !.. Dan was het water onbruikbaar
en de soldaten moesten op zoek naar ander ..... Daar
is er eindelijk beter en nu het vuur ontstoken... Eilaas t
het hout is nat van den aanhoudenden regen en wil
niet branden!...
Maar verschooning, heer Lezer, wij spannen de
peerden achter den wagen... Daar zijn wij reeds op
reis, en wij moeten nog uit Sabeneta vertrekken.
Beschikken de plaatselijke overheden van den Evenaar
over geen bethitegoeds, hunne heerschappij is te uitgestrekter over menschen en beesten. Al de rijdieren van
Sabaneta en orntrek werden samengetrommeld; het waren
muilezels, die in de slechte wegen vaster vooruitstappen
dan de peerden. Zij werden in oogenschouvc, genomen,
sommige afgewezen, de kloekste en vurigste voor het
mannevolk bestemd, en de zachtmoedigste voor de zusters.
Daarenboven werd aan eenige mannen het bevel gegeven met spaden en bijlen mee te gaan om de soldaten
te helpen den weg verbeteren, waar hij al te slecht
zou zijn... Edoch, de soldaten... waar zijn zij? Er is
geen een uniform te zien... En wat beteekenen de talrijke
bandieten, die daar staan?,.. Weest niet verlegen, arme
Zusterkens. Tot hiertoe hadt gij eenige mannen tot
eeregeleide; bier staat nu eene voile compagnie soldaten te uwen dienste, mar den uniform hebben zij afgeleid
en kleeren aangetrokken, die tegen het slijk en de vuilnis
kunnen. Trekt nu maar ook uw reiscostuum aan; het
is tijd van te vertrekken...
Het bijzonderste stuk van dit kostuum , van algemeen gebruik in den Evenaar, is de poncho, een stuk
wollen stof, waar eenvoudig weg in 't midden eene snee in
gegeven is ; men steekt het hoofd door de spleet, en
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lot den giooten 4,04 n bieei4e -plooien over de arms
enseheel het ciiif **gen., Dat is een allerbeste kleeding;
stuk orn te peerde: te riiden, en' anders als te peerde
reist men bier niet, want het is ',eene algemeene opinie
bii de Zuid-A.merikaen '4at de twee beenen den mensch
etik1 gegeven zlin-om hem op een,rijdier vast te klampen.
Were miter, als hij_eenen . langen weg af te leggeniheeft,
stalk hier het gev0 . was, neemt ten minste,drii -poncho's
Mee eenen lichten, voor de heete landstreek ; eenen
;waren, voor ihet gebergte, waar het vinnig koud kart
zijn, en eenen waterdichten, tegen de geweldige stort;
regens, die bijna daagliiks van den hemel nederplassen.
's, Avonds strekt men die poncho's open, en met den
zadel van uw peerd daarbij voor hoofdkuskn, is uw
bed gemaakt. De nonnekens waren in roode poncho's
gehuld, en met den strooien hoed daarbij, waar een
wasdoek over getrokken was tegen den regen, zagen zij
er oprecht koddig uit. In alle andere omstandigheden
zou die vreemde kleedij hun zonder twijfel veel stof tot
schertsen gegeven hebben, maar nu waren de arme
schapen weinig tot lachen gestemd.
Al de toebereidsels, waar zij tot hiertoe getuigen
van geweest waren, lieten hun genoeg zien in wat voor
een land zij geleverd waren, en als de oogenblik daar
was op de rijdieren te stijgen, konden sommige
nen .schrik niet overwinnen ; alleen het overwegen van
bet liefdewerk, waarvoor zij kwamen, was in staat hun
de gevaarvolle onderneming door te doen drijven. Zij
waren te vijf uren opgestaan, hadden 4 urea neerstig
aan het inpakken gewerkt, en nu duurde het nog twee
voile uren eer zij alien vast in denzadel gezeten waren.
Om elf uren brak karavaan eindelijk op, in twee
kOrpsen verdeeld : bij het terste waren, een twintigtal,
muilezels en een viiftigtal personen-, het tweede brachtde-„-z*T.aarite pakkage achterna,met vijttien lastdieren. Iedere
zuSter kreeg twee scildaten bij haar eenen aan den
tom van ',Oen , :Inuit, den , anderen op zijde,, met Jiet
cog Qp de rifdster, ,om ze in gevai van flood - 'in den

NAAR QUITO.

r o3

zadel te houden. Bewonderensweerdig was de luitenant,
die het bevel voerde ; het was een kloek man, met krijgshaftig voorkomen ; een volmaakte ruiter, voor wien een
tocht van Guayaquil naar Quito maar een speelreisken was;
doch nu had hij een diep gevoel zijner verantwoordelijkheid; hij was uiterst heusch en eerbiedig voor de zusters,
en vol oplettendheid om ze van alle gevaren te bevrijden. Wat zijn yolk aangaat, hoe wild het er ook uitzag,
het lies niets te wenschen in het opzicht van gehoorzaamheid aan den commandant en van zelfopoffering voor
de reizigers.
Uit Sabaneta vertrekkende, was Pater Kolberg vooruitgereden, nieuwsgierig om den weg te zien; hij bleef
welhaast staan, daar hij volstrekt geenen weg ontwaarde...
Van drij tot vierhonderd jaar geleden is hier eens
eene betide Spanjaards door het bosch naar het binnenland gedrongen, met sabel en bijl alles neerhakkende,
dat den doortocht belette. Later zijn nog twee, drij
benden daardoor getrokken, en men heeft zelfs eenige
boomen afgezaagd ; daarmee was de weg gebaand en
klaar, en heden is hij nog alzoo. Die boomers... had
men ze nog aan den grond afgezaagd, rn,ar neen, er
blijven stronken van staan, waarvoor de ruiter, nu zijn
rechter, dan zijn linker been moet opheffen, terwij1 hij
zich verder, om eenen zwaren tak te zwichten, op den
hals van zijn Bier moet strekken, en soms zou hij wel
al die bewegingen terzelfder tijd moeten maker,..
Reeds na een half uur rijdens was er een ongeval.
De grond was nat en slibberig en men moest door
groote waterplassen waders, vvaar men niet altijd de
diepte van kent ; men verzinkt er gemakkelijk tot aan
den zadel in... Op eene bijzonder moeilijke plaats moesten
de zusters, eene voor eene, overgeholpen worden, en niettegenstaande de zes man, die daar hulp bij boden, werd er
eene bijna uit den zadel geworpen. Men was gedwongen
stil te houden om voor haar een zekerder rijdier uit
te kiezen.
Zoo ging het voort, dag op dag, door zulke afschuwe-
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lijke wegen, dat een Europer er zich even onmogelijk een denkbeeld van maakt, als van het grootsch tooneel
der tropische gewassen. Er was bier nu overigens weinig
sprake van de schoonheden der natuur te bewonderen,
maar enkel van den hals niet te breken. Men ontmoette
sons andere karavanen met zwaar geladen lastdieren,
en om daarmee te kruisen, waren meer dan eens zeer
gevaarlijke sprongen noodig. Wonder genoeg : als men
dat yolk vroeg hoe de weg verder lag, was het antwoord onveranderlijk : « goed, zeer goed » en naderhand werd hij altijd even verfoeielijk bevonden. Het
schijnt dat de bewoners van den Evenaar den weg goed
vinden, zoo lang zij er niet in blijven steken, wat het
geval is in het regenseizoen. Toen waagt niemand de
reis dan de postboden, waartoe men de onversaagdste
ruiters van het land kiest. Het spreekt vanzelf dat men,
bijzonder alsdan, te Quito niet veel staat mag maker
op regelmatige bestelling van brieven uit Guayaquil of
den vreemde, en zeer dikwijls komen zij besmeurd en
beslijkt toe, niettegenstaande de maal van caoutchouc,
waar zij ingesloten zijn.
Daar de luitenant en de beer Kolberg eens vooraan
feden, kwamen zij aan eene helling, die schrikkelijk
stijl veertig meters nederliep ; het was eene soort van
trap met breede treden, waarvan iedere zoo hoog was
als eene gewone tafel. « Moeten wij Kier beneden ? )
vroeg de pater. — « Zeker, er is geen andere weg. 1k
zal u eens laten zien dat het mogelijk is. » En daarop lies de luitenant zijnen weerstrevenden muil de sporen
voelen ; het dier sprong en in ee:ne vlucht was het in
de diepte. Tegen dat de luitenant den trap weer opgeklauterd was, kwamen de zusters aan... Meer dan eene
wierd doodbleek, het nieuw waagstuk ziende, waarvoor
zij stonden. De manschap verzuimde niets om ze uit
hunnen schrik op te beuren. De brave luitenant liep
nogmaals tot beneden en dan weder omhoog; na hem
gaven nog andere ruiters het bewijs dat dit doenlijk
was, zonder er het leven bij in te schieten.
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Wat schouwspel als de zusters, bevreesd in de diepte
starend cn bijwijlen de oogen ten hemel opslaande, op
hunne beurt het gevaarlijk spel moesten aangaan !.....
Nu words het rijdier met aangeprikkeld, maar aan zijne
ingeborene omzichtigheid overgelaten Snuivend en
stenend, trekt het traag vooruit, den grond met de
pooten toetsend... Daar voelt het den rand der trede,
neemt stand en springt... Het groot gevaar is nu dat
het in 't vallen door de knieen zal zakken, en zit de
ruiter niet heel vast, hij vliegt al over den kop van
den muil. De wakkere soldaten wisten dit gevaar te
voorkomen. Zij stonden over de verschillige treden verdeeld, en bij iederen sprong werd het dier door t wee
man vastgegrepen en krachtig ondersteund om het recht
te houden, terwijI nog eene menigte arms naar de rijdster
uitgestrekt waren om ze te vangen, in geval zij uit den
zadel vloog. Zoo geraakten de zusters, de eene na de
andere, zonder onheil over die gevaarlijke plaats. De pater
was zoo gelukkig niet ; daar hij een goed ruiter was, liet men
hem maar betijen ; doch al zijne rijkunst belette hem niet
eens neer te ploffen. Zulk een ongeval maakt overigens weinig ophef in dit land, en het words niemand schande
gesproken; tot de ervarenste toe moeten er op tijd door.
Eenen anderen keer was het eene uiterst steile helling
op te klitnmen, vijfiig, zestig meters hoog, met eenen
afgrond op zijde. De muilezels trokken stap voor stap
kloek vooruit. Maar ziet... halverweg komt er van voren
stremming, zoodat geheel de stoet tot stilstand gedwongen
werd. De hoogte opklimmen was doenlijk, alhoewel lastig;
maar op de helling blijven staan, dit ging zoo slecht
dat de dieren in geheel bun lijf begonnen te schudden
en te boven. Zij werden onrustig, steigerend en zoekend
om te keeren of op zijde boven te geraken... Ziet ge
daar de zusters aan de maneii dier woelige dieren vastgeklist, op den boord van eenen diepen kuil?
De luitenant bracht daar spoedig orde in. Bij iedere
zuster werden drij man geplaatst : een van voren om
den muilezel voort te trekken, een van achter om hem
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voort te stooten, een ter rechter zijde ten behoeve der
zuster. Al de andere soldaten werden links op rij gesteld,
tot schutsmuur tusschen den stoet en den afgrond. Een
dies kloeke, brave mannen tuimelde zelf achterover naar
de diepte, maar gelukkig genoeg kon hij zich onder
den val vastklampen en weder omhoog klauteren.
Wij spreken daar van dalen en klimmen ; dit laatste
kwam veel meer voor dan het eerste, want men moest
over eene eerste bergketen, waarvan het toppunt —
orntrent 3,000 meters boven de zee --- na vier dagen
rijdens bereikt werd. Daar was het oprecht koud ; ook
waren het bier geen opene huizen meer, enkel een dak op
palen, maar het dak rustte op muren, waar echter de
vensters aan ontbraken.
Het groot woud hebben zij nu achter den rug ;
voor hen ligt een lieflijk, breed dal, met dorpen en
steedjes bezaaid, en daarover rijst eene andere bergketen,
veel hooger dan de eerste, waar de ontzaglijke Chimborazo
deel van maakt ; hij draagt zijnen eeuwig besneeuwden
kop 6,3 ro meters boven den waterspiegel der zee. Nog
twee dagreizen, en zij trekken daar voorbij, ter hoogte
van 4,28o meters, op eene uiterst slecht befaamde plaats...
Maar waarom te voren op zwarigheid gemaakt, en de
voldoening verdorven van de lekkere maaltijd, welke
de zusters bier mochten bereiden? Pas uit het woud
gekomen, vonden zij immers gelegenheid om zich aardappelen, eieren en gevogelte aan te schaffen.

+
Over den Chimborazo.
Onder het nederdalen van hunnen eersten berg vielen
zij op den « Camino real », 't is te zeggen : den koninklijken
weg, aangelegd ten tijde dat het land nog onder het beheer
der koningen van Spanje stond. 't Is mogelijk dat deze weg
vroeger zijnen heerlijken naam verdiende, maar heden
is hij zoo aanstootelijk verwaarloosd, dat er onze reizigers
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niet min tegenspoed ontmoetten dan in 't woud. Een
enkele bijzonderheid zal genoeg zijn om er den Lezer
over te laten oordeelen. Zij stonden eens voor eene
doorspoeling van drij meters diepte ; de grond was kleiachtig, en tot overmaat van ongeluk had het even geregend,
zoodat de rijdieren in het slijk uitglibberden, alsof zij
in de zeep gingen
Gelijk altijd in zulke ornstandigheden wilde de luitenant eerst door die ontzettende groef, en hij gaf zijnen
muil de sporen, maar het dier draaide wat in 't ronde
zonder vooruit te gain. Het gehoorzaamde evenwel aan
eenen nieuwen duchtigen spoorslag, en sprong in de
.diepte, maar het was ijselijk om zien wat geweld het
moest doen om den overkant op te klimmen... « Ja,
dacht Pater Kosberg, daar geraakt onze luitenant loch
over... Maar ik?. . en de zusters?.., » Het hulpvolk
werd aan 't werk gesteld om den grond trapsgewijze
uit to graven, en, niettegenstaande die voorzorg, mochten de soldaten zich nog atbeulen om de zusters, de
eene na de andere, over te brengen.
Verder in het dal was de weg beter, en werd de
rit oprecht aangenaam Het land is bebouwd, en brengt
vooral aardappelen en Spaansche tarwe, maar toch ook
andere graansoorten op. D-,2 akkers zijn van den weg
en van elkander gescheiden met hagen van aloe' en cactus,
wier puntige stekels zeer geschikt zijn om eenen ongenoodigden bezoeker af te weren. Men vindt hier een
echt Amecikaansch cher, te weren : de lama, eene soort
van kleinon kernel, maar zonder butt, bij de Indiers van,
overouds als lastdier gebruikt, maar nu meestendeels
door het peerd en den ezel vervangen, die vroeger in
Amerika niet bekend waren .
Eene verrassing verwachtte de karavaan bij het toenaderen von Guaranda ; daar zaten eenige muziekanten
hen af te wachten, die zich aan het hoofd van den
stoet stelden, en het was met trommel, fluit en viool
,dat zij in de stad aankwamen. Het gaf hun evenwel
nog meer voldoening dat zij bier voor de eerste maal
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sedert het vertrek uit Guayaquil eene soort van hotel
vonden, waar zij eindelijk eens op matrassen mochten
slapen. De gouverneur, een statig, doch vriendelijk man,
bracht hun een bezoek, en liet hun weten dat er hier
versche rijdieren voor hen gereed waren, alsook eene
nieuwe compagnie krijgsvolk met eenen anderen commandant aan 't hoofd. Deze laatste verwisseling stond shun
zeer weinig aan, en zij maakten door hun aandringen
dat hun eerste aanvoerder, die hun voile betrouwen
verworven had, hen zou begeleiden tot Quito toe.
Aan Guaranda vonden zij weinig aardigheid; het is
eene kleine stad, gelijk zij daar al zijn, rnet bouwvallige,
slordige huizen... Het was van hier dat zij over de
tweede bergketen moesten langs eenen pas, die op zijde
van den hemelhoogen Chimborazo loopt. Wij hebben
reeds gezeid wat slechten naam die plaats heeft.
« Ik ben mijn leven lang, zegt Kolberg, verzot geweest
op bergpartijen. Hier had ik nu gebergten, zooveel ik
er wenschert kon, boven mij, rechts en links ; valleien,
duizelend diep ; dreigende rotswanden; steile, wilde grocyen ; nederstortende beken, en over al deze heerlijkheden
troonde in trotsche majesteit de koning der sneeuwbergen,
de wondervolle Chimborazo!... Daarbij was het weder
heerlijk, de weg volkomen droog en op verre na zoo
moeielijk niet als ik mij voorgesteld had. Wij gingen
waarlijk vlug omhoog ; hadden wij eenen berg van 600
meters beklommen, zoo begon een andere van 1,000 meters,
totdat wij eindelijk de paramo's bereikten. a
En dat was nu die bergtocht, zoo ter kwader naam en
faam bekend?... Wacht nog wat, beer Lezer; in den
paramo zal het er zoo lustig niet meer gaan. Men verstaat
onder dien naam uitgestrekte weiden, welke men op
,het gebergte aantreft ter hoogte van ongeveer 4,000 meters.
Doch men moet die weiden niet vergelijken met de
vriendelijke weiden der Alpen, waar een mensch lichtvoets over stapt ; hier staat ge tot aan de heupen, en
soms tot aan de schouders in een hoog, grof struikgras, waar men, het zij te voet, het zij te peerd, maar
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zeer moeielijk door kan. De warmtegraad is er uitermate cfwisselend , als de hemel klaar is, kan het er
onder de loodrechte zonnestralen onverdraaglijk heet zijn,
maar men verkeert er dikwijls in eenen kouden, vochtigen
nevel, en bijna daaglijks komt er van den ijskouden
Chimborazo een storm gezweept, met ontzettende regen-,
sneeuw- en hagelbuien. Op deze heillooze plaatsen zwerven
kudden van halfwilde stieren en koeien rond. Tot welken
graad van elleude moet hij niet gebracht zijn, de India-,
die om den kost te verdienen, het toezicht over die dieren
aanneemt, en zich daar met vrouw en kinderen gaat
vestigen ? De hutten dier veehoeders zijn de eenige menschelijke woningen, welke men in deze woestijn aantreft,
en dan nog zijn zij zoo klein in getal, dat zij geheele
dagreizen van elkander verwijderd zijn.
Door die beruchte paramo's liep de weg, langswaar
ons yolk over het gebergte moest. Het landschap werd
steeds wilder en onvriendelijker. Al wat zij zagen was
heel geschikt om iemand eene rilling over het lijf te
jagen ; zij ontmoetten talrijke geraamten van muildieren,
peerden en ezels , of de beenderen daarvan in 't ronde
opengezaaid en weggesleurd door de gieren, die aan
de lijken kermis gehouden hadden. Eenige dier reusachtige vogels zweefden in heerlijke vlucht boven de
afgronden ; midden in den weg lag voor hen een nieuw
feestmaal gereed, een muil, wren het afglijden van eenen
rotsblok het leven gekost had. Maar vvat nog dieperen
indruk tnaakte, waren de doodshoofden, bier en daar
in roishollen weggelegd, die hen met hunne ledige oogholten schenen te bekijken, alsof zij wilden zeggen
« Wij gisteren, gij heden. ))
Op het eerste zicht, schijnt deze weg nochtans niet
slechter te zijn dan zooveel andere, welke zij nu achter den rug hadden... Wat hem echter gevaarlijk maakt,
zijn de hevige stormen, welke wij even noemden. Zij
woeden soms met de razernij van eenen orkaan, die
boomen ontwortelt. Dan strekken de muilezels zich neder,
met den kop van den wind afgekeerd en tegen den grond
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gedrukt ; zij lieten zich nu nog liever doodslaan dan
eenen voet te verzetten, zoodat de reiziger niets kan
doen dan nevens zijn fijdier nederhukken en wachten
totdat de storm bedare. Het ware overigens eene roekelooze onderneming voort te rijden, twee stappen van
eenen afgrond, en aan eenen rukwind blootgesteld, die
alle oogenblikken man en peerd ten gronde kan werpen. Die stormen breken meest los bij dage, als de
paramo na eenige uren zonneschijn overheet geworden
is. Derhalve verkiezen veel reizigers bij nachte over den
bergpas te trekken, maar dan bedreigen hen andere gevaren.
In de duisternis kunnen de rijdieren eenen misstap zetten,
struikelen of uitglijden, en zooveel te min mag men op
hunne gewone zekerheid rekenen, dat zij van vermoeienis
duizelig worden ; de peisterplaatsen zijn immers al te
ver van elkander gelegen, en nergens voelt men meer
dan hier het gemis aan goede herbergen.
Ons gezelschap beklom het gebergte bid dage ! Na
verscheidene uren rijdens, kwamen zij aan het gevaarlijkste deel van den weg, op den rand van een rotsgevaarte, dat loodrecht uit eene diepe vallei oprijst....
Maar hunne aandacht werd ook omhoog getrokken....
Wat beteekent die donkere muts, welke de Chimborazo,
op zijnen besneeuwden kop trekt? Het zijn wolken...
wolken, die steeds lager en lager dalen. Welhaast zijn
er de reizigers zelf van omhuld, en verliezen zij het
zicht des hemels en der omliggende bergen. Een storm.
scheen daar niet te moeten uit voortkomen, maar wel
regen, en dit was genoeg om hen in zeer slechten toestand
te brengen.
c Genadige God, bad de heer Kolberg in den angst
zijns herten, laat het regenen rechts en links zooveel
het u belieft, maar moge het toch droog blijven vvaar
wi) zijn en waar wij nog voorbij moeten, opdat wij in,
geen slibberige wegen blijven steken en bijtijds ons nachtkwartier bereiken, zonder doornat te zijn. » De bede
werd verhoord; het regende links en rechts, maar zij,
vingen er maar eenige droppels van. Het dreigement
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bleef dus bij eenen nevel, die hun eer voor- dan nadeelig
was, want hij spaarde hun den duizelenden aanblik der
diepe vane', welker steilen boord zij volgden.
Zij waren om tien uren uit Guaranda vertrokken
en hadden maar altijd voortgereden, zoo snel als 't maar
mogelijk was; desniettegenstaande was het avond als
zij eindelijk hun logist ontwaarden, eene hut, bijna op
het hoogste van den pas, met ver van de grens der
eeuwige sneeuw, op zijde van den bergtop, die van
hier nog 2,000 meters hooger rijst. Het was tijd dat
zij eene schuilplaats mochten betrekken; de koude was
bijtend, en nu borst een vreeselijk onweder met sneeuwjacht uit. De herberg — indien zoo een kot eene herberg
mag heeten — was te klein voor de 5o personen der
karavaan. Wat gedaan met de mannen van het geleide,
die geLeel den dag nevens de rijdieren geloopen hadden, hergop, Brij, vierduizend meters bov'n het waterpeil
der zee, waar de lucht te dun vvordt voor vrije ademhaling?
Plaats of geen plaats, zij werden alien binnengenomen,
maar welke onvergeteliike nacht !... Een reisgezelschap,
dat nog later toekwam, moest buiten in de sneeuw kampeeren...
Wat er hier moest zijn, het ware een gasthuis,
door monniken gehouden, gelijk het Sint-Bernhardsklooster op het Alpisch gebergte ; en niet alleen op den bergpas
van den Chimborazo, zou zulk een Godshuis voor de
reizigers van onschatbare weerde zijn, maar men mocht
er eene geheele reeks oprichten van hier tot Guayaquil.

(Vervolgt.)

J. B. MARTENS, Kan.
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INKIJKJES BIJ ANTWERPSCHE SCH1LDERS.

I .

LEO VAN AKEN.
Geboren te Antwerpen, den i n December 1857.
Van Akens vverk winkel geeft uitkijk op de
Antwerpsche Verkensmarkt, eene markt die dezen
naam sinds lange jaren niet meer verdient, daar
er bij menschengeheugen geen enkel verken meer op
verkocht werd.
Langs een schoonen, breeden trap komt men tot
dat werkhuis. Die rijke trap voorspelt u eene prachtige
schilderzaal, met keurige behangsels, fijne schrijnen, fraaie
pleisterbeelden en eene macht breedgelijste schilderijen.
Die trap liegt echter, want in Leo's ruime werkplaats
zijn de muren naakt lijk gevels, en zij en dragen 't minste
spoor niet van de kunst huts meesters. Geen enkel
beeldeken is er te zien, want het eenige dat er aanwezig is, een houten Sint Michielken, staat verborgen
achter een schutsel; geen brokje sieraad, geen stukje
wonders, geen briezeltje ouderwets is er te bespeuren,
want wat er is, dat ligt in een groot koffer opgesloten,
en 't komt raar of zelden voor de pinne. Stoelen en
zetels, die zijn er echter in overvloed : zij noodigen u,
met hun achttienen te gelijk, tot rusten uit.
Och, Leo heeft ook doorgaans zoo weinig uitstal
noodig voor zijne onderwerpen ze zijn meest alien in
EO
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zulk eenvoudig, zuinig midden geplaatst! Hij schildert
bij uitstek oude vrouwtjes, en bij dien arbeid zal hij
heel zeker geen gemis voelen aan degens, hellebaarden,
snaphanen of al zulk gesnor. — Een spelleken kaarten
of een doofpotje, dat is wat anders!
Van Aken is de schilder van vrede en stille berusting.
Hij schildert de oude vrouwkens met diezelfde liefde
daar Eliza Belpaire ze mée beschrijft. Door zijne tafereelen ruischt een blij-droeven toon, lijk van een oud,
slepend volkslied, of van 't k wijnende neuren des theemoors in eene stille, halfdonkere kamer. C. Waegner,
in zijn gedicht op Leo's « Godshuis » zegt het goed :
4:
De tijd is heen
van tobben en van zwoegen en van angst in 't pert.
Het is of, bij uwe entree, kalmte u tegenwaait,
een zoet, een veeemd genot, een zacht gesuis,
in de onzichtbare atomen van de lucht gezaaid. >,

Van Akens bijzonderste werken zijn : « In 't Godshuis » aangekocht door 't muzeurn van Praag, « Menschelijke Ellende » aangekocht door 't muzeum van Barcelone,
« Smart », « De Zieke », « Gebed in 't Godshuis »,
« De Boogschutters » en « VOOr den strijd ».
Al deze tafereelen zijn onwillekeurig gezien met
het oog eens maatschappelijken wijsgeers; ernst van
opvatting, karigheid van toon en strengheid van lijn zijn
er de kenmerken, de uitmuntende hoedanigheden van.
Leo Van Aken is een groot letterliefhebber, goed
bekend met de werken onzer Vlaamsche dichters en
schrijvers. — Hij is begaafd met een bijzonder sterk
geheugen.

II.
TE J. B. L. VAN LEEMPUTTENS.
Kiekens en schapen, ddarin heeft B. L. Van Leemputten het gezien. Indien hij geen honderdduizendtal
van die zachtaardige diertjes geschilderd heeft, dan schil-
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derde hij er geen een ! — 't Is maar altijd kiekens en
schapen, en schapen en kiekens, en dan nog weer kiekens
en schapen. Hij kan die nog al aardig te poot brengen,
in een bevallig landschapje, en een goed getal zijner
schilderijkens zijn van een zeer bevredigend geheel.
B. L. Van Leemputten heeft twee zonen, beiden
schilders, waarvan de oudste, Jef, gevormd door Verlat,
een oogenblik hopen deed van 's meesters weerdigen
opvolger te worden. Inderdaad, zijne « Vosseklem »,
zijne « Kudde », zijne « Koeien », zijne « Martelares »
hadden spieren in. Eilaas, de jonge kunstenaar verloor
eensklaps zijnen moed en gooide Verlats penseel op den
scheerzolder. Waar zit hij, wat doet hij thans? — Was
hij laatst te Turnhout niet, bezig met eene groote zaal
te versieren?
Jef schilderde ook « De Burgemeester van Luik »
een groot tafereel, in den aard der regentenstukken uit
de jaren zestien nonderd. Als samenstelling is het goed,
doch de figurers missen dat karak ter waarin juist de
weerde zulker stukken gelegen is.
J. B. Leopold Van Leemputten werd te Werchter
geboren den 12 Juli 1831. Hij is de broeder van J. F.
Van Leemputten, die met zijne zonen, Frans en Corneel,
gunstig bekend staat in de kunstenaarswereld.

HENDRIK RUL.
Geboren te Antwerpen, den 2 n Juli 1862.
De wijde heme!, waarin de wolken drijven, der boomen kruin, waarin de vogel wipt, dat zijn dak en zoldering van Ruls schilderzaal, die bestaat nit de vrije natuur,
met haar licht en hare schaduwe, hare wegels, grachten,
struiken, stammen. Benevens dit paleis, waar hij in
arbeidt, heeft hij nog eene bergplaats, een pakhuis,
daar hij zijne afgewerkte schilderijen heenbrengt.
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Rul is ruig van opzicht, bruin van oog, zwart van
haar en baard. Wonder ! wanneer gij hem aanspreekt,
die verdwijnt, als bij tooverslag, het laatste spoor der
ruigheid van zijn wezen, en tervviil hij u antwoordt,
dan bewondert gij reeds in hem eene gemoeizame zachtaardigheid.
Rul heeft twee soorten van schilderijen gemaakt :
eene soort die hem doen ker,nen als knap schilder, en
Gene andere soort die hem doen kennen als kunstenaar,
als ware kunstenaar bij Gods genade.
De eerste soort zijn landschappen, die hij op zijne
tochten vond en schilderde : heigezichten, hoeven, bosschen, boomgaarden, huizekens, gepenseeld met die bevallige kundigheid die zoovele schilders bezitten.
De tweede soort zijn boomen, zijn hoekjes, kantjes,
grachtjes van uit den omtrek zijner woning, van op tien,
twintig stappen afstands van zijn huiselijken heerd. Dat
zijn de echte Ruls. In die vverken verdwijnt de schilder, en
de kunst, de kunst alleen blijft tegenwoordig, met hare
ziel, hare waarheid. -- Och, 't goede, 't schoone ligt ons
altiid zoo dicht bij de hand ! Doch de hooveerdige loopt
het voorbij, in niet te verwezenlijken droomen rennend
achter en grijpend naar jets dat noch in te haler noch
te grijpen is, en al ijiend kreten aan 't uitwerpen, die
gemeend wellicht, doch waanzinnig zijn. — Aileen de
eenvoudige bemerkt Gods wonder voor zijn' voet, blijft
staan, denkt, voelt en laat verrukt het lied hooren,
dat ongedwongen uit zijn herte springs, helderklingend,
sparkelend van leven cn trillend van begeestering.
De « echte » Ruls blijven in 't geheugen. — Wat
ze vertegenwoordigen, dat bemachtigen de zinnen, ze
bemachtigen het voor lang, lang... Men hoort de stemmen die de stilte breken, men ziet, zoover het oog
maar draagt, men voelt de wéergesteltenis, men riekt den
onbepaalden houtreuk, men smaakt de lucht des stondes.
Rul ke p t den toover van het halt en halve, de
macht van 't geheimzinnige : bij hem is het zelden vollen
dag of vollen nacht, vollen zomer of vollen winter. Hij
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mint dat verteederend gevoel, dat, onbegrepen, de ziel
bevangt, bij de vaalheid van een regenachtigen dag, bij
den schemer van den avond of den morgend, bij den
twijfel van den herfst of de lente; hij mint dies plechtigen grijzen stond waarop de lerke 't veld ontrijst, stijgend ten hoogen hemel op, het rustig uurtje iat het
wild konijn zijne pijp verlaat en spelemeit in 't gras.
Zie zijnen « Natten Dag »., — 't Verbeeldt eene hoeve,
half verborgen achter het kreupelhout, dat een omringenden wal bezoomt. Wat droeve aanblik ! Om die schilderij volop te kunnen genieten moet men van den buiten
zijn ; men moet ooit langs de slijkerige wegen van 't houtland naar huis gekomea zijn, zonder duit op zak, met
vochtige kleeren, vermoeid, hongerig, bedroefd, terend
op eene verkropte beleediging. — De regendroppels tokken eene doodenmarsch op uwen doorweekten scherm
en vallen tjoelpend in 't water der voile grachten ; een
zware damp drijft tusschen 't naakte kreupelhout, en op
de hoeve bomt het doffe geluid van het stampen des
beestenvoeiers.
Zie zijnen « Mooien Herfstdag ». — De gele blb.'ren
spekelen het pad en zitten met hoopjes tusschen de bruine
heesters gevallen. Geen windje doer ze reuzelen, en 't zonlicht sluipt tusschen de boomen en struiken door, zacht,
kalm, prachtig, aan alles eene eerbiedweerdige, oude kleur
verleenend. — Het herte klopt van hoop en zwelt van
weelde : wat is er veel, danig veel op 't aardrijk dat
te zien is voor arm lijk voor rijk 1 Gelukkig de met
smaak begaafde, want zijne genietingen zijn oneindig!
Zie zijne « Boomstammen », zijn « Licht op de
kruin ». Hoe grootsch, hoe statig !
Eene hooge, breede drijluik van Rul is de eigendom geworden van eenen Amerikaan; te Londen en te
Edimburg zijn bijzonderen in 't bezit van een aantal
zijner schilderijen.
Rul ! lieve dichter met het penseel, ik zoek uwen
evenknie in de rij onzer Vlaamsche landschapschilders!

INKIJKJES BIJ ANTWERPSCHE SCHILDERS. I17

IV.
EUGEEN WOLTERS.
Water- en landschapschilder ; geboren te Venloo
(Holland) den 22n Oktober 1844 ; — hier te lande
ingeburgerd in 't jaar 1894.
Eugeen Wolters heeft zijnen werkwinkel in een
achterhuiE. — Schrikt niet : 't is een aardig, net, teerlingvormig achterhuizeken, in mooien, rooden klinkaard, met
een hupsch dakje en eene heldere venster, — 't is een
nieuwerwetsch gebouwtje, dat doet denken aan sommige
dier bevallige spoorhalletjes die men, in den buiten, langs
onze iizerenwegen voorbijstoomt.
Een padje van blauwe tegels, slechts breed genoeg
voor een paar voeten, leidt u, al onder eenige perelaars
door, tot aan de deur.
Een trapken.
« Tik » op de deur, — en ge duvet die zelf open,
omdat eene malsche stem uw geklop dadelijk met een
« Binnen » beantwoord heeft
Wat al potjes en pannetjes, wat al doosjes en schijfes,
wat
al ditjes en datjes er daar op kasjes en schabjes
j
staan en aan den muur hangen, dat is niet om zeggen !
't Is een echt rommelnest van kleinigheden, deels verborgen achter de groote schilderijen, op de ezels, en
waarvan eene kooi kleine vogeltjes, allerhander soort, het
levende deel uitmaakt. Bijzondere aandacht verdienen
eene kasklok, die een heel jaar gnat zonder opwinden,
en een rekje met de volledige werken van Vader Cats.
En daar te midden in hebt ge den schilder, een
man levendig als kwik, met zijne onmisbare pijp in den
mond en zijne penseelen ter hand. Die man heeft de
Schelde gezien en bewonderd op alle uren van den slag
en den nacht, heeft duizendmaal de weelde genoten van
het rijke kleurenwisselen, daar onze Vlaamsche stroom
in baadt : het purper, het rood, het blauw, het oranje,
dat onzen noordschen wolkenhemel met water, land en
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struik versmelt. — 0, onze Schelde kan zoo schoon zijn,
vooral tegen den avond, in dat bekoorlijke tweelicht dat
de schitterendste tonen tot een zacht geheel smijert en
het oog onvermoeid doet turen !
Wolters telt menigen vriend onder de schippers.
a Het portret van mijne boot! Hoe gaaf! » riep eens
een schipper uit, die even aan strand kwam kijken, nadat
Wolters eene schets gemaakt had, waar des « veerders »
boot opstond.
(< 'k Geef er u vijf guldens voor. »
• Wolters lachte en schuddebolde.
a Vijf guldens! 't Is vet betaald, want gij hebt er
juist vijf kwartuurs aan gcwerkt ! » riep weer de schipper.
« Ge zijt nog al een aardige kerel » zei de schilder.
a Ik zal u even een ander portret van uwe boot maken;
en dat voor niets. »
En in ties, twintig vegen was 't ding gelapt en de
verheugde schipper trok Tangs zijne voetplank naar de
kajuit terug, om aan zija huisgezin het mooie portret
van zijne boot te laten zien.
En toen Wolters, in een schuitje, van de plaats
wegvaarde, toen kwam de schipperin met hare dochters
op het dek om den schilder na te zien, en toen deze,
onbewust, het hoofd omdraaide, wuifden de vrouwen,
voor afscheid, met den zakdoek en ze riepen nog :
« Ge schildert mooi, hoor ! a
Die hollandsche schipperinnen hadden juist geen
ongelijk : Wolters' werken voldoen goed, en, zijn somrnige ervan wat oppervlakkig, andere daartegen zijn goed
gegrepen. — Eene zijner leste en ook zijner beste schilderijen, « Terugkeer der kudde » was dezen zomer in
de tentoonstelling van Berlijn.

('t Vervolgt )

E. DE GRAVE.

LE' DEN VAN HET GEZELSCHAP JEZU,

te Kortrijk gestorven.

I.
jammerlijke beroerten der XVI e eeuw hadden
te Kortrijk groote verwoestingen aangericht,
niet het minst op zedelijk en godsdienstig

E

gebied.
De schepenen oordeelden, dat het noodig was,
« drie so vier gheleerde, godvruchtighe personaigen van den ordre van Jesu » te ontbieden, en
hun « een jaerlijcx zeker ,ende redelic inkommen »
te verschaffen. De paters zouden « duer huerlieder
deuchsaemich, exemplair leven », alsook door hunne
« sonderlinghe predicAtien, de bruyt van Jesus-Christus
bescermen en mainteneren in heure majesteyt, eere
ende cieraet ». Later zouden zij ook « de joncheyt
onderwyzen in de vreese Gods, goede zeden ende
manieren, de Latynsche spraeck ende andere goede
consten ende scientien. >
De Jezuieten kwamen te Kortrijk toe in 1583.
Zij bleven er tot aan de afschaffing hunner orde,
in 1,-73.
II.
De bibliotheek van wijlen J. Goethals, ten Stadhuize, behelst een Necrologium, dat op deze plaats
onze aandacht verdient. De titel luidt als volgt : Dies
anniversarii eorum omnium qui ab anno 1553 mortui
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sent in Flandro-Bel,ica Provincia societatis jesu. Pro
memento quotidiano ut si in ccelis sin/ invoces, si in
j5urgatorio juves.
Het handschrift is twintig- centimeters lang en
vijftien centimeters breed. Het eigenlijke doodboek
telt 187 bladzijden ; de Index alphabelicus beslaat er
64, op twee kolommen dicht beschreven. Op de eerste
bladzijde alleen tellen wij 65 namen.
Wij laten hier de namen volgen van al de leden
des Gezelschaps. die to Kortrijk stierven. Wellicht
zal deze of gene lezer van het Belfort er geliefde
voorzaten onder ontmoeten.
Om der volledigheid wille voegen wij bij iederen
naam den dag van het overlijden.
Arnold jacobceus (27 Juli 1588).
Willem Quatre (27 januari 1593).
jan Morhuet (3 A ugustus 1597).
Jan Haghius (19 juli 1598).
Alfons Pauvant (8 Augustus 1606).
Jan du Bois (3 December 1608).
Frans Bauwens (27 December 161o).
Philip Sweveseel (2o Juli 1613).
Geleen Diserinus (ro Juli 1615).
Adriaan Arborius (3 October 1615).
Hieronymus Paffenrode (11 November 1616).
Frans Bonte (4 November 1618)
Nicolaas Susius (3 Februari 1619).
Philip Hontsocht (6 November 1619).
Jan Winckel (28 Februari 1620).
Geeraard Canisius (25 Augustus 1620).
judocus Bonte (25 Mei 1623).
Jan Francisci (7 Januari 1624).
Herman Hermanni (8 October 1625).
Geeraard Kerckhoven (30 September 1626).
Nicolaas Lansel (3o October 1626).
Gillis de Groot (13 Mei 1628).
judocus Gillis (4 Februari 1629).
Florens Tennier (31 Augustus 1629).
Jan Princen (2c, October 1629).
judocus Jerley (14 September 1630).
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Everard ab Embda (6 December 1632). (I)
Valentijn Bisschop (15 Mei 1636).
Boudewijn Paffenrode (15 April 1637). (2)
Willem van der Meer (2 Juni 1637).
-fan Joostens (17 Augustus 1639).
Christiaan (le Schildere (29 October 164o).
Simon van Hove (24 October 1641).
Jan van Wyck (28 October 1641).
Jan Gandarus (7 Januari 1642).
Jan Claerhout (14 Februari 1643).
Karel de Tollenare (1 Augustus 1643).
Stephanus Persijn (I November 1645).
Lancelot du le Roy (2 December 1645).
Geeraard Groenschilt (12 October 1646).
Jacob de la Royere (1 Juli 1647).
Andries de Riet (io Juni 1648).
Lieven de Clercq (22 Februari 1652).
Nicolaas Adelare (io Januari 1653).
Andries Cambier (10 Januari 1653).
Everard Brunincx (25 September 1653).
Alois Molinareus (4 Januari 1654).
Judocus Kerckhove (3 Maart 1655).
Frans de Se,c1vn (8 Maart 1655)
Frans Callant (8 September 1656).
Jacob van Neste (29 September 1656.)
Pieter Pardo (30 October 1656).
Hendrik Isenbeeck (io Maart 1657)
Jan de Jaghere (24 April 1658).
Sebastiaan Scrrarens (16 September 1658).
Stephanus Stapels (22 Maart 1659). (3)
Jan Colpart (18 November 1660).
Pieter de N Ae (6 October 1661).
Lodewijk Jacobi (8 December 1664 (4)

(I) Doorgehaald ;net bleeken inkt.
(2) Van den 8 litli 1635 tot den 25 Mei 1637 overleden er to
Kortrijk niet min d ,ti 1572 personen.
Register m. s. der contagiezise sieckte.

(3) Pater Stapels, van Herkenrode, was provinciaal der Jezuieten
geweest.
(4) Deze pater ri htte in 1656 de broederschap der goede Dood op.
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Andries Bogaert (II September 1662).
Jan Ipoels (4 September 1664).
Karel Isenbaert (6 Mei 1666).
Jan van Hoorn (3o October 1666).
Martijn Vliege (27 Maart 1667).
Richard van der Sterren (31 October 1667).
Bernard Winckelde (28 Mei 1668).
Jan de Vriese (io October 1668).
Jan van de Putte (18 Januari 1670).
Antoon Frances (io Februari 1670).
Pieter Hooghen (15 September 1670).
Karel Huver (5 September 1671).
Pieter Woestwinckel (23 Maart 1672). (I)
judocus van der Mersch (17 December 1674).
Frans Rouveroy (16 Juli 1675).
Jan-Baptist van Obberghen (12 September 1675).
Daniel van den Enden (22 Juli 1676).
Jan-Baptist de Hont (26 October 1677).
Melchior de Swaert (27 Augustus 1678).
judocus de Back (7 September 1678).
Antoon van Torre (8 Maart 1679).
Jan Vramout (25 Juni 1680).
Balthasar Engelgrave (lo Januari 1684).
Jacob Foblets (r1 November 1687).
Pieter Letten (27 October 1688).
Gillis Hebbelinck (9 Februari 1689).
Martijn Cuypers (31 Mei 169i).
Pieter Martens (26 Juni 1693).
Alexander Bieren (2 Augustus 1695).
Frans Wasteels (21 April 1699).
Ernest Cortewille (3o Mei 1702). (2)

(i) P. van Woestwinckel was getuige van eene wonderbare genezing in de kerk der abdij van Wevelgem : « Infrascriptus societatis
Jesu sacerdos attestor me curationem harm subitaneam et miraculosam
supradictam domince Clarx de la Biche, religiosx in monasterio Wevelghemensi coram vidisse, decima septima maii anno millesimo sexcentesimo trigesimo nono.
Archief der abdif.
Petrus van Woestwinckel. a
(2) Den 13 April 1702, zijnde Witte Donderdag, gingen de paters
4: voor de eerste reyze de processie , 's avonds om acht ure.
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Frans Verhaghe (23 Mei 1703).
Philip van Torre (17 December 1703).
Jacob Delvael (7 Mei 1706).
Frans de Roore (II April 1707).
Adriaan Cosyns (14 Maart 1710.
Jan van den Eynde (25 December 1712).
Joris van der Schuren (20 Maart 1714).
Cornelis Terlinden (3r Mei 1717).
Frans de Munck (18 Augustus 172o).
Ignatius de Grave (2 Juni 1724).
Jacobus van Tieghem (27 Februari 172a).
Honorius Jacquet (26 Juli 1725).
Ignatius de Clerck (31 October 1726).
Martijn van Susteren (2 Augustus 1727).
Hieronymus van Essen (9 Februari 1731).
Jan-Baptist der Kinderen (8 Februari 1733).
Albert de Vos (13 Juli 1733).
Ignatius van der Plancken (19 Juni 1734).
Jan-Baptist Diaz (24 October 1737).
Jacob Marquis (24 Maart 1738).
Frans Verdesteldonck (3 Juli 1742).
Geeraard van Kempen (8 Mei 1745).
Ignatius du Toict (r4 Maart 1754)
Cornelis Mertens (19 April 1755).
Tan-Baptist Dey (3o December 1755).
Frans de Neef (I Maart 1756).
Adolf Meskers (17 Februari 1760).
Pieter Haeverals (13 Augustus 176o).
Jan van Diest (9 Mei 1761).
Frans de Decker (3o Mei 1761).
Arnold Wynants (5 Augustus 1762).
Ignatius Hermen, vice-rect. (2 April 1763).
Geeraard Semael (21 juli 1763).
Jan-Baptist de Roo (8 Mei 1769).

III.
Het klooster der Jezuieten wercl to Kortrijk den
September 1773 gesloten.
Goethals-Vercruysse schreef alsdan :
« Dese zoo schielycke, dogh lanck verwachte
Teran deringhe baerde cent groote droefheyd ende
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ontsteltenisse, zoo aen de religieusen als aen de borgers deser stad. »
En verder :
« Het is sedert dese vernieting, dat de studien
ende leeringhen der Latynsche tael veel hebben verloren; en het is ook sedert desen ongelukkingen tyd,
dat de vrijgeesten hunnen vollen toom bekommen
hebben. »

Korti*, 6 Mei 1898.
THEODOOR SEVENS.

EZEZTEMZEMI
Gedichte Ihrer Durchlaucht Frau Prinzessin Ernst
von Arenberg geb. Prinzessin SOPHIE VON
AUERSPERG. Geboren 8. Janner 1811. — Gesammelt von deren Tochter Ihrer Durchlaucht Frau
Herzogin VON ARENBERG geb. Prinzessin ELE0NORA URSULA VON ARENBERG. — Salzburg,
1898. Im Selbstverlage der Verfasserin.

bevoorrechten, wien deze verzameling onder het
oog komt, zullen ze niet doorloopen zonder door
den afwisselenden inhoud meer dan eens geboeid,
en ook meer dan eens geroerd to worden; en ze zullen
't boek stellig niet sluiten zonder een gevoel van diepe
vereering voor de hoogbejaarde adelige dichters wier beeld
— een kalm, innemend wezen, met iets droomerigs in de
oogen en goedheid in de plooien van den mond — reeds
bij 't openslaan van 't lijvige werk een eigenaardige aantrekkelijkheid uitoefent.
Nu ligt het boek toe nevens mij ; hier en daar kijkt
alleen een papierstrook uit, voor de aanhalingen van
straks. En terwijl ik me een oogenblik bezin, komt het mij
voor als werd ik zooeven rondgevoerd door al de zalen
en kamers en lusthoven van een uitgebreid prachtslot : van
de wapenschilden boven de poort werden mij zin en oorsprong geduid; de onbezorgde jeugd zag ik er tusschen
bloemenparken stoeien ; de liefde hoorde ik er juichen,
hoorde ik er klagen, de moederlijke ' bezorgdheid klanken
stamelen van hoop en van vrees; door eerbied en liefde
omgeven decide er de grijze ouderdom zijn lessen van levenswijsheid mede, onze hoogere bestemming ons herinnerend .....
Hoeveel meer zal dAs de indruk zijn voor hen aan wie
de uitgeefster het eerst en het meest heeft gedacht :
E
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voor den kring der huisgenooten, der kinderen en kleinkinderen en gansch de onmiddellijke omgeving. Hoeveel meer
zullen voor al dezen lied en leerdicht klank en zin Bergen,
en eene opwekking zijn tot edel denken en edel doen.
Een zekere verwarring in de volgorde der stukken zal
wel to wijten zijn aan de omstandigheid dat de druk al
aan gang was toen nog immer 't zamelen links en rechts werd
voortgezet. Spoedig wordt het den lezer nochtans duidelijk,
veelal aan den toon alleen reeds, dat de dichterhjke bedrijvigheid der adelige schrijfster in twee wijd van elkaar afliggende tijdperken vervalt : een romantisch tijdperk, de uitboezemingen van 't jonge meisje, van de jonge bruid, van de
jonge moeder, en dan jaren later, met nauwelijks enkele
v rsjes tot overgang, een bespiegelend tijdperk, de overwegingen en bedenkingen der oude vrouw, rijk aan ervaring,
en bij wie het klimmen der jaren zoomm de innigheid van
't gevoel dooven kon als den geest zijn frischheid ontrooven. En stappen we nu eerst maar wat Fransche rijmspelerijen voorbij, en de vele acrostichen, albumbladen, opdrachten en gelegenheidsverzen die voor familieleden en vrienden
veel, doch voor ons zeer weinig belang bezitten, dan blijft
nog immer een rijke keus van gedichten over, waaruit
eenige aanhalingen hier ongetwijfeld welkom zullen zijn.
Zoo, uit de << reiche Jugendzeit », stamt het schoone

i

Warum.
Warum ich liebe, kannst Du mich das fragen?
Ich liebe Dich, wie man die Sonne liebt,
Doch das Warum — kann keine Sprache sagen,
Weil es daftir in keiner — Worte gibt. —
Wenn hell die Sonne sengend niederblicket,
Ihr strahi den Thau von feuchten Blattern kiisst,
Fragst Du, warum Ihr Licht Dein Herz entziicket,
Warum die Brust so selig sich erschliesst?
Die Liebe ist die Sonne unserm Leben,
Doch frage nie, warum — woher sie kam,
Wer sie geflihlt, dem hat sie Gott gegeben,
Nur der ist arm, dem Gott die Liebe nahm.
Doch lass sie siegreich jeden Kampf bestehen,
Lass rein and Fromm sie, ohne Reue sein,
Dann kann sie mit den Engeln fur dich flehen
Und schliesst im Herzen ihren Himmel ein.
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En op de twee daaropvolgende bladzijden, east een
roerend klaaglied :
Ergebung.
Gebt mir meine Kindheit wieder,
Meinen leichten frommen Sinn,
Meine heiti en, hellen Lieder —
Alles — alles ist dahin. —
Liegt so duster da das Leben,
Und die Zukunft gilt mir gleich,
Sie hat nichts meter mir zu geben,
Bin so arm, war einst so retch....
Het slot is een innige bede :
Und dann knie' ich betend nieder
« Herr, mein Gott ! Du hast 's gewollt
• Zurne nicht, wenn immer wieder
« Heiss herab die Thrane roilt!
« Will ja tragen bis aus Ende
« Still den Kummer in der Brust,
Opfern frei in deine Hande
• jeden Wunsch nach Gluck und Lust.
Waarna, onmiddellijk de bondige en hoofsche kleine
ballade
Der junge Krieger.
• Kriegstrompeten h6rst du schallen
« Scheiden muss ich, ach, von Dir ;
u Du die ich geliebt vor alien,
u Gib die Rose mir.
Kannst mir nicht die Rose schenken,
U Gib, 0 Liebchen, mir den Kuss,
u Sag', Du wollest mein gedenken,
u Wenn ich scheiden muss.
• Willst den Kuss mir auch verwehren,
• Sprich was bleibt der Treue Lohn,
u Wenn ich auf dem Feld der Ehren
• Fall', ein Heldensohn ?
^ * Dann bring' ich zum Lohn der Treue
u « Kuss und Rose auf Dem Grab,
a a Jeden Tag komm' ich aufs neue,
• Trag' die Schuld Dir ab.
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Gaarne schreven we meer af, zoo, b. v. <, Sehnsucht »,
op bl. 38, het treurig gestemde « Die Tanne », op bl. 41,
of, op bl. 43 het weemoedig afscheidslied van de 25jarige
verloofde tot hare bloemen.
Hoe weemoed de grondtoon is bij de stukjes dezer
eerste periode, blijkt ook duidelijk uit het gevoelvolle en
met enkele trekken zoo sober afgewerkte gedichtje, op bl. 59.
Am Kamin im Krankenzimmer
Aussen rauscht des Winters Stimme,
Innen sitzt die Mutter bang',
Laut der Sturm in seinem Grimme
Heulet einen Klaggesang.
In dem Raum zwei kleine Hammer
Schlagen ihren Takt so gleich,
's Ist die. Uhr im Eck der Kammer,
Und das Herz, an Weh' so reich.
Trtib ihr Aug' statrt in die Gluten,
Auf den sengend roten Brand,
Dessen helle Purpurfluten
Bilden eine gold'ne Wand.
Knisternd lodert's, aufwarts strebend,
Wirft die Funken hoch empor.
« Hoffnung D, ruft die Mutter bebend,
« Hoffuung, die ich nie verlor ! *
In dem Augenblick die Flammen,
Wie sie diese Worte sprach,
Sturzen in rich selbst zusammen,
Schaudernd blijkt sie ihnen each.
Noch sass sie am selben Orte,
Dunkel war es urn sie her,
Und sie murmelt leise Worte,
Betet, — aber hofft nicht mehr. —
Tot de schoonste gedichten uit deze jaren behooren
mede de gedachten op Oudejaarsavond van 1841, op bl.
6o en 61, waarmede de jonge vrouw afscheid neemt van
al het wel en wee barer vervlogen jeugd :
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Sinke nieder, schOne Sonne,
Holdes Bild von Licht and Wonne,
Dumpfe Glocke, laute Du
Diesen letzten Tag zur Ruh'.
En nadat ze zich overgeleverd heeft aan den weemoed
van haar herinneringen roept ze 't verleden, met zijn hjden
en zijn wee haar (< lebewohl » toe :
Jugend ist dahin gezogen,
Ihre Traume rind verflogen,
Jene erste, sel'ge Wonne
Sank wie Du heut', goldne Sonne.
Was an Gluck ich einst genossen,
Stunden, die mir froh verflossen,
Nennt mein Herz mit stiller Lust,
Fest verschliesst sie meine Brust.
Was an Weh' ich hab' getragen,
Mag ich nimmer wiedersagen,
Und Neujahrstags Morgenlicht
Finde mach bei meiner Pflicht.
Lautet immer dumpfe Glocken,
Vorwarts blick' ich unerschrocken,
Nur ein einz'ger letzter Blick,
Altes Jahr, — schweift noch zurtick.
De gedichten uit den ouden dag beslaan een veel grootere
plaats, zeker wel boo blz., zij alleen. Bijna alle dagteekenen
uit de vijf, zes laatste jaren. Het valt met te bewimpelen
dat voor onzen smaak menig stukje al te zeer den wijzen
Catsiaanschen leertoon huldigt, dat men verwonderd is een
vrouw op zulke wijze als bier meermaals gebeurt zich met
politische rijmpamfletjes te zien bezig houden, en dat men
spijt gevoelt ook al eens verbitterde en onbillijke uitvallen
aan te treffen, zooals, op bl. 296, 't vers over 't onderscheid
tusschen den demokrauschen en den echten Priester.
Ook zijn vele stukjes niets meer dan uitboezemingen
van persoonlijke genegenheid en achting. Niettegenstaande
dat alles dringt zich al spoedig een gevoel van eerbied ons
op, en voelen we ons tevens verrast over dergelijke frisschheid van gdest op zoo hoogen ouderdom.
Hoe vriendelijk weet de bejaarde slotvrouw nog in 1894
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de zwaluwen als lenteboden op Btirgelstein welkom te
heeten ! Hoe neemt het ons in voor haar, wanneer zij in
een stukje, gedagteekend van 2 n September 1895, (bl. 230),
zich hoogeren troost weet te verschaffen, daar, met blindheid
bezocht, zij voortaan 't heldere daglicht moet ontberen, of
wanneer zij ons, in een stukje van 2n November 1897 (bl•
132), de toebereidselen bezingt tot haar laatste reis
Leise, leise, ernst und weise
Riiste ich zur letzten Reise.
Ordne sorglich all mein Haben,
Dank e Gott far alle Gaben,
Die hienieden ich besessen,
Will die Kisten dazu messen.
Das Gepack liegt hier zur Wahl,
Gluck und Freuden olme Zahl.
Doch wie ich so sorglich wahle,
Mich beim Packen mude quale,
Siehe, da en tfallt der Hand,
Was ich unentbehrlich fand !
Da kommt mich mein Schutzgeist fragen :
a Willst du all das mit Dir tragen ! a
Ratend sagt er Mahnungsworte :
Eh' Du trittst zur Him melspforte,
u Will ich heute noch einmal
a Priifend steh'n Dir bei zur Wahl.
a All der Flitter und der Schimmer
a Passt zu dieser Reise nimmer,
a Lasse liegen all den Tand,
✓ Ziel ist das gelobte Land.
a Bleibe dein em Gott ergeben,
Sammie sorgsam all Dein Streben,
a Wage alles, was Dir wert,
a Und was je dein Herz begehrt'.
a Erinn'rung treuer Lieb' allein,
a Darf zur Reis' Begleiter sein.
Nicht die Rechnung abgeschlossen,
g Nein , die Lieb', die Du genossen,
g Immer treu and immer gleich,
a Nimm mit Dir ins Himmelreich.
a Blicke auf, Du musst mich kennen,
a Nichts konnt' uns bis jetzt je trennen,
Oft kam meine Hand Dich fassen,
a. Wenn den Weg Du hast verlassen.
« Mich hat Gott Dir mitgegeben,
a Durch Dein langes Erdenleben.
El
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a Oft bin ich Dir beigestanden,
a Wenn nur Triibes Dir vorhanden.
a Treu nun bleibe ich bei Dir
a Bis zur gold'nen Himmelsthiir'. z
Dus treedt ons 't vriendelijke beeld der adelige dame
in dezen bundel voor oogen. En naast haar, ook het beeld
van de dochter, welke liefdevol de taak van uitgeefster
op zich nam. Reeds in de Opdracht van de verzameling had
haar de verzekering tegengeklonken
StOsst Du im Blattern auf der Mutter Zeilen,
Gedichtet in der reichen Jugendzeit, —
So lass Dein Herz mit Liebe drauf verweilen ;
Das Beste drin sei meinem Kind geweiht.
En op haar 50en geboortedag, in 1895, had de blinde
moeder zoo hartelijk haar toegezongen
Du bliebst, geliebte, Sonne mir und Licht ;
Wollt' gtitig Gott auf Erden gluck mir schenken,
Fur mich fiirwahr begehrte Gluck ich nicht.
Du warst mein ganzes Fiihlen und mein Denken,
Der Zweck des Strebens, der Gedanken ziel....
Du bist mein Alles — flinfzig Jahr gewesen.....
Zelden wandelt de Poezie onder ons ii mantel van zijde of
satijn. Zelden sluimerden haar vooibe3temde lievelingen onder
een wiegekleed gestikt met zilver en goud. Ze verkiest het
luchtige dakkamertje boven de pracht van ruime slotzalen.
Het leed en de smart zijn haar trouwste kameraden, en hoe
zeer zou hij dwalen die zoo maar den dichter vroohjk ging
wanen wijl er ook lichte snaren op zijn vedel zingen....
De bundel die nu weer gesloten naast ons ligt, is dan
ook reeds darom iets ongewoons, al zijn de stukjes zoo bont
toch van verdienste, al zijn vele stukjes toch wezenlijk nog
geen dichterl9ke uitingen.... De vele uitstekende bladzijden
echter geven ons het recht om te verklaren dat de edele
vrouw, weer beeld aan het hoofd prijkt, eene bevoorrechte
is geweest onder de bevoorrechten, en dat zij van een
voorrecht all een verstoken bleef, een smartelijk voorrecht,
om een plaats te verwerven in de eeiste rei van Duitschlands
dichteressen. — dat van jammer, ontbering en nood.
L. S.

MAAtt*AAItt
DE JAARGETIJDEN

KINDERTO WV EEL.

(Met rang en begeleiding.)

DE LENTE (koor). (I)
Hoe lieflijk glanst de zonnestraal, (2)
Hoe lieflijk kweelt de nachtegaal,
Hoe lieflijk bloemt de groene wei;
Hoe lieflijk lacht de frissche mei!
Meilied.
De mei is geplant,
De vreugd is in 't land.
Komt, kinderen al,
In 't jeugdige dal ;
Vlecht bloemen tot kransen,
Komt jub'len en dansen ;
Komt bij in de rij.
De mei is geplant,
De vreugd is in 't land.
(1) Koor, geplaatst op de zijkanten, vOOr het eigentlijk tooneel.
(2) Het landschap is eene weide, met verregezicht. — Een groep
kinderen, in kleurige kleedij, versieren en planten eenen meiboom, zij
dansen er rond in afwisselende kringen. — Eene tweede rij komt opt
met bloemen en kransen.
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De merelen fluiten in 't groenende bout,
En de ekster heeft hoog ginds haar neste gebouwd,
De zwaluwen scheren al frazelend om,
En schapen en la mmeren huplen in drom.
Het lentegetij ( I)
Gaat spoedig voorbii ;
En vreugde verdwijnt,
Als onschuld verkwijnt.

DE ZOMER (koor).
Zomer, met zijn laaie zonne, (2)
Zomer, met zijn winst en wonne,
Zomer, met zijn gouden graan,
Brengt ons Godes zegen aan.

Oogstlied.
Wie kent er niet
Het ruischend lied
Van 't golvend korenveld ?
Wie kent er niet
Het ruischend lied
Dat Godes goedheid rneldt ?
Het graan, het graan, het voedzaam graan
Wie gaf er was- en rijpdom aan ? .....
— De landman knielt, en slaat het oog (3)
Aanbiddend naar het hemelhoog.

(1) Langzaam speelt de muziek, en de kinderen gaan weg met
den meiboom.
(2) Het eerste lanaschap wordt opgetrokken, en nu ziet men een
akkerveld met graan, en in de verte een dorp met toren en huizen,
— Rechts komen de maaiers op, gekleed in witte bazeloenen, met
rooden sluier, en met den strooien hoed op het hoofd. — Zij dragen
'Heine zichten op de schouders, en eenige schooven. Met bloemen
versieren zij de garven, en houden deze staan op den achtergrond.
— De maaiers nemen plaats in twee groepen, links en rechts, err
zingen het oogstlied mede.
(3) Allen knielen, in biddende houding, met ontblooten hoofde.
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Maaierslied.
De maaier heeft zijn taak volbracht, (I)
De maaier zingt, de maaier lacht,
De maaier zingt,
De maaier springt.
Juchheisa! he!
Juchhee!
Bij vedelkiank
En vreugdezang :
Juchheisa I he!
Juchhee ! (2)
DE HERFST (koor).
De velden staan nu kort en kaal, (3)
De blaadren vallen geel en vaal.
Nu komt de vlugge jagersstoet,
Die luid de horens schallen doet.
Jagerslied.
De jachttijd is daar,
De jagers zijn klaar. Trara 1
Laat wouden en dalen
Het vroolijk herhalen ! Trara!
Patrijzen die duiken,
Fazanten die stuiken! Trara!
En hazen die rollen,
En herten die bollen ! Trara!

( I) Al dansende, twee en twee, herhaaldelijk 3 of 4 stappen weg
en weer.
(2) Eenige maaiers nemen schooven en gereedschappen weg, en
de andeie volgen al zingende en springende. (Links of — Landschap
opgehaald).
(3) Achtergrond : Bosch, deels ontbladerd. — Horengeschal in de
verte. — De jagers komen op, in 't grijs gekleed, en met kleine
geweren op de schouders. Zij gaan weg en weder over het tooneel,
staan op rij, met de geweren aan den voet. — Twee jachthorens.
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KLEINE FRITS.
Ach vader, mag ik medegaan, (I)
Met mijnen nieuwen boog?
Ach vader lief, is 't toegestaan,
Met mijnen nieuwen boog?
VAD ER,
Laat zien dat gij iets raker kunt,
Dan wordt het u vergund.
KLEINE FRITS.
Dien appel daar,
Beziet hem maar! ..... (2)
JAGERS.
Ja, Fritsken mag wel medegaan,
Met zijnen nieuwen boog,
Dat wordt hem zeker toegestaan,
Met zijnen nieuwen boog I
De jachttijd is daar,
De jagers zijn klaar. Trara!
Laat wouden en dalen
Het vroolijk herhalen ! Trara ! (3)

DE WINTER (koor).
De Winter! De Winter ! (4.)
't Wordt kil, het wordt koud
(I) Kleine Frits komt toegeloopen.
(2) De pijl vliegt achter de schermen, eu Fritsken brergt hem
terug, met een doorschoten appc.1 aan de punt.
(3) Links af.
(4) Hetzelfde landschap blijft. — Er valt sneeuw. — Eeki arm
kind verschijnt, dragende eene houtbussel. Het is afgemat en bezwijmt.
Daar komt een rijk kind, warm gekleed, ziet het liggen, bedekt het
met zijnen mantel, en gaat spoedig hulp roepen. Zijn oudere broeder
komt mede en geleidt nu het arme wicht. Het rijke kind neemt de
houtbussel en volgt.
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De sneeuwvlokken vliegen
Door 't bladerloos woud.
Winterlied.
En ziet ze nu rijken, (f)
En ziet ze nu glijden,
De joelende jeugd.
En ziet ze maar slieren,
En ziet ze maar zwieren,
In leutige vreugd.
En rijken die tiegen
In sleden, die vliegen
Langs glibrige baan ;
Maar bij die genuchten
Zijn armen die zuchten;
Act', denkt er ook aan !
Kerstlied

(boor).

Kerstmis ! Kerstmis ! (2)
Kerstmis, heilge winternacht,
Die de zaalge tijding bracht.
Armen, hoort der englen stem : (3)
Herders, komt naar Bethlehem 1
Gloria in excelsis Deo !
Rijken, met uw pracht en luister,
Komt, door 't nachtelijke duister, (4)

(I) Schaatsenrijders komen op, zingen het Winterlied mede en
doen op maat hunne zwierige bewegingen ; — sommige hand in hand
met 2 of 3. — Af. Het landschap wordt opgeheschen.
(2) Klokken. — Op den achtergrond verschuift eene gordijn. —
In de diepte een helder licht op -azuurblauw behangsel. — Op een
altaar staat een lieflijk kindje, dat zegenend. onbeweeglijk, zijn rechterhandje in de hoogte steekt. Vier engelen zitten geknield op de treden.
(3) Eenige herderkens komen het goddelijk kind aanbidden.
(4) De Brij Koningen met hun gevolg.
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Hulde brengen, in den stal,
Aan den Schepper van 't heelal!
Gloria in excelsis Deo!
Lente, Zomer, Herf3t en Winter, ( I)
Aarde, sterren, zon en maan,
Hitte, koude, Licht en donker
Brengen hunne aanbidding aan!
Gloria in excelsis Deo! (2)

Antwerpen.

A. VERHEYEN.

(I) Al de spelers uit Lente, Zomer, Heitst en Winter komen
terug binnen. (Tafereel.)
(2) Gloria in excels,s worth de twee eerste malen gezongen in de
Nerte door fijne stemmen, met begeleiding van harmonium.
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WETENSCHAPPEN.
Begraafplaats van Emelgem. — G. KURTH zei eens in 't
oudheidkundig Congres van Charleroi dat het te verwonderen was
dat men geene frankische oudheden ontdekte in de vlaamsche
streken, in 't eigen land der Saalfranken. Sedert heeft men hier
en daar frankische begraafplaatsen gevonden. De merkwaardigste
is deze van Emelgem, in West-Vlaanderen; het grlfgerief aldaar
opgeraapt gelijkt wel degelijk de oudheden bewaard in de belangrijke
verzamelingen van Charleroi en Namen, alsook deze die de menigvuldige opzoekingen. dit laatste tiental jaren, op de boorden van den
Rijn bij onze frankische stambroeders aan 't licht hebben gebracht.
De beschrijving der begraafplaats van Emelgem, reeds bewoond
tijdens de Kelten en tijdens het Romeinsch tijdvak, staat te lezen,
in het tweede deel der Verslagen van 't oudheidkundig Congres
van Mechelen. Vrijheer K. GILLES DE P g LICHY heeft deze begraafplaats
ontdekt en te Mechelen kenbaar gemaakt.
Bijbelwetenschap. — Dr. POELS schreef in den Katholiek
« Ach, waarom altoos voor onze poorten een vuur van oude
takken ontstoken, als de leeuw der dwaling bruit? Waarom den
vijand niet te lijf?... Hoevelen sluimeren nog in de zoete rust der
overtuiging van ongestoord in het veilig bezit der waarheid te
zijn! Hoe weinigen zijn er onder de Katholieken, die aan dezen
nieuwen kruistocht deelnemen! Hoe weinigen, die de oproeping
van Paus Leo reeds met een God wit het hebben beantwoord !
De onverschilligheid der soldaten van Christus is slechts verklaarbaar
door hunne volslagen onbekendheid met de stellingen van den vijand.
Zij weten niet, hoe ver reeds de vijand zijne loopgraven geopend
en zijne batterijen vooruitgeschoven heeft! Zij weten niet onder
hoevele hunner buitenposten het buskrutt der kritiek reeds is aangelegd! De belegerden vertrouwen te zeer op de sterkte hunner
vesting, die de machten der hel nooit zullen overweldigen. Ongestraft
treedt de Goliath der dwaling tot voor de poorten en drijft den
spot met de soldaten van jehova I De toeschouwers wanen de stad
van Christus verloren. Ja, zij zien wel de vuurpijlen, die bij gelegenheid der theologische toornooien de lucht doorklieven! Zij hooren
wel de eindelooze schtetoefeningen met de in vroegere eeuwen
veroverde kanonnen! Tot hun oor dringt het gekletter wel door
der zwaarden, waarmede de jonge soldaten zich oefenen in den
ouden tijd tegen de schimmen van Arius, van Pelagius, van Luther
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en Calvijn I Maar het blijft bij de oefeningen en exercitien, en de
krijgers van den Christus rukken de poorten niet uit, om den vijand
te bevechten, die voor de poorten ligt en hen braveert !
Daarop schrijft pater VAN KASTEREN in de Sludien LI, 3 :
Het valt sterk te betwijfelen of iemand in den lande het
optreden van den jeugdigen geleerde op het gebied der bijbelsche
geschiedents met warmer ingenomenheid begroet heeft dan ondergeteekende. Sinds lang was het mij eene eer hem onder mijne
persoonlijke vrtenden te mogen rekenen... De gloeiende woorden,
waarmede hij onlangs de jonge en strijdbare priestess te wapen
riep tegen de ongeloovige Bijbelwetenschap waren mij uit het hart
gesn,den...
Maar... men ontmoet overal maar's. Het kwam me voor dat
bier niet alleen een koen Machabeer zich voor de wallen vertoonde,
een krijger van Christus, en een der vurigste en best gewapende,
de poort uitrukte, doch ook dat hij zich noodeloos op glibberig
en gevaarlijk terrein waagde. Het kwam me voor dat bier oude
kanonnen vernageld werden, voor het nieuwe geschut, dat de plaats
moest innemen, voldoende beproefd was en dat het buskrutt der
kritiek, onder een der buitenposten aangelegd, door het vuur van
een verdediger dreigde te ontvlammen.

Epistula Eucherii. — In het Museon van Augustus wordt
de echtheid verdedigd der Epistula Eucheriz. St EUCHERIUS stierf
als bisschop van Lyons tusschen 45o en -155 en verhaalt de marteldood
van het Thebaansch legioen van Agaune.
Hulsterloe. — In de Dietsche Warande, nr 5 en 6 van 98,
staat er eene schoone studie van Is. TEIR,LINICK over Hulsterloe in
Reinaert de Vos. Schrijver sluit als völgt :
Het Hulsterloe van den Reinaert lag op Kieldrecht; het
gehucht heet nu Kouter. De volgende redenen nopen ons iit besluit
te nemen :
Dit Hulsterloe lag in bet oostende van Vlaanderen ;
2. Het lag in het land van Waas, int soete lant van den
dichter;

3. Het was eene vermaarde bedevaartplaats in de Mid-Ieleeuwen ;
4. Daar vond men de Kreke, eene beek, welke in de Westerschelde bij Saaftingen vloeide; men vindt er nog een 12,ehucht, de
Krekelmurte; en in beide namen heeft men het eerste deel van
het Kriekeput van den Reinaert;
5. In de 15 e eeuw (1442) vond men op Kieldrecht nog een
stuk land, genaamd den Simon, een ander de Woestone, en een
derde, de Wzldernesse drie namen, welke men in de teksten
van den Reznaert ontmoet;
6. Emdelijk spreekt eene oorkonde van 1269 van eenen Willelmus
Clerzcus, die te Hulsterloo woonde, en men weet, dat de dichter
van Reznaert I, Willem heette : Willem, die Madock maecte.

Ben Etymologisch Woordenboek. — Wij lezen in den
Ned. Spectator van 12 Nov. :
4, Prof. UHLENBECK verstaat bij uitnemendheid de kunst b-eken
te schrijv-:n, die als handleiding kunnen dienen bi j zijn onderwijs.
gaf hij in 1894 uit een handboek der Indische klankleer,
dat aan de studenten, die in de klassieke en Nederlandsche letteren
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studeeren, onschatbare diensten bewijst door de groote helderheid,
waa mee de dikwijls lastige problemen der vergelijkende taalstudie zijn
uiteengezet. Vooral zij, aan wie het handboek bekend is, zullen
de uitgave van dit Indtsch etymologisch woordenboek met vreugde
begroeten...
Laten wij als voorbeeld nemen het Etymologische Worterbuch der Griechischen Sprache van PRELLWITZ, dat hoe beknopt
ook, door hem, die het Gi ieksch bestudeert, niet gemist kan worden.
Verdwenen is die omhaal van woorden en beteekenissen, welke
men in de gewone lexica vindt, waarin geen systeem is te bespeuren.
Zij heeft plaats gemaakt voor eenige -,voorden uit verwante talen
en een of twee grondbeteekenissen...
Het woordenboek van prof. UHLENBECK is op dezelfde leest
geschoeid als dat van PRELLWITZ... De indo-germaansche grondvormen worden alleen gereconstrueerd, waar het bepaald voor de
duidelijkheid nuodig is, en dit bevordert zeker het practisch nut.
Mij is het reconstrueeren der oertaal steeds even onvruchtbaar
voorgekomen, als het zoeken naar het land, waar die Indo-Europeanen
zouden gewoond hebben, aan welke nu eens eene woonplaats wordt
aangewezen in de buurt van de Caspische zee, dan weer in het
noorden van Europa. Het is een tasten in den blinde.
Wanneer ik op een tweede voordeel mag wijzen, is het dit,
dat prof. UHLENBECK met groote omzichtigheid te werk gaat en
geen gewaagde vergelijkingen zoo vermeldt, alsof geen twijfelen
aan de waarheid mogelijk ware. Wat niet wettig bewezen is, worth
of niet opgenomen of, als er vefl voor pleit, onder voorbehoud
meegedeeld. Het is de Hollandsche degelijkheid, die hierin zoo
gunstig afsteekt bij de oppervlakkigheid van onze naburen, die
alles verklaren en voor geene moeilijkheden staan... .
De Oude Belgen. — Waar woonden de oude Belgen? Die
vraag beantwoordde de beer J. FREDERICHS in het oudherdkundig
Congres van Mechelen en zijn stelsel kwam hierop uit dat hij de
standplaats sommiger stammen meende aan te treffen binnen de
palen onzer middeleeuwsche bisdommen.
Volgens die meening waren de volkeren in Cesars tijd gevestigd
als volgt :
1 0 De Morinen woonden tusschen de Aa en de oostelijke grens
van den pagus van Teerenburg.
2° De Menapiers op den linkeroever der Schelde, in Zeeland
en Holland tot over den gewezen Rijn. d,
3° De Nerviers op den rechteroever der Schelde in 't bisdom
van Kamerijk.
4° De Aduatteken tusschen den Samber en de Maas in den
Lommepagus.
5° De Condrusi in Condroz.
6' De Pcemani in Famenne.
7° De Eburonen tusschen de vijf laatste volkeren, tusschen de
mondingen van de Schelde, de Maas, de Waal, den Rijn en de
scheiding der bisdommen van Trier en Reims.
8' De Trevieren in 't bisdom van Trier tot aan den Rijn.
0° De Segni rondom de monding der Semois.
Men ke p t de woonplaats der anderen niet.

Edda. —

In de Nederlandsche K. Academie besprak

prof.

SYMONS de afleiding en de beteekenis van het woord Edda. Spreker
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herinnerde er aan, dat onder den naam Edda twee geschriften der
Oud-Noorsche literatuur worden begrepen, het door den IJslander
SNORR1 STURLUSON (1178-1241) vervaardigde handboek der Skaldenkunst, als Snoira Edda bekend, en de verzameling Eddaliederen
in 1643 door den brsschop BRYNJOLF SVEINSSON ontdekt en door
hem Saemundar Edda beriteld. Spreker toonde het onhoudbare
aan van de gewone verkiaringen van Edda als overgrootmoeder en als
ars poetica en meent dat het woord met meer recht moet worden
afgeleid van Odd ' , eene hofstede in het zurderkwartrer van II sland,
door SAEMUNDR SIGFUSSON en zijne nazaten bewoond, welke in de
Middeleeuwen een der centra der IJslandsche geleerdhetd was,
waar ook SNORRI zijn oplelding genoot. Vermoedelijk heeft hij voor
zijn handboek der Skaldenkunst met materraal uit de school van
SAEMUND te Oddi zijn voordeel gedaan en daarom zijn werk Edda,
het boek van Odd', genoemd. Langen tijd heeft men op IJsland
den naam van SAEMUND in verband gebracht met het boek van
SNORRI. Daaruit ontstond de hijpothese dat SAEMUND de grondlegger
van SNORRI ' S werk zou zijn. Meer en meer won de meening veld
dat de prozaische Edda een uittreksel moest zijn urt een verloren
gegane oudere Edda ; daarbij dacht men aan SAEMUND als den
auteur der oudere r econstructie, terwiji SNORRI de bewaard geblevene
jongere geschreven zou hebben. Bisschop BRYNJOLF meende in 1643
dien ouderen Edda gevonden te hebben en noemde de verzameling
naar SAEMUND. (N. Spectator.)
Wij zien Been verband tusschen de woorden Oddi en Edda
en hechten meer geloof aan den ultleg der bevoegde Noorsche
geleerden die den zrn van poetielc taalkundig bewezen hebben.

Humaniora. — In ons land wordt er ook wel eons gesproken
over de regeling der humanzora. In eene cede van Dr. VAN OPPENRAAY,
verachenen in de Studien LI, 4, lezen wij daarover het volgende :
6, In 1871 ontvingen GEORGIEWSKI en STEINMANN van het Russisch
gouveinenaent de opdracht om te onderzoeken welke de rneest
geschikte opleiding was, niet voor het Academisch onderwijs in
het algemeen, met voor de letter en, met voor de rechten, maar
uitsluitend voor de hoogere technische stuires. De beide afgevaardigden her eisden Durtschland, Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland, Fr ankrijk, Belgie en Amerika. Zij ondervroegen bijna uitsluitend
directeuren of hoogleeraren van Polytechnische en Industrieele
scholen, v is-, natuur- en scheikundigen, mechanici en architecten
van grooten naam. Zou rnen met geneigd zijn van die zijde den
iaad te verwachten : de Leste voorbereiding voor technische studies
b oefemng van de vakken, die daarmee onmiddellijk verband
houdeii? Meer dan 5o autoriteiten op \y rs en natuurkundig, op
technisch en industrieel gebied verklaarden in de meest krasse bewoordingen, da: verre boven vroegtijdige beoefening der natuur- en
wiskundige vakken te verkiezen was goed geleide studie der klassieke
Wen._
Het groot Kanon van Gent. — In den bulletijn der maatschappij
van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, n r 7, lezen wij eene schoone
verhandeling van M. A. VAN WERVEKE over het groot kanon van
Gent en namelijk over zijne geschiedenis, zijnen naam en zijnen

.00rsprong.
Aldus, verre van dat het groot Kanon — in 1578 — zegevierend zijnen intocht deed te Gent, heeft men alle moeite gehad
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om een schipper te vinden, die het naar Gent wilde brengen ;
verre van de eerewacht van meer dan 200 soldaten, bracht de
schipper een brief van verontschuldiging over het lang wegblijven
merle. Stelt men ons nu de vraag Waarom werd het groot
Kanon naar Gent gevoerd ? De wijze, waarop dit geschied is, heeft
ons geleerd, dat het met was, zooals het algemeen wordt geloofd,
om eindelijk weer te krijgen, wat men sedert meer dan een eeuw
terug verlangde, omdat het als een onderpand van de viijheid werd
aanzien. Daar blijkt inderdaad niets van : er beslaat geen enkel
bewijs. dat de Gentenaars een oud recht op dat stuk declen gelden,
noch dat die van Oudenaarde zulk recht hebben eikend... Men
bemerke overigens, dat men niet alleen het kanon, maar ook nog
6 kogels medevoert... Als men mij tegenwt.rpt, dat de Groote Griete
in 1578 Beene diensten meer kon bewijzen, dan zr-1 ik antwoorden,
dat de stad zich de fantaisie van het onnoodig overbrengen van
een gi oot stuk gcschut niet veroorloven kon, getuige daarvan het
overgroot tekoi t in de rekeninghe vander fortificatie... Waarom,
vraagt men ons weer, werd dan het Groot Kanon naar Gent
gebracht : het kon toch geen diensten meer bewijzen? Volgens
onze bescheiden meening was men in 1578 wel overtuigd dat het
kon gebruikt worden...
Vanwaar komen de namen van het groot kanon?
Slaat men ha Woordenboek der Ned. Taal van DE VRIES
en TE WINCKEL op bij het Nx oord Griet, dan vindt men het opgegeven
als eene verkorting van den vrouwennaam Margaietha, Mai griet.
Het wordt gebruikt in toepassing van eene booze vrouw, of als
en personificatie van een kwaad wijt. Vaak met eene nadere bepaling ;
booze, kwade Griet... Mij dunkens is de toepassing van Griet, den
naam eener booze, geruchtmakende vrouw, op een dondei brakend
kanon gemakkelijk te begrijpen... »
Welk is nu de oorsprolig van dit kanon ?
« Het groot Kanon of de groote Gnete is niet de Gentsche
Groote Griete, welke in de Middeleeuwen zuike vermaai odheid had
verkregen, het werd omstreeks het midden der XV e eeuw misschien
te Bergen gesmeed, behoorde tot het geschut der het togen van
Burgondie en werd van Oudenaarde naar Gent gebracht in 1578. ))
Friesch Naamboek. — Daar is een nieuw werk van JOHAN
WINKLER in 't licht gekomen. Het beet Friesche Naamlifst (Onomasticon Frisicum) en wierd te Leeuwarden bij Meijer en Schaafsma
uitgegeven. Het beslaat XVI-46o bladzijden in filnen, keurigen druk
en ieder bladzijde is in twee kolommen verdeeld of sponden, zooals
JOHAN WINKLER zegt.
Hoe dit boek opgesteld is? Een voorbeeld zal 't aa,schouwbaar
maken
M. ADE, ADO, Ada, Aedo, Aede.
V. ADA, Ade, Aad, Aed, Aedie, Aedjen, Aedken.
G. ADAMA, ADEMA, ADES, Adingha, Aedinga.
Adena, Aden,
Oostfriesch. Adink, Ned, Adisson, Ading, Eng.
P. Adema-polder in Haskerland. Adinghem, dorp in Artesier
Frankrijk. Adeghem (Adinga-hem) dorp in Oost-Vlaanderen. Adinkerke (Adink-kerke, Adinga-kerke, in 959 Adingahem) dorp in
West-Vlaanderen.
Gij hebt eerst den voornaam onder M en V : de oude Germanen
droegen een bonten schat van namen, met al de schakeeringen en,
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uitingen van hunnen levenslust en hunnen levenswandel doortinteld ;
de Friesen hebben al die namen in overvloed bewaard en met de
eigene tinten hunner krachtige en schilderachtige sprake gekleurd.
Onder G staan de geslachtsnamen en onder P de oordnamen ;
de voornamen gelijken bronnen : een vloed van maagschapsnamen
en plaatsnamen komen als schitterende waterstralen uit die vruchtbare
namenwellen gesproten.
Met blijheid begroeten wij de voltooiing van dit friesch Naamboek,
dat den geleerden Standfries jaren arbeid gekost heeft en dat de
navorschei s eene echte goudmijn verschaft op het belangwekkend
gebied van namenkunde en beschavingsgeschiedenis.
Pitthem, 18 December.
J. CL.
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PELGR1MS.

Lumen ad revelationem gentium.
(Uit bet officie van Lichtmis.)
De wereld is een wijde baan,
Waarover jaar aan jaar,
Sinds duizende eeuwen peigrims gaan,
De Hoop tot beukelaar.
Ontelbre volken, vreemd in taal,
Ontmoet men op dien tocht,
Den lijdensweg ter zegepraal,
Door Christus zelf bezocht.
De weg is lang en ver het doel,
Verpoozing kort en schaarsch,
Een onweerstaanbaar heilsgevoel
Bezielt de wande!aars.
Zij blikken in het vergezicht
Op de ongeschapen zon,
Die alle nation verlicht,
Den baaiaard overwon.
Maar velen van den dichten drom
Bezwijken onder weg,
Bereiken nooit het Heiligdom :
Zij vallen van de steg,

PELGRIMS.
Waarbij Volharding en Geduld
Tot wachters zijn gesteld,
Het flikkrend lemmer, rijk verguld,
Op ieders borst geveld.
De zwakken wijken voor het zwaard,
De sterken zijn verblind
Door goud, dat, uit het slijk vergaard,
Zoo vele aanbidders vindt.
Een klein getal dringt moedig door,
In ether uitgedost,
Zij worden in den zonnegloor
Der Lichtbron opgelost.
Hun lichaam was een Chrysaliet,
Een vluchtig vlindergraf;
De ziel onttrok zich aan het Niet
En lei haar stofkleed af.

De wereld is een pleisterplaats
Op weg naar de Eeuwigheid;
Een doortocht, waar de geest des kwaads
Zijn hinderlagen left.
Aanhoudend daagt van wijd en zijd
Het woelend huisgezin
Der Adamskindren op ; de Tijd
Haalt de achterblijvers in.
Ook zij verlangen naar het licht,
Dat hun van jongs af aan
Als Blijde Boodschap wend bericht;
Miljarden zijn gegaan.
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Maar velen van de lange rij,
Ontgoocheld, levensmoe,
Gaan zitten in die woestenij
En luiken de oogen toe.
Gelijk een bergstroom, rolt en bruischt
De zielverhuizersstoet
Onstuimig voort, geen rotswand sluist
Den bonten menschenvloed,
Bij drommen, legers, een voor een
Op de uitgestrekte baan,
Maar ieder met zijn leed alleen,
Onpeilbare oceaan,
De ontwaakten steken de armen uit
En roepen : « Wacht ons, wacht!
De weg wordt eenzaam, geen geluid
Verstoort den langen nacht.
Alleen verwijderd, dof gerucht
Weerklinkt het pelgrimskoor
Gelijk een stervende afscheidzucht
Verwijtend in het oor :
K Het leven is een bedevaart;
Wie afschrikt voor de reis,
Ziet nimmer, werd door God verklaard,
Het Hemelsch Lichtpaleis.
Verdwaalden, glanst een liefdestraal,
Waar Hoop gebannen is;
Uw naam prijkt nimmer in de zaal
Der nagedachtenis! »
KAREL QUAEDVLIEG.
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JACOB CATS.
ET is zeer merkwaardig hoe de Nederlandsche literatuur langza-

merhand in den vreemde begint door te diingen, hoe zij bij
de naburige volken belangstelling verwekt, en, even als de
Deenscde — ook een klein-volk literatuur — eene plaats inneemt in
de algemeene geschiedenis.
Onze middeleeuwsche letterkunde mocht natuurlijk niet onbekend
blijven aan den geleerde en vooral onze Reinaert was een epos, dat,
behoorend tot de standaardwerken der middeleeuwen, zoo ook tot den
voorraad van den geleerde behoorde. Doch ooze zestiendeeuwsche letterkunde, en vooral onze moderne letterkunde, bleven fang buiten hct algemeen belang van den vreemde. De Duitschers hadden wel werken van
Ruusbroec vertaald, later vertaalden de Engelschen brokken uit J. Cats,
doch die kennismaking met onze letterkunde bleef in een engen kring
beperkt. Later vocht de vertaling van den Havt/aar een bres door de onverschilligheid tegenover onze moderne literatuur, en sindsdien won de belangstelling immer veld. In a the Athenceum verschijnt nu ieder jaar
een verhandeling over de Nedellondsche letterkunde in Noord en Zuid ;
in de Revue des deux Mondes, en in de Revue Encyclopêclique Larousse,
maakte Th. de Wyzema zich verdienstehik door talrijke studies over
Nederlandsche schrvers; werken van Louis Couperus werden in het
Dnitsch vertaald, nu onlangs geleden verscheen te New-York een rneesterlijke vertaling van Vondel's Lucifer, dcor Leonard Charles van Noppen
en eindehjk promoveerde voor korten tijd een student uit Fransch
Vlaanderen, de heer G. De Rudder, met een Latijneche thesis over
Tesselschade Roemer en liet tegelijker tijd een uitgebreid Fransch werk
verschijnen over het leven en de gedichten van J. Cats.
Vroeger reeds, in de Revue des deux Mondes, had Albeit
Rêville, een zeer onderhoudend artikrl geschreven over J. Cats : « Un
moraliste Nc'erlandais JO, doch enkel uit een oogpunt van moraal den
dichter beschouwend. De heer G. De Rudder heeft het onderwerp

(I) G. DE RUDDER ; Un poête We'erlandais, Cats. Sa
oeuvres. Calais, 1898.
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uitgebreid en J. Cats onder alle oogpunten beschouwd : als man in
het privaat leven, als dichter, als moralist, als geleerde immer met
een uiterste nauwkeurigheid die overal getuigt van grondige studie en
groote ingenomenheid met het onderwerp.
Jacob Cats is een der zeldzame Noord-Nedeilandsche dichters die
in Zuid-Nederland lopulan- werd, en de overlevering heeft tot heden
toe de herinnering aan « Vader Cats D bewaard onder het oudere
geslacht, dat vaak nog een opinie bevestigt met een spreuk nit Cat's
gedichten. De populariteit van Cats in Vlaanderen ligt vooral in de
didactische richting van den geest van ons yolk, dat, gedurende eeuwen
bijna geen andere dichters dan didactische gekend had : Maerlant,
Van Velthem, Boendaele, Van Heelu, hadden alien een didactischen
toon aangeslagen, in een taal die alles behalve dichterlijk was.
Later kwamen de rederijkerkamers nog dien toestand verergeren :
de rijmelarij was in vollen bloei : Apollo, Melpomeen, Momus, Pallas,
Clio, gansch de Parnassus was herboren op Vlaamschen grond en gansch
die prachtige Gneksche mythologie zoo fijn en zoo vol geest was
herschapen in een hoop lompe boeren en boerinnen. Aan die pseudo
klassieke rijmelarij deed Cats ook mede, en zoo, door den didactischen
inhoud van zijn gedichten., en door hunnen rederijkersvorm, werd Cats een
lieveling in Vlaanderen. Hij was overigens, in persoon, in Vlaanderen
bekend, waar hij dikwijls kwam : hij bezat in het noordelijk gedeelte
uitgestrekte polders die hi] droog gemaakt had door bedijkingen — dit
was zelfs een zijner meest geliefkoosde en meest winstgevende bezigheden.
Hij was een practische dichter. — Die bedijkingen van polders in
Vlaanderen, biachten hem in betrekking met de abdij van St-Baafs
die uitgestrekte goederen bezat. Zoo kwam hij to Gent, en reisde zelfs
door Vlaanderen, tot aan Ieperen, waar hij luisterlijk ontvangen werd
doer een rederijkerskamer, en een ongehoorden bijval genoot met een
rijmende rede die hij toes voor de hand uitsprak.
Cats had nog een andere populariteit `.- de vnje toon van enkele
zijner gedichten, deed hem soms wel beschouwen als een liederlijk man
en zoo kwam het dat zijne gedichten in den Index geschreven stonden
voor kinderen. Wat men er ook van zegge, Cats was een epicurist,
maar een protestantsche epicurist : het erotisme zijner gedichten gaat
gepaard met preekachtige moraal, die soms wel een indruk veroorzaakt
van veel schijnheiligheid. Zijn epicurisme en zijn erotisme hebben niets
gemeen met die van Horatius.
Deze negeering van dichterlijke of letterkundige waarde bij Cats
en van oprechte, reine moraal, zooals die alleen kan aangenomen worden
door iemand die in den Nazareaan het zinnebeeld ziet der moraal,
namelijk dat de daden gelijk staan met de woorden, deze negeering,
zeg ik, schijnt in stt ijd met den lof dien il, tot hiertoe den heer De Rudder
toezwaaide voor het lijvig boekdeel dat hij aan J. Cats wijdde. Niet
om de verheerlijking van Cats zelf was het dat die woorden van lof
geschreven werden, maar om de gevolgen van die verheerlijking, namelijk,
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dat de beer De Rudder, door de grondige studie die hij van Cats'
tijdstip maakte, een treffend tafereel schetste van gansch een periode
der Nederlandsche letterkundige en politieke geschiedenis en zoo den
uitheemschen lezer in betrekking bracht met mannen die andere pluimpjes
op hun hoed dragen dan wader Cats doet.
De poezie was niet voor Cats het hoogcte doe] en hij offerde
graag aan meer wereldsche zaken hij was er erg op uit op verzameling van schatten en zijn Borst naar eervolle doch ook winstgevende
ambten, wierp hem m een karakterlooze, butgi i ,re pouttek, die, juist
omdat hij niet een man was van karakter zooals een Barnevelt of een
De Wit, maar een a homme a tout faire in de handen van Frederik
Hendrik en later van Willem II hem tot de hoog,te betrekking in
den Staat bracht, namelijk tot die van Groot-Pensionaris.
Het serhaal der parasitische opstijging van Cats tangs dien jongen,
wilden die Willem II was, zou te onbeduidend geweest zijn :
hij was te veel een i comparse u om gansch alleeo het tooneel te
kunnen vullen met zijn kleurlooze personaliteit, co de indruk is zoo
geweest bij me, gedurende de lezing van den beer De Rudder's werk,
dat ik maar heel weinig van Cats meer gezien heb op dat letterkundig
en politiek tooneel, dat de man achter de schermen geduwd werd
met zijn langdradige rijmelarij, en dat de ware hel len van de eeuw,
gansch het voorplan innamen. Mainix, Frederik Hendrik, Willem II,
Olden Barnevelt en de gebroeders De Wit, in de politick, Hooft,
Huygens, Vondel in de letterkunde.
Vootal Vondel schtjnt me immer heerlijker en giooter nog, telkens
ik weer zie, hoe Cats met vuile handen, die reine figuur aangreep.
Zelfs geen godsdienst!ge verbittering mocht den rijken tats veroorloven,
Vondel met walgelijke taal te bemorsen, want Vondel was arm, eerlijk
en geniaal. Zijn armoede alleen moest voldoende geweest zijn om hem
te vrijwaren tegen smaad, want de arrnen staan net dichtst bij God,
en dat mocht Cats niet vergeten, die het goddelijk wezeo immer en
overal aanriep, zelfs in zijn erotische gedichten!
Die daad, zijne politieke weekheid, en het afstootencl mengsel van
erotisme en schijnheiligheid in zij n werken, zijn feiten die mij Cats
immer antipathiek gemaakt hebben, zonder te rckenen dat zijn langdradige en ondichterlijke taal nog de belangloosheid eterguen die de
onderwerpen van zijn gedichten in mij verwekken.
Toch beschouw ik het work van den hoer De Rudder als een
uiterst belangiijk en nuttig work, omdat hij zich niet bepaald bij zijn
onderwerp gehouden heeft; het uitgebreid heeft tot een heele brok
nit de Nederlandsche politieke en letterkundige geschiedenis en op die
wijze veel bijgedragen heeft tot kennismaking van den vreemde, met
een tijdstip uit ons geestelijk Leven, en wel met een der belangrijkste
de levendige, bloeiende periode van het einde der XVI en het begin
der XVII eeuw.

HENDRIK DE MAREI.

Hoe zou een u ecole payante in het
Nederlandsch wel heeten ?
In zijne voordracht over het Nederlandsch in de Gentsche Dagbladpers
heeft de heer Arnold o. a. de uitdrukking betalende scholen ofgekeurd,
en. andere benamingen aanhevolen. Met deze voorstellen heeft de heer Bultynck geen vrede ; hij neemt betalende scholen in bescherming. Met hun
verlof gezeid : de heeren hebben allebei gelijk — en ongelijk.
De heer Arnold heeft als hij betalende scholen afkeurt ;
want zooals hij zeer ten:Tilt zegt, die scholen betalen niet, maar het
daarin gegeven onderwjs wor It betaald. > Dit kan men nizt ontzenuwen
door te antwoorden, zooals de beer Bultynck doet .Zeer juist, maar dat
is zoo waar in 't Fransch als in 't Vlaamsch en toch is ecoles payantes
goed Fransch.. Omdat een wending in een taal onberispelijk is, daarom is
de letterlijke vertaling dezer wending het nog met in een andere taal. Men
moet steeds rekening houden met het taalgebruik. En nu is het er zoo
mede gesteld, dat een gebruik van het tegenwoordig de elwooid, zooals
dit in een uitdrukking als ecole payante voorkomt, in het Nedeilandsch
van vroeger en later tijd absoluut onbekend is.
De beer Bultynck heeft als hij weinig lust betoont, om de door
den beer Arnold voorgestelde benamingen aan te nemen. Niet d it deze op
zich zelve onjuist zijn, iutegendeel; maar ze passen weinig of met voor
Belgische toestanden. Daa.r1/4mboven schijnt het me weinig in overeenstemming met den tijdgeest, om volksschool te gebruiken voor scholen waar
kosteloos onderwijs wordt gegeven, eu bjzondere school voor die, waar,
voor hetzelfde onderwijs dient betaald te worden.
Maar hoe deze laatste soort van scholen dan te noemen? Me ducat,
het is heel eenvoudig.
Noch de beer Arnold noch de heer Bultynck schijnt er aan gedacht
te hebben hoe het eigenlijke y olk, dat van het Fransch weinig afiveet en
door zijn nog zoogoed -Is onvervalscht taalgevoel gezeid wordt, die
scholen heet. \Vie te Gent luistert naar de taal van de spraakmakende
gemeent zal wel vaak hooren spreken van betalende scho len, want
dat is nu eenmaal de officieele naam ; maar met minder vaak zal hij
hooren betaalde scholen, en de menschen mogen daar nu too gekomen
zijn, doordien in de vlugge volksspraak betalende licht betaalde wordt,
of door het minder of meer duidelijke besef, dat betalende scholen
volmaakte on= is, hetzij door beide oorzaken samen, — dat betaalde
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scholen alleen juist is, zal Loch wel onbetwisbaar zijn : die scholen
betalen niet, ze worden betaald.
Maar het yolk, althans het Gentsche yolk, kent nog een andere
benaming, to weten Fransche school, en deze is niet minder juist. Vanouds wordt in onze Nederlanden een school benoemd naar het voornaamste
yak, waarin daar onderwijs gegeven wordt. Wie kent niet, al was het
maar uit het guitig vers van De Gênestet, den naam Laqnsche school,
tot voor korten tijd in Holland de benaming voor 't geen daar thans een
Gymnasium heet, een Athenaeum, zooals men in Belgie zegt ? Met dit
Latbinsche school komt Fransche school voortreffelijk overeen; en niet
alleen is deze laatste benaming juist met het oog op het taalgebruik, maar
ook met het oog op de werkelijkheid : onze betaalde scholen zijn Fransche
scholen bij uitnemendheid!
Het dagelijksch Bestuur onzer stad heeft dus keus genoeg, als het
de onnederlandsche benaming betalende school do 'r eene betere wil
vervangen. Moge dit weldra geschieden, dan zal niet alleen de onjuiste
uitdrukking verdwijnen, maar ook het dwaze betaalschool, dat op de
deur der school in de Casinostraat, en misschien ook op die van
andere, . prijkt ». Daar is dus een school gevestigd, waar de kznderen
leeren betalen. Want wat moet betaalschool antlers beteekenen. in 't
Nederlandsch, aangezien b. v. een teekenschool een school is waar men
leert teekenen ?
Januarz 1899.
WILLEM DE VREESE.

tartr.221,,Ent
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Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche
taal, door J. VERCOULL1E. 2e verbeterde en zeer vermeerderde uitgave.
Gent, J. Vuylsteke, 1898.
De eerste uitgaaf van Prof. Vercoullie's Etymologisch Woordenboek , dagteekent van 1890; dat nu reeds een herdruk was noodig
geworden, bewust genoegzaam dat het boek aan velen is nuttig geweest,
en werkeluk — hoe alledaagsch het ook klinken moge — een leetnte
heeft aangevuld. Nerd de eerste uitgaaf gunstig onthaald, deze tweede
verdient niet minder warme aanbeveling. De melding « verbeterd en
zeer vermeerderd, n die op den titel voorkomt, staat er niet zonder
grond. « De inhoud van de eerste uitgave, zegt de schrijver in zijn
bericht is zorgvuldig nagezien en van onnauwkeurigheden gezuiverd ; eenige onjuiste etymologi6n zijn terecht gewezen; vele twijfelachtige hebben aannemeluker oplossingen gekregen... Bij de hoofdwoorden
zijn thans ook de beteekenissen vaker aangegeven; de quantiteit der
klinkers is aangeduid en de Grieksche woorden komen in Grieksche
letter D. Wat de vermeerdering betreft, zij bestaat hierin dat, ten
eerste, de tekst met ruim 23 blz. is aangegroeid door het opnemen
van woorden die in den eersten druk ontbreken, en dat, ten tweede,
de verschillende bijvoegsels, door den auteur in 1890 beloofd, er nu
wezenlijk staan, zeer zeker tot groot genoegen van de gebruikers van
het werk. Die bijvoegsels bevatten den etymologischen inventaris
van de Nederlandsche taal (bl. 344-396), de lijsten der in het boek
voorkomende Grieksche, Latijnsche, Fransche, Duitsche en Engelsche
woorden (bl. 392-464), waarvan die der Fransche woorden aan de Germaansche tales, en inzonderheid aan het Nederlandsch ontleend (bl. 411
en vlgg.) afzonderlijk dient vermeld te worden.
Dat die verbeteringen en aanvullingen de waarde en bruikbaarheid
van het werk nog vergroêt hebben, zal geen vender betoog behoeven,
en onnoodig is het ook er bij te voegen, dat deze herdruk volkomen
op de hoogte van de tegenwoordige wetenschap is. Verbazend mag
het heeten dat de schrijver er in geslaagd is ons, in dit handig boekje,
in klein 8° en nog geen 500 blz. tellende, zoo een riike schat van
vaak elders niet te vinden inlichtingen aan te bieden. Niemand zal
het hem euvel duiden, als hij, met rechtmatigen trots, daar in zijn
e bericht r op wijst : met nog meer recht dan bij de eerste uitgave
meent hij thans te mogen zeggen dat zijn boek meer stof bevat dan
de andere werken van dien aard, waarmede inzonderheid de bekende
woordenboeken van Franck en Kluge bedoeld worden. Vergeleken
met die werken geeft het niet alleen de etymologie van veel meerwoorden, maar duidt nog, zooveel mogelijk, de etymologie aan van
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de vreemde woorden welke in het Nederlandsch werden overgenomen.
Ik wil het, in deze weinige bij een eenvoudige aankondiging van de tweede uitgave laten. Itnmers, voor een bespreking van
de opgegeven etymologien zelf is het noch de pleats noch het oogenblik;
van den anderen kant is het Etylonzogzsch IVoordenboek van den
Gentschen hoogleeraar te geed bekend aan al wie zich op de studie van
de Nederlandsche taal toelegt, dan dat het noodig weze nor eens
te herhalen dat het een kostbaar, ja onmisbaar hulpmiddel bij die studie
is. Ik wensch dezen herdruk veel bijval.
De uitgever verdient veel lof voor de goede typographische uitvoering;
er zijn betrekkelijk weinig diukfouten.
Leuven.

C L.

Dictionnaire francais-neerlandais des termes de droit,

par

PAUL BEI LEFROID, allocat-al one. juge , uppleant au Tribunal de Hasselt,

charge de cours
l'Universite de Liege. — Prix : 5 fr. — Hasselt,
imp. et lith.
Ceysen,, rue du Denier, no
1897.
Practisch is M. Paul Bellefroid's bock voorzeker in dezen dat
het den zoeker toelaat aanstonds voor een fransch woord of eene fianc,che
uitdrukking eenen gelijkstaanclen vlaamschen term to vinden, en 't zal
als dusdanig in de laamsa e rechtswereld een geed onthaal genieten.
Of het geschikt is om onze tegenwoordige iechtstaal, die over 0.0
in Nederland met het harde doch jni s te wooid karikatuur a bestempeld
werd, tot eene degelijke nederland,che en tevens strenge rechtskundige
taal te herscheppen, ti alt te betwijfelen. at was ook zijn doel niet,
zegt schrijver ons in zijne inleiding, en is ook zijne taak niet, zou
hij er kunnen bijvoegen. Inderdaad hij biedt geen didaktisch werk
aan, doch enkel eene verzameling der woorden en teimen in de hedendaagsche rechtstaal tevinden. Is nu die rechtstaal onbestemd en onvolniaakt,
dan zal de wooi,lenlust natuurlijk van denzclfden aard In den
grond mangelt het den vlaamschen rechtsgeleercle, voor 't vaststellen
zijner woorden, aan inaatstaf. De vertalingen in onze woordenboeken
te vinden zijn onvoldoende, en die welke voor eenige wetboeken bestaan,
zecr uiteenloope.id. 0 ze Vlaamsche Academic heeft tot nu toe nog
geene woordenlijst van rechtstermeia uitgegeven. Even teleurstellend is
't dikwijIs bij onze Noorderburen op zoek te gaan, daar in vele gevallen
begrippen en termen, in onze wetbocken vooikomend, in de hunne
niet te vinden zijn. Als enkel voorbeeld diene de vertaling onzer
belangrijke tiilogie 1) (issas,sznat, 2) meurtre, 3) homicide, die Bellefroid
vertaalt door i) bera,tmde /word, //word met voorbedothien rode,
2) moord, 3) doodslag-, manslog. Het Nederl. Strafwetbock gebruikt
met meer juistheid moord voor assassznat en cloodslap,- voor meurtre.
De derde term komt er met in veer. NI Obrie stela voor dezelfde
terminolw,ie aan te nemen en voor homiczde een meuw woord in te
voeren, bijv. het nude « enthi vinA, ».
Hoe onvast onze rechtstaal oak zij, bet ware nochtans op vele
plaatsen den schrijver mogelijk geweest meer juistheid in de keus der
woorden en uitdrukkingen, ineer beperktheid in het opgeven van synoniemen aan den dag te leggen. — Hij schi j nt zi(h inderdaad meer
bekommerd to hebben om den belanghebbenden cone groote keus van
woorden op te disschen, dan wel om hem altoos 't gepaste woord
aan te, duiden, hetgeen hij 't gebruik twijfel en aarzeling moet te weeg

brengen.
Ons dunkt, dat de schrijver ook te veel houdt van de gesmede
woorden en uitdrukkingen, die nooit door welkdanige spreker zullen
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gebruikt worden. Dat spruit meestal rut de in Belgié yr-1j algemeene
zucht om fransche woorden en uitchukkingen, in al hunne deelen,
letterlijk te vertalen, in plaats van in het taaleigen op zoek te gaan.
Zoo bijv. de fr. undrukking de plein drort wordt allerbest door van
reclitswege weergegeven (1). Bellefroid heeft ongelyk vho plein) die
uitdrukking te vertalen door van vollen rechtswesie, lets wat hem
overigens met belet by droll dezelfde uitdrukking kortaf door van
rechtswege weer te geven
Gevaarhjk is 't ook alle woorden van vieemden (meestal franscheal
oorsprong te willen vervangen door een nederlandsch woord ; negenmaal op teen is dan 't nederlandsch woord eene onjuiste vertaling
en is 't op voothand eroordeeld om in den mil, waarm de purist
het zou willen doen doorgaan, ongebruikt te bhjven. — In zijne inleiding
geeft schrijver zelf toe, dat een aantal vreemde woorden burgerrecht
gekregen hebben in 't nederlandsch en moeieltjk kunnen ter zijde gelaten
worden. Waarom ze dan ru( t, kort en goed, alleen bewaard ? Waarom
ze slechts gegeven naast, dik wyls achter eene reeks onbekende en ongepaste?
In algemeenen regel 't vrees voor spotternij die ons weerhoudt
in 't gebruik Bier woorden, vrees on7e vlaamsche taal te doen aanzien
als arm en ontoereikend. Instinkmatig rust dan het spook te voorschijn
van zeker fransch dagblad der hoofdstad, meester rn 't jokken. Zal
echter de lachlust zich minder deugd doen aan woorden, vlaamsch van
tooi, loch ellenlang of onjuist, en alleen verstaanbaar voor den smid ?
Lafontaine schreef eens eene fabel « Le paysan, son fils et Pane, »
en er bestaat een vlaamsch spreek'voord << Doe wel en zie niet om ».
— Wie lachte ooit om 't fransch voorkomen van engelsche woorden
als constitution. prohibition, importation, waaraan 't werk van 't engelsch
taaleigen zoo diep ingedrukt word, dat ze btj 't uitspreken voor een
franschman onkennelijk ztjn geworden.
Ms eenige voorbeelden gelden
Credit = vertrouwen, handelsvertrouwen, crediet.
Fabrique
werkplaats, mjverheidsgesticht, fabriek.
=-- minister, landschepen.
Contrat = I) overemkomst, 2) schriftelyke overeenkoinst, 3) voorwaarde, 4) contract.
Elk dezer vier woorden heeft eenen zin op zich zelf, en enkel
't laatste geeft volledfg het fransche contrat weer.
Met de grootste omzichtigheid moet men te werk gaan in het
opgeven van synoniemen. Te licht aanziet men als eensbeteekenend
woorden die een zelfde slag van zaken ultdrukken, underling verschillend
door eene kleine bijzonderheid, die er vencheidene soorten van maakt.
In rechtstaal, waar elk begrip eene goe le bepaalde beteekenis heeft,
dient daar vooial op gelet.
Bt.] acquerczir, hetgeen schrijver door verkryker vertaalt (verwerver
ware misschien juister) geeft hij als tweeden zin kooper, waarschijnlijk
omdat Ledeganck in art. 1601, 1607 en andere van 't Burgerl. Wetb.
onjuist kooper gebruikt heeft, waar de fransche tekst acquereur heeft.
Het burgerl. wetb. onderscheidt uitdiukkehjk tusschen aque'reur en achetear. Er dient dus in 't vlaamsch ook onderschetd gemaakt.
Emancipation vertaalt Ledeganck door zelfmalerzz; hij steunt het

(1) Zoo ook gebruikt door Ledeganck in art. 16o I, 1607, et andere
van 't Butgerl. Wetboels
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woord op 't gebruik van vetwante uitdrukkingen, die in oude kostumen
voorkomen, zooals zijns zelfs zijn zips zelfs worden en zelfs
makers Hij geeft redenen waarom ontvoogdzng en handlichting hem
met verkieshjk schijnen. M. Paul Bellefroid, in plaats van een keus
te doen, geeft de drie voorbeelden. Welk van de drie zal rechter of
advokaat nu bezigen?
Met gemelde onvolmaaktheden aan te stippen, willen wij geenszins
de verdiensten des schrijvers vermindeten. Ons inzicht is enkel, overeenkomstelijk met schrijvers verzoek in zijn voorvk ooi d uitgedrukt, hem
eenige wenken te geven, die hem wellicht liil eene volgende uitgave
van nut kunnen zijn. Wij herhalen het : de Dictionnaire des termer
de droit is \an groote practische waarde ; in algemeenen regel geeft
hij naast 't fransche, het gepaste vlaanische wooed, dat vioeger slechts
in de verspreide woordenlijsten, die enkele ettalmgen van wetboeken
versierden, te vinden was. En daatom zal iedereen die vla p rnsch in
rechtszaken gebutikt, den schniver (lank weten.

IVarande).

A. C. adv.

Die Kunst im Hause Ceschichtliche and ki
Studiea uber die Decoration and Au3stati uiv der TUohnung,

lon
JACOB VON FALKE. Sechste Autlage Wien, Call Getold's Sohn, 1397.
k r. 9.
P1* : Mk. 7.20
Dat cr reeds zes uitgavcn van (lit weik verschenen zijn, bewijst
dat het aantrekkelijk is.
Het heeft tot doel ons aan te moedigen onze woningcn harmonisch in te richten, met een esthetisch oog, — dat met minder nitgaven een schooner geheel weet tot stand te biengen dan de soms
van den behanger.
kunst
recht onsmakelijhe
Het werk behandelt in elf hoofdstukken de volgende onderwerpen : Het gtieksch-romeinsch woonhuis ; de woning der middeleeuwen
en der i6 de-18 de eeuw ; sttil en harinonie; stijl der muurschilderingen ;
de mut en en zoldcringen ; de xloeren; de vensteis en hunne verstermgen ; de meubelen ; het dekken dcr tafels, enz.
Wat betreft het iersieren der meubeleii, zijn wij het met den
g6'erden schrijver op bl. 287 niet geheel en al eens. Naar de beginselen van moet t an een ebouw of voorwerp het versietwerk niet alleen constructif zijn : het mag ook wei decorciV.
heeten. Maar er moet loch altoos een innetlijke samenhan2, bestaan
tusschen de twee elementen. Men mag niet a tort et a tra7 ,,'I varsieren, al bhp men ook in den soil van het orn-werp.
Last not least beschrijft Falke de rol der V1 OUW in het hui,eltjk
Leven. Bravo! Wu zijn evenens een vij and der \ ou w en- emancipane.
De vrouw behoort in bet huisgezin. Zoo \ cr,tond Milton bet ook
/tin Paradise Lost :
Nothing lovelier can be found
In women, than to study household good ;
And good works in her husband to promote.

(D. Warande).

V. N.

Een Zonnestraaltje. tht Logeeren T\N ee ool,pionhebike
halen voor meis j es, door JOHANNA \ AN HERD' N. Amersfeort, G. J.
SlothouNker, 1898.
ecn
Dit boekdceltje is, in ons ttjdperk pan \ ou wc n-em an cipa
aangenaam verschijmel cn bew ijst hoe diep de s_chi ijfstet oNertuigd
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is dat de roeping der vrouw daarin bestaat de zonnestraal van het
huisgezin te zun. Ook leeren wij er uit dat meisjes naar een kostschool te zenden sours een gevaarlijke zaak is. Gelukkig is het karakik_er
der heldin van het eer3te verhaaltje, Eva, van then aard, dat het
niet door slechten invloed van makkertjes kan worden bedorven.
De twee verhalen, voor jonge meisjes bestemd, zijn volstrekt niet
vervelend of flauw, ofschoon er geen befdesgeschiedenis in voorkomt.
Misschien just daarom ! Ik ken een meisje van meer dan twee en
twintig jaren, dat het Zonnestraaltje met diepe aandoening gelezen
beeft. De tweede novelle is misschien een weinigje overdreven. Maar
wij zien er met genoegen eene waarschuwing in tegen het, voornamelijk in Holland, zoo zeer in twang zijnde urt logeeren gaan der
jonge meisjes. Het geheime doel hiervan is toch eigenhjk de meisjes
zoo spoedig mogelijk aan den man te brengen.
Hoeveel beter echter zal een man eene jonkvrouw leeren kennen,
als hij haar aan den huiselgken haard, In haar eigene omgeving ziet
te werk gaan. Menigmaal ontstaat door uit logeeren gaan een wederzijdsch huwelijksbedrog ».
V. N.

De Gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift
uitgegeven, door D r J. A. WORP. Deel VII, 14f-1671. Deel VIII,
1671-1687. Groningen, J. B. -Wolters 1898.
Wij vestigen de aandacht van den lezer op bet artikel over deze
b2langrijke verzameling in den jaargang 1896, bl. 78 en 1897, bl. 181,
ons tijdschrift, Wat wij toen geschreven hebben komt ook nu
weer te pas, D r Worp zet zijnen arbeid met onvermoeiden ijver en
ondige kenms der zaak voort. Ook de uitgever verdient een . pluimpje >>,
voor het even fraaie als piaktische kleed, waarin de Gedzehten prijken.
Le dossier d'un brigand (Brussel, 1898, 77 bl.).
Onder dezen titel geeft Theod. de Lantsheere een boekje uit
dat eerie be!angrijke bijdrage is voor de geschiedenis van den Boerenkrijg. Reeds in 1895 had Em. Hiel de gevangenneming van Wilm
de Lantsheere als onderwerp van een vaderlandsch gedicht gekozen
(Dietsche IVarande 5895, b'. 439). De H. de Lantsheere veihaalt
thans omstandig geheel die geschiedenis. Ter gelegenheid van den
aanval door de Brio-ands van de woonst van de Roose te Opwijk
' werd de Lantsheere even gelijk Seghers en De
op 22 October 1793
Laustioy als opstokers aangeklaagd. De Lantsheere werd in den Keistnacht van ir798 te Lebbeke aangehouden, naar Brussel vervoerd en
van daar naar Parijs; en het was slechts in Juli 99 dat hij weer in
vrijheid gesteld werd en naar Opwijk terug kon komen. Na vele
moeillikheden bekwam de gemeente Opwijk aan de Roose slechts
5000 fr. te moeten betalen in plaats van 42,374 fr. 35 die aan De
Roose door de Rechtbank van Dowai toegekend waren geworden.
De veischillende stukken in het boekje medegedeeld geven ons
een k'aar gedacht van de toestanden in dewelke men in die droeve
tijden bier ten lande verkeerde, en van de dwingelandij die het Fransch
regiem bier zoo hatelijk maakte. Het volgende is hier ook aan te
stippen. De vrouw van de Lantsheere had aan haar man te Parijs
geschreven, maar de brief was onderschept geworden. In de ondervraging die de Lantsheere onderging, vroeg men hem Welke die citoyen
Uel was van wien zijne vrouw hem schreef ; en de Lantsheere had
het zeer lastig om aan den rechter te doers verstaan dat die Uel of
A. D. C.
Ue enkel vous in onze taal beteekent.
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Koninklijke Vlaamsche Academie. Vergadering van r8 fanuarz:
De heer Van Even, bestuurder, houdt eene toespraak, waarin hij
een overzicht geeft van de voornaamste werkzaamheden gedurende
't afgeloopen jaar en tevens hulde brengt aan zijnen voorganger Prof.
Alberdingk Thijm. Deze beturgt zijn hartehiken dank voor deze
vriendelijke woorden.
Na de lezing van het verslag wordt overgegaan tot de benoeming der jury voor het beoordeelen der mtgeschreven wedstnjden.
Een ingekomen antwoord op de prijsvraag betreffende de middeleeuwsche eigennamen wordt als geheel onvolledig ter zijde gelegd.
Voor de beoordeeling van het ingezonden antwoord op de prijsvraag betreffende de Geschiedenzs van Belgzê. van 7792 tot 1814
worden benoemd de heeren Coopman, Broeckaert en Sermon.
Tot leden der Commissie van rekendienst worden herkozen de
heeren Claeys, de Pauw en - Obrie.
De beer Thum, verzoekt het bestuur aan de orde der eerstkomende vergadering te willen stollen, een voorstel tot inrichting eener
afdeeling van Schoone Kunsten.
Tot lid der Commissie voor het vaststellen der Terminologie in
de Nederlandsche Spraakkunst, wordt benoemd de heer Claes.
De aangekondigde lezing door den heer E. Hiel, wordt op zijn
verzoek tot eene latere bijeenkomst verschoven.

Studie over het Leven en de Werken van Karel Van
Mander, dichter, schilder en kunstgeschiedschrijver, 1548-1606. Prijs
fr. 5,00.
Velen kennen ongetwijfeld « Le livre des peznires de Van Mander
traduit it y a quelques annees par Henri Hymans Doch kennen zij
den kunstgeschiedschrijver, zij zijn misschien min bekend met den
dichter en den schilder en in dit opzicht vult de heer Plettinck waara
rj k eene leemte aan.
De uitgave is zeer verzorgd en behelst verscheidene schoone platen,
Het werk is opgedragen aan Minister Beeinaert, (lie nine medehulp
beloofd heeft aan bet eomiteit dat ijvert om aan Van Mander een
standbeeld op te richten te Meulebeke, zijne geboorteplaats.
l

en

Worterbuch der Elsdssischen Mundarten, door E. MARTIN
H. LIENHART, t e 2 e en 3' ail. Strassburg Karl J. Trubner, 1897 4 m.
Het -werk, waarvan \A/1j liter melding maken, is uitgegeven als

teestgeschenk der professor en der hooggeroe m de universiteit van
Straatsburg . De bewerker s, Dr Mai tin en Dr Lienhar t, hebben
tien jaren lang, in alle deelen van het land, in alle verschillende
kringen der bevolking de oorkonden, welke de stof van bet werk
e,
uitmaakt verzameld. In ro vellen druks worden de vokalen
o, en het grootste deel der letter f behandeld. De woorden worden
in de gewone schnifwijze gedrukt; daarneven worden hunne verschillende klanken, ‘,olgens (le klankleer van den taalvorscher Ktduter,
weergegeven.
Niet alleen voor taalvorschers is dit werk van buitengewone
waarde, maar ook de folkloristen en zedegeschiedschrijvers vinden in
dit woordenboek onuitputtelijke bronnen om hunne studiën uit te
breiden en op to helderen. Geloof, ongeloof, zinspreuken, spreekwoorden, kinderrijmen, raadsels : alles toont ons van nabij den volksgeest
van voorheen in zijn onvermoeibaar voortbrengen.
Getuigen der groote belangstelling van een aantal letterkundigen
bij het verschijnen van dit werk, zijn de gelukwenschen, welke uit
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alle oorden van de bewerkers werden gestuurd. Reeds voor dertig
jaar werd het vooinemen opgevat een woordenboek der eigenaardigheden
der landeluke taal te verzamelen, doch te vergeefs. Thans is die
wensch toch verwezen]ijkt.
Jaarboek van de Scalden. — Beier laat dan nooit. Mocht
die spreuk onze verontschuldigmg zijn niet eerder op dit praclitig
boek gewezen te hebben. Ik zeg boek, er zijn er twee, een met
verzen en proza, opgeluisterd met penteekeningen en een ander vol
met afbeeldingen in similigravuren van de tentoongestelde kunststuliken : beeldhouwwerk, decoratiewerk, plakkaten, teekeningen, boekbinderij, grafzerken, kunstsmeewerk enz. enz.
Deze boeken zijn uitgegeven ter gelegenheid van de tweede tentoonstelling van monumentale, decoratieve en toegepaste kunst te
Antwerpen, in Juni-Juli laatst door de maatschappij t De Scalden
In het letterkundig deel komen bijdiagen voor van V. De Meyere,
Pol de Mont, Dirk De Vos, Fritz Hamo (Fransch), L. Mot telmans,
L. Outrop, Pauw 111. Rudelsheim, Jef Thijs, K. Van de Woestune, T. Van Eylen (Fransch), Edm. Van Offel, L. Verhee.
Aan het prentenboek hehhen medegewerkt : AV. Albrecht, J.
Anthone, J. Baetes, A. Boggen, J. Bascourt, H. Colen, K. Colen,
S. Deckers, E. Deckers, E. Declercq, De Decker, F. De Vriendt
(monument van den Boerenkrijg, te Hasselt), J. Dupon, J. Evrard,
J. Gelem, Fr. Gogo, J. Hassall, J. Hofman, Fr. Joris, J. Junes,
A. Kels, Fr. Koch, II. Koklien, P. Libcit, J. Mees, Fr. Mortelmans, L. Muller, J. Posenaer, Fr. Proost, E. Pellens, E. Rommelaere, L. Rothier, A. Strymans, L. Stynen, 0. Van De Voorde, K.
Van Havermaet, A. Van Mechelen, H. Van Perck, L. Verhees.
Beide boeken zijn prachiig geprent op de persen van De Vos en
Jezusstraat te Antwerpen.
Van de Groen,
Gedenkbladen van Willem Rogghe. Met eene znlezding van
Mix ROOSES. - Willem Roggh6 was een bekwaam schrijver en
oprecht Flamingant. Hij leverde enkele goede dichtstukjes en was
gedurende een aantal jaren opsteller der Gazette van Gent. Eene
aanzienhilie rol in den Vlaamschen kamp vervulde hij niet, en zijn
invloed op de leiders der staatkundige partij, welke hij diende, schijnt
zeer gering geweest te zijn. In zijn ouden, zieke!iiken dag oordeelde
hij bet nuttig een sooit van Memo/res te schrijven, welke thans door
partijgenooten (het Vlaarnsch Toalverbond) in het licht zijn gegeven.
De Gedenkbladen behelzen eenige bladzijden, welker mhoud aan
het thans heengaand geslacht herinnerd mochten worlen, naast vele
andere, die, als zonder eenig belang, het jongere geslacht doodonver,,chillig zullen laten. Rogghê vertelt zijn levensloop in voile oprechtheid, maar men begrijpt met waarom hij zoozeer uitweidt op zijn
politiek geschrijf. Dit, j a, kon, in den tijd waarop Baas .1(1mibe versac6.'s hebben gevonden bij de leden der vrijmetselaarsloge le
.S`eltentrzon en bij de krcegpolitiekers, maar hoe kon de schrijser,
die, in den giond, een biaaf man schijnt geweest te zijn, er aan denken
een blad te herinneren, dat hij wist Diets dan schimp en ]aster, in
gemeene taal, tegen zijue andersdenkende stadsgenooten te hebben uitgebracht? Zim weinig loffelij k gediag o. a. tegenover den opsteller van
den _Yozivellzste de Gaud, die hem een gemeenen, valschen trek,
weken lang, met scherpe pen op bet duurst betaald zette, zou Roggh6
hebben moeten overtuigen dat bet beter ware geweest _Baas Eimpe
;gar dit blad sedert zoo lang in gezonken lag.
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Duikalmanak. — Met bijzondere ingenomenheid verdient begroet
te worden de thans voor de I4 de maal verschijnende Duikalmanak,
uitgave van A. Siffer te Gent, prijs fr. T,00.
De verdienstelijke samensteller Dr. Guido Gezelle zorgt er voor
dat in elken nieuwen jaargang van dezen wandkalander, waarvan het
blok ook in boekformaat te verkrijgen is, veel nieuws staat, keur van
aanteekeningen op folkloristisch gebied. De verschillende namen der
maanden, de beteekenis der dagen, gebruiken en geplagentheden op
deze in zwang, spreekwijzen en spreekwoorden, ernst en boert, 't een
wisselt het ander af.
Naast de
mode, familie, queste, profijt, cito,
schuirn-wootden
leeren wij het thetsce
snot, maagschap, Nader, bate, varings ; naast
. al te goed is buurmans gek en e krukkenie wagens duren 't langst
leeren wt.) bier het synonieme
die te goed is, word t begekt
en piepende kerre, rijdt verre
Een beetje ondeugend is de parodic
op . honi soit qui mal y pense t. w. hongersnood maakt smalle
pensen ». Nu dit zijn slechts enkele voorbeelden, die mogen pleiten
voor den rukdom van inhoud van dezen eigenaardigen kalander.

(Hollandsche Le/ie.)

Jaarboek van Vrede . te Antwerpen. Het verslag door den
Voorzitter den heer P. J. Backx voorgedragen, nu ernstig en dan
luimig en alttjd belangrijk en zaakrijk, hangt een volledig tafereel op
van de werkzaamheden van then bloeienden en steeds groeienden
werkmanskring. Het overzicht over de verschillende npichtingen op
sociaal gebied in die maatschappij werkzaam zal met belangstelling gelezen worden door iedereen die niet onverschillig bluff aan de zedelijke
en stoffelijke opbeuring van den werkmansstand.
M. J. A. van Droogenbroeck, de dichter van Dzt zzin Zonnestralen, een bekwame toonkundige, heeft op zes liederen van Kinderlust
door Th. Coopman eene eigenaardige muziek geschreven, geheel in het karakter der gedichten en volmaakt in het bereik der kinderstemmen. Deze
liederen met begeleiding van piano of harmonium zijn getiteld I. Mei-

liedje, 2. Zoete zonne, 3. Mezdans, 4. Het Rurtertie, 5. Marschlied

en 6. Ben Ainbackt leeren. De zang wordt ook in cijfermuziek opgegeven zooals in de merkwaardige verzameling Daninarks Helodzer
tr7 Bran- for Skolen os- Hjernmet. De zes muziekstukken, in groot
formaat en op sterk papier gedrukt, zijn bij inschniving te bekomen
tegen 40 centimes per nummer of fr. 1.75 per verzameling. Kinderlust tegen 2 fr. per exemplaar.
De H. Gittee die sedert lange jaren in het Walenland verbbjit
heeft reeds verschillende werken uttgegeNien ont het aanleeien onzer
taal aan onze Waalsche broeders te vergemakkehiken. In zijn boekje
Premedres legions de ne'erlandazs parle'ci l'usage des wcllons (Namur,
80 223 p.) geeft iii eenige lessen nit die met als eene spraakleer
aanzien mogen worden maar als eenvoudige lessen die aan de Walen
het Nederlandsch zullen leeren gelijk het gesproken wordt. Dit
gewrocht kan aldus niet als leerboek voor Middelbare scholen aangenomen worden; maar het zal groote diensten bewijzen voor de Walen
die het Vlaamsch in hun ambt moeten gebruiken. Men lean het ten
sterkste aanbevelen aan al de Waalsche ambtenaars die in Vlaanderen
werkzaam zijn. Zelf voor zulke Walen die grondig ooze taal geleerd
hebben zullen deze lessen dikwerf van nut kunnen zijn om hun het
verschil te doers kennen tusschen onze goed gesprokene en onze

geschrevene taal. Enkel zouden wij gewenscht hebben dat de H. Gittêe
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een of twee hoofdstukken zou gewijd hebben aan de samengestelde
werkwoorden met afscheidbaar en onafscheidbaar voortzetsel. Ik neem
heel goed aan dat dit een der moeilijkste zijden onzer spraakleer is
voor niet geboren Vlarningen; maar bet is onmogelijk onze volzinnen
te verstaan indien men dit gedeelte onzer spraakkunst niet kent. In
eene tweede uitgaaf zal de H. Gittêe goed doen deze leemte te
A. D. C.
vullen.
Davidsfonds. Veschenen : Gedenkboek der Davidsfeesten te Lier
op 22 en 23 Augustus 1897.
Zondag 21 Januari hield de afdeeling Brussel hare jaarlijksche algemeene vergadeting vereerd met de tegenwoordigheid van Mgr. Jacobs.
De voorzitter de heer H. De Windt en de secretaris de heer Peeters
versiag doende. bestatigen den bloei der maatschappij en van de letterkundige afdeeling in hunnen schoot gesticht. Dit jaar zijn vlaamsche leergangen
ingericht, door het publiek met gretigheid gevolgd, en gezien het toenemen
der aanhoorders uit alle rangers der samenleving zal men vragen aan Staat
en Stad, even als het Willemsfonds, door hulpgelden geholpen te worden.
Er werd besloten alle jaren eene mis voor de afgestorvene leden te
doen lezen in de Zielen-Octave.
Mgr. Van Aertselaer, de nieuwe deken van Sinter-Goedele, is tot
eerevoorzitter gekozen.
De uitgaande leden van het bestuur worden herkozen behalve
M. Berger, die vervangen word door M. Deridder.
Standbeeldennieuws. — Te Warschou had de onthulling plaats
van een standbeeld van den Poolschen chchter Michiewiez. — Beeldhouwer Mignon wordt to Luik herdacht door een monument op de place
d'Avroy.—Te Brugge zal aan Roodenbach, schrijver van Bruges-la-Monte
een gedenkteeken opgericht worden. — Het katholieke Frankrijk ievert
voor een standbeeld aan Bossuet. — Te Tunis werd verleden maand
een gedenkteeken opgericht aan Mgr. Lavigerie.
1- Pater Jan Badeni, provinciaal der Jezuieten to Krakau, schrijver
en redenaar van talent, nauwe bloedverwant met den gewezen voorzitter
van den Oostentijkschen ministerraad. — Generaal Annekoff, de vermaarde militaire R.ussische ingenieur, strategist van den Turco-Russischen
oorlog en de ontwerper en bouwer van den transcaspienschen en transibenschen ijzerenweg.— Gerard Keller, Hollandsche letterkundige, romancier
en reisbeschrijver. — Andre Le Pas. Fransch-Belgische schrijver van
zekeren naam. — d'Ennery, de bekende Fransche tooneelschrijver ; hij
won met zijne pen rond de to millioen, hij had den ouderdom van 86 jaar
bereikt. — Pater Croonenbergs, S. J. schrijver van belangrijke modedeelingen over zijnen missietocht in den Zambêze. — Frans Nizet,
taalgeleerde, werkzaam aan de koninkiijke bibliotheek. — Edward
Temmerman, to Eekloo, toonkundige aan wien Ledeganck zijn gedicht
u Het Klavier n opdroeg. — Edouard Herve, bestuurdet N an le Soleil
koningsgezind blad to Parijs. — Xavier Olin, hoogleeraar to Brussel,
gewezen minister van spoorwegen, schrijver van verscheidene werken
over onteigening en verzekering door de gemeenten, ook, in samenwerking
met zijnen schoonbroeder Edmond Picard, van . Traitê des brevets d'invention et de la contrefacon industrielle ».

HET WATER
(Naar een gebed van het Pontificale romanum

E H. Kerk is de teergeliefde Bruid van Christus,
dien zij in heilige, volmaak te, nooit geschonden
en immer vruchtbare Liefde wedermint.
Alles wat van de schepselen hier beneden, 't zij
bezielde of onbezielde, naar den hemel henenjaagt, vaart
eerst te zamen in den boezem dier wonderbare Bruid;
daar wordt het gelouterd in den gloed, geadeld in den
glans van den heiligenden, scheppenden Geest, die in
haar woont, haar eigen wezen doordringt en bovennatuurlijk maakt.
Wat wonder, indien men hemelklanken hoort, wanneer
zij, tolk der aardsche wezens, God looft of dankt of
smeekt of bidt ?
Wat wonder, indien de gebeden en de gebaren, hij
de kerkelijke plechtigheden gebruikbaar, zoo breed algemeen en toch zoo innig eigen ; zoo eenvoudig en toch
zoo grootsch ; zoo lichtelijk vatbaar en toch zoo vol van
hoogen zin; zoo goddelijk, in een woord, en zoo menschelijk sevens, klinken en bewegen?
Enoch een wonder is het, dat vele geloovigen zorgeloos
en zonder na te denken den balsemgeur der kerkelijke
plechtigheden met de walmen van den wierook vervliegen
laten, en aan den vluchtigen indruk des oogenbliks genoeg
hebben; tervvij1 zoovele niet-geloovenden, door de schoonheld van onzen openbaren kerkdienst aangelokt, naar
het geheim zijner kracht vragen en zoeken, en jubelend
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terecht komen in de armen en op den liefderijken boezem
onzer Heilige Moeder, de Bruid van Christus, God en
Mensch.
Naarmate men zelf met grooter ingenomenheid iets
bewondert, groeit het spijt om de onverschilligheid der
andren, groeit de zucht om ook dezer koeiheid in gloed
te zetten.
Zoo komt het, dat ik voor de lezers van het
Belfort, uit den schat der kerkgebeden van het Pontificale romanum een perel heb opgehaald, een deel namelijk
van het gebed, vvaarmée de Bisschop het water wijdt,
dat gebruikt wordt in eene plechtige kerkwijding.
Wie het latijn machtig is. Believe mij te vergeven,
dat ik, ten gerieve van min bevoorrechten, eene vertaling
beproefde, die niet enkel den zin, maar klank en gang
van 't oorspronkelijke tracht na te streven.

« Sanctificare per verbunz Dei unda caelestis ; sanctificare aqua calcata Christi vestigiis ; quae montibus pressa
non clauderis ; quae scopulis illisa 72012 frangeris ; quae
terris ditfusa 77011 deficis. — Tu sustines arid am, tu
portas montium pondera, nec demergeris ; tu caelorum
vertice contineris ; tu circumjusa per totun2, lavas omnia,
nec lavaris. — Tu fugientibus populis Hebraeorum in
moleni durata constricta es : tu rursuni salsis resoluta
vorticibus Nili accolas perdis, et hostilenz gli)bum freto
saeviente persequeris : una, eademque es salus _fidelibus
et ultio crirninosis. — Te per Moysen percussa rupes
evomuit, neque abdita cautibus latere potuisti, cum
majestatis imperio jussa prodires : tu gestata nubibus
imbre jucundo arva foecundas. — Per te, aridis aestu
corporibus, dulcis ad gratiam, salutaris ad vitanz potus
infunditur : tu intimis scaturiens venis, aut spiritum
inclusa vitalenz, aut succum fertilem praestas, ne siccatis
exinanita visceribus solemnes neget terra proventus :
— per te initium, per te finis exultat ; vel potius ex
Deo est, tuum ut ternzinunz nesciamus ; — aut tuorunz,
onznipotens Deus, cujus virtutunz non nescii, dune aquarum
merita prominus, operum insignia praedicamus. »
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Zij geheiligd,
Bij 't woord van God, den Heer,
0 hemelsch nat!
Zij geheiligd,
0 water, dat weleer
Des Christus voet betrad.
Al prangen u der bergen wanden,
Gevangen blijft ge niet;
Al hort ge, op klip gesmakt en stranden,
Gebroken wordt ge niet ;
Al stroomt gij om en door de landen,
Verarmen doet ge niet. —
Den drogen bodem schraagt gij,
Der bergen vrachten draagt gij,
Doch zelve nooit verzinkend;
In 's hemels trans getast, gij,
Omspoelt ge 't al en wascht gij,
Zelf, ongewasschen, blinkend. —
Gij, bij 't vlién van Jacob's volken,
Tot dam gehard, bleeft staan gestold
Gij, ontlaten weder, rolt
Uw brakke wentelkolken
En spoelt de Nijlbewoners ()rider;
Des vijands drom, die vluchtig spoedt,
Met forschen, fellen vloed
Vervo i gt en vangt gij : wonder!
Gij deelt, in e6ne en zelfde taak,
Den goeden heil, den boozen wraak.
U, toen ze Mozes sloeg, u lies
De rotse springend spruiten;
Neen, Langer kunt ge, u duikend, niet
In 't ruw gesteente sluiten ;
Der Majesteit bevel gebiedt :
Ge spoedt naarbuiten.
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Gij, uit wolk bij wolk geboren,
Baart, met blijden zegen,
In de akkervoren,
Graei en zegen. —
Door u, in lijf en leden dorgeschroeid,
Zoet en streelend,
Kloek en heelend,
De laafdronk binnenvloeit.
Gij, uit aders diep ontsprongen,
Vat en vezels ingedrongen,
Wekt er weelgen levenstocht,
Wekt er vruchtbaar sap en vocht ;
Zoo weigert nooit, met drogen schoot
Verkwijnend en ontmacht,
De moederaarde wat ze, in nood,
Ons jaar op jaren bracht.
Van u gaat uit,
Door u besluit,
In blijdschap alles opgewonden;
Of liever dat, dat komt van God,
Dat wij, te onwetend en te bot,
Nooit paal noch perk u vonden. —
Gij, Gij, almachtig God, zult al de glorie halen !'
0 Uwe kracht en werk, o p een, ontgaat ons niet;
Daar wij der watren weerde onthullen in ons lied,
Is 't Uwer wei ken glans, dien wij in 't licht does stralen,
EUG. DE LEPELEER.

WAWA ,; V' UM M`

NAAR QUITO.
(Vervolg.)

De hoogvlakte.
MORGENS om halfacht uren, gaat het reisverhaal van den Jezui& voort, zaten wij weder
in den zadel. De sneeuw van den avond te
voren was reeds verdwenen, en boven onze hoofden was
de tropische hemel zoo blauw en zoo helder tot den
versten horizont, als Wilde hij zeggen : Ik ben nooit boos
geweest, noch katl het in der eeuwigheid worden... Na
zijne wilde gebaren van gisteren avond was het eerste
eene grove leugen, maar de belofte van voortaan braaf
te zijn, hield hij, want van bier tot Quito begeleidde
hij ons met zijn heerlijkste weder. »
Om hun laatste nachtkwartier te bereiken, waren
zii sedert het ontschepen 4280 meters geklommen. Het
nederdalen van den Chimborazo liep op verre na zoo
deep niet, want zij vielen nu op de zoogenoemde hoogvlakte van den Evenaar, die middelmatig lets meer dan
2.500 meters boven de zee ligt. Hoog mag zij beeten‘
gelijk men ziet, maar is het wel eene vlakte?... 1k wil
het beproeven den Lezer Pen gedacht dezer streek te
even die als het herte van 't land is.
Gij ke p t de Ancles-cordillere, de machtige bergketen,
die geheel de lengte der westerkust van Zuid-Amerika
inneemt. Zij loopt over het grondgebied van den Evenaar,
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rnaar splijt er in twee, zoodat men bier meer dan honderd uren verre eene wester- en eene oostercordillere
heeft, diemiddelmatig vijftien uren van elkander verwijderd blijven. De ruimte nu tusschen doze twee ketens
is wat men de hoogvlakte noemt, maar zij is heel
verre van vlak te zijn. Wij gaven haar zooeven omtrent
2,50o meters hoogte, maar dat was eene middelmaat,
waar sommige plaatsen bijna eenen kilometer onder blijven,
terwi;l er andere even zooveel boven stijgen. Voeg daar
nog bergketens van tweeden rang bij, die de twee cordilleren aan elkander verbinden, en gij zult bekennen dat
zulke vlakte niet heel geschikt is om er ijzerenwegen
aan te leggen. En wat al machtige spitsen ziet men
op die verschillige ketens uitsteken !... De Chimborazo
maakt deel van de westercordillere, en zoohaast men naar
de hoogvlakte nederdaalt, ziet men te alien kante reuzen,
die voor hem niet veel moeten onderdoen. Dit land
words, in 't vak van hooge bergen, alleen door Indie met
zijne Himalaya's overtroffen.
Wij zijn bier in het hert van het land ; 't is op
de hoogvlakte dat men het grootste getal dorpen en steden
vindt, waaronder de hoofdstad Quito, en nog mag er
de bevolking schaarsch heeten, als men de uitgestrektheid
inziet. Wat aangaat de deelen, die van wederzijds buiten
de twee cordilleren leggen, daar zijn geheele provinci6n,
als Esmeraldas en Manabi, aan de wilde groeikracht
der tropische gewassen prijs gegeven, gelijk wij overigens
ook gezien hebben in een goed deel der provincie, die
haren naam aan de stad Guayaquil ontleent.
De warmte neemt of naarmate men hooger in de
lucht klimt, en tot bewijs daarvan de sneeuw, die, zelfs
tusschen de keerkringen, gansch het jaar de hoogste
bergen bedekt. Daaruit volgt dat het op de hoogvlakte
zoo stikkend beet niet is als in de provincial, aan de
zee gelegen, en daar die vlakte zelve zeer ongelijk is
van hoogte, zoo moet er de warmtegraad afwisselend
genoeg zijn om alle soorten van groensels en vruchten
te laten gedijen. Men vindt er menschenwoningen van
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1,800 meters boven de zee tot 3.600. Dat is een verschil
groot genoeg om daartusschen alle soorten van klimaten
te vinden. Veronderstel eenen bergboer, wiens hacienda
aan de onderste grens der paramo's gelegen is, waar
hij zoo ongelukkig moet Leven als een Laplander. Wil
hij een luchtje scheppen, gelijk wij in Mei genieten,
op twee uren tijd vindt hij dat, met van zijt, hooge
woonplaats neder te dalen. Heeft hij liever de luchtgesteltenis van het noorden van Italie, hij heeft maar
eenen halven kilometer lager te dalen, van waar een
nieuwe rit van een paar uren hem tot het laagste punt
der hoogvlakte brengt, en hier zal het hem zijn alsof
hij in Sicilie of het noorden van Afrika ware.
l)aar zijne hoef hem geen ander voedsel verschaft
dan het vleesch en de melk zijner beesten met wat slechte
patatten, zal hij op zijne eerste standplaats even goede
groensels vinden als de onze ; op de tweede zal hij zich aan
vruchten mogen vergasten, zoo fijn als deze die in Italie
groeien, en in de diepte zullen hem de lekkere voortbrengsels der heete landen opgedischt worden... En zoo
gaat het daar gansch het jaar. Uit hoofde der ligging
op den evenaar en zoo hoog boven den waterspiegel
der zee, hebt ge hier het verschil van zomer tot winter
niet ; het is er in de eeuvvigheid lente en herfst te gelijker
tijd, tot zoo verre dat ge op denzelfden boom tevens
bloemen en vruchten met.
Zoo eet men in den Evenaar gansch het jaar versche
bananen, eene der kostelijkste vruchten die men vinden
kan. Zij groeien in overvloed op een prachtig gewas,
waar wij den naam van banaanboom aan geven; doch
het is eer een kruid dan een boom, maar een kruid
met overgroote, uiterst sierlijke bladeren, zoo hoog, dat
het voor veel boomers niet moet onderdoen... Een vreemdeling gaf eens aan Garcia Moreno den raad van de
banaanboomen tot den laatsten te doen uitroeien —
Wat wilt ge daarmeé zeggen? vroeg de president. — Dat
uw yolk te lui is, was het antwoord: het ware hun
zalig geene banaanboomen te hebben ; zij zouden toen
wat meer moeten werken om aan den kost te geraken.

I
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Maar zou ik soms bij den Lezer de goeste niet
verwekt hebben om die wondere hoogvlakte te bewonen,
waar men zich op eenige uren de voldoening kan verschaffen, welke de rijke lieden van ons land gaan zoeken
te Nice, Napels, of zelfs in Egypte?... Lezer lief, het
is toch zeker bij dien paramo-boer niet dat gij uwen
intrek zoudt nemen? En eer gij vertrekt om aldaar uwen
t'huis ten halve der hoogte te kiezen, luister naar verdere
inlichtingen over dit land.
Er is gecne streek in de wereld zoo bedreigd met
uitbersting van vuurbergen en met aardbevingen als de
hoogvlakte van den Evenaar. Menige der hooge spitsen,
die boven de bergketens uitsteken, zijn vulkanen. De
Sangay, meer dan 5000 meters hoog, zendt gestadig uit
zijnen top eene vurige kolom, die in de hoogte gelijk de
kruin van eenen boom opengaat ; dit braken gaat gepaard
met donderslagen, welke men soms tot op den afstand
van dertig uren en nog meer hooren kan. Dit vuurwerk
duurt alzoo maar altijd voort sedert veel meer dan eene
eeuw. Het spreekt vanzelf dat de Sangay eerbiedige vrees
inboezemt, en dat zijn omtrek eene onbewoonde woestenij is.
Andere Bier vulkanen liggen menige jaren lang ingesluimerd, maar wee aan geheele provincien in 't ronde als
zij wakker worden ! Zulk een is de Cotopaxi, bijna
6 000 meters hoog ; als hij in zijne done woede schiet,
stijgt uit zijnen mond, tot eene verbazende hoogte, eene
dikke rookzuil, van onder vurig, waar gloeiende steenen
doorvliegen, die over de omstreek nederploffen, menschen
en beesten doodslaan, gebouwen in brand steken enz.
Op die steenen volgt eene fijne assche, die de lucht
zoodanig verduistert, dat de dag in nacht verandert,
zelfs te Quito op twaalf uren afstand. In hunnen schrik
gaan toen de inwoners der hoofdstad, bij fakkellicht,
in boetprocessie van de eene kerk naar de andere. Een
andere geesel zijn de overstroomingen, door de gloeiende
lava teweeggebracht, als zij over het machtig ijs- en
sneeuwbekleedsel van den berg loopt.
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Nog schrikkelijker zijn de gevolgen der aardbevingen.„
Een enkel voorbeeld daarvan : noordwaarts ligt de stad
Ibarra in de verrukkendste ligging, Welke een mensch
kan uitdenken. Den i5 Augustus 1868, dag van O.-L.-V.
Hemelvaart, was het weder overheerliik, en het yolk,
licht van aard, gaf zich nog meer als naar gewoonte
aan verlustigingen over, weinig met de lieiligheid van
den dag overeenstemmend. Op straat hoorde men niets
dan zang en muziek, en in huis waren het lange drinkpartijen Prachtvol was de avond ; helder en frisch de lucht ;
grootsch het gebergte, op ziine onwankelbare grondvesten ;
wolkenloos de hemel, waar van oogenblik tot oogenblik,
naarmate de duisternis toenam, meer en meer sterren
zoo vriendelijk en zoo glanzend vonkelden. Middernacht
was voorbij, en nog hoorde men hier en daar spel,
zang en dans .. als eensklaps twee snel op elkander volgende
aardstooten de gansche stad te gronde werpt... Duizenden
dooden stonden in eens voor het Opperste gerecht, om
te vernemen welk hun lot voor alle eeuwigheid zal
zijn. En wie ware wel in staat den schrik der overlevenden te beschrijven, en de martelaarspijnen van deze,
die gekwetst en half verplet:erd onder de puinen lagen ?...
De tooneelen der eerstvolgende dagen waren zoo gruwelijk,
dat ik ze liefst onder de oogen van den Lezer niet
breng.
Ibarra was overigens niet alleen door de ramp
getroffen. Otavolo, ook een zeer lief steedje, lag insgelijks
in gnus, alsook Atuntaqui en Catocachi. De hacienden
te lan g e werden niet min vervvoest. Men verhaalt iets
schrikwekkend van eene, deer landhoeven. Zij behoorde
aan eene fan-filie, die den naarn had van zeer goddeloos
te zijn. Er waren daar v,e1 magen en vrienden vergaard,
die den hoogdag op hunne manier vierden en geheel
het gezelschap was in staat van dronkenschap, als zij
plotslings alien door de dood verrast werden, ter uitzondering van een klein onschuldig kind, dat juist buiten
gegaan was eer het huis instortte.
Er wordt geschat dat deze aardbeving in 't geheel
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en al aan 3o of 35 duizend menschen het leven gekost
heeft.
Geerde Lezer, mijn plicht is gekweten ; ik heb u
den voor en den tegen der hoogvlakte van den Evenaar
voorgedragen. Nu kunt ge met kennis van zaken beslissen
of gij Binder gaat wonen of liever t' huis blijft.

Aankomst te Quito.
Maar waar zijn onze reizigers gevaren? Wij hebben
ze uit het oog verloren daar zij van den Chimborazo
in de hoogvlakte moesten nederstijgen.
Zij zijn voortgereden terwijl ik u daar eene les van
aardrijkskunde voordroeg, en daar de web beneden den
berg goed was, hebben zij het op eenen drat gezet,
waarmee zij nu reeds te Ambato aangekomen zijn. Zij
vonden er het aangenaamste hotel van gansch hunne
reis, zoodat zij de schade aan slaap van den voorgaanden
nacht, op het gebergte, mochten herstellen. Zij werden
er ook tot hunne vreugd verrast door de ontmoeting
van vriendelijke heeren, uit Quito tot hier gekomen om
ze te ontvangen.
Een Ili van zeven uren bracht ze den volgenden
dag, die een zaterdag was, te Latacunga Zij hadden nu
acht voile dagen in den zadel overgebracht, en waren
het rijden ten uiterste beu. De zusters waren uitgeput
van krachten, en vooral de overste, een mensch van jaren,
was in oprecht bedenkelijken staat. Daarbij de weg was
bier nu bruikbaar voor rijtuigen ; waarom nog op den
rug dier vermoeiende muildieren voortgesukkeld? Er werd
dus besloten dat men den zondag te Latacunga in rust
zou overbrengen, en naar Quito werd een bode gezonden
met de kondschap dat, indien de overhead er aan hield
de zusters levend te zien aankomen, koetsen daar veel
konden toe helpen.
De kleine steden der hoogvlakte, gelijk Ambato en
Latacunga, met hunne rechte straten en hunne talrijke
springbronnen, waar meestendeels eene bonte menigte
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van yolk rond wemelt, zouden op den vreemdeling eenen
aangenamen indruk maken, ware het niet dat de huizen
zoo ldag en vooral zoo slecht onderhouden zijn. Men
bouwt er woningen, ja, maar eens dat zij opgericht zijn,
zelden of nooit brengt men er herstelling aan, wat
nochtans dikvvijls zou moeten gebeuren ; ten gevolge
der aardbevingen staan veel muren geborsten of uit hun
lood. huizen mochten Kier geen metsel-, maar uitsluitend timmerwerk zijn ; van bout gemaakt,- zouden zij
veel beter aan de beweging van den grond wedei staan
ongelukkig is het hout daartoe te duur.
Het 'lout te duur ! boor ik den Lezer zeggen, waar
men die eeuvvenoude bosschen heeft!...
LezA- lief, het woud, waar wij doorgetrokken zijn,
ligt nu reeds machtig verre achter onzen rug Ginder
boomers vellen, om ze al over twee bergketens, langs de
wegen, welke gij ke p t, over te brengen, dat is eene
louvre orimogelijkheid. De hoogvlakte is bouwland en
verschaft zeer weinig timmerhout. Dit maakt dat de
daken der huizen ook zeer gebrekkig zijn, daar men
te spaarzaarn is op de balken en de kepers.
Order hun kort verblijf te Latacunga, hoorden Kolberg
en zijne gezellinnen in hunne herberg eens dc .n noodkreet : « Vluchte wie kan !... Het dak stoot in ! .. »
Iedere.en sprong op straat, waar men duidelijk kon zien
dat de voort-nuur hem begeven had en dat de vorst nog
krommer geworden was dan te voren. De muur werd
met twee balken onderschraag en daarmee rekende men
dat het huis svederom al voor eenen tijd goed was.
Dat die balken de straat belemmerden, char werd geen
acht op gegeven... Als nu eene aardbeving komt, is het
te verwonderen dat van den eersten schok heel de stad
te gronde ligt? Het voorbeeld dat ik hooger te Ibarra
zocht, kon ik ook te Latacunga vinden, die tot tweemaal toe vernietigd werd, in 1698 en 1757. Bij de twee
rampen werd Ambato ook deerlijk gehavend; na den
tweeden stoot stond er geen enkel huis meer recht. \Vie
nog in leven was en zich niet spoedig van onder de
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puinen kon redden, stierf eene andere schrikkelijke flood ;
van het gebergte kwam een vloed van slijk afgerold,
die de stad overstroomde. Aan het redden der verongelukten viel er niet te denken ; allernan die nog te been
was, moest in allerijl naar de naburige hoogten vluchten.
Deze dag van rampzalig geheugen, 20 Juni 16 9 8, kostte
aan Latacunga 2.000, en aan Ambato 3.000 hunner
inwoners... Maar genoeg daarover; laat ons tot onze
reizigers teiugkeeren.
's Maandags vroeg kwamen voor hunne herberg —
die, dank aan de twee steunbalken, nog altijd recht
stond, — twee omnibussen aan, uit Quito gezonden
om ze of te halen. Groot was hunne blijdschap dat zij
op zulke gemakkelijke wijze de 20 laatste urea der reis
mochten afleggen. Doch die vreugd verminderde wat als
zij aan gang waren, en hadden zij goed op alles acht
gegeven, er was, van eer zij vertrokken, reden tot achterdocht. Bij iederen wagers waren drij koetsiers, daar bij
ons een alleen gemakkelijk die taak kwijt. Waarom hier
zooveel yolk? Zij werden het welhaast gewaar.
Wij hebben hooger gezeid dat men in den Evenaar
doorgaans niet anders reist dan te peerd of, waar de
wegen bergop en bergaf gaan, met muilezels. De rijtuigen
zijn er bijna onbekend; nauwelijks zijn er een klein getal
in Quito. Daaruit volgt dat de peerden, zeer goed onder
den man, in 't algemeen ongeschikt zijn om te trekken.
Men moet dan nog in acht nemen dat deze dieren in
't vvilde opgroeien, en met eenen strik moeten gevangen
worden, welken men hun road den hals of de beenen
slingert. Dan worden zij afgericht, en daar hun leertijd
niet heel lang duurt, zoo blijven zij dikwijls zeer moeielijk
om mennen. Dit was bier het geval met de peerden, die
ons y olk moesten vervoeren; bij den minsten zweepslag
was het een steigeren alsof zij naar de maan moesten,
en als zij dit moe waren, dan namen zij stand op de
voorpooten om de achterste achteruit te slaan. Drij man
waren hier niet te veel cm de orde te handhaven of
.te herstellen, als zij gestoord was. Als het gespan eens
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aan gang geraakte, dan vloog het vooruit zoo snel als
de wind, alsof de peerden, door het gerammel der koetsen
verschrikt, er in dollen loop aan zochten te ontsnappen.
En die wilde vlucht liep steile hellingen af, en nevens
afgronden, waar noch boomen noch leuningen aan stonden
om ongelukken te voorkomen.
Zij reden eenen ruimen tijd door eene eenzame,
onvruchtbare streek, die vroeger de rijkste opbrengsten
gaf; nu ligt zij begraven onder sinders, puimsteen en
vulcanische assche, daarover uirgebraakt door den vervaarlijken Cotopaxi. Rond den middag hielden zij stil in
het open veld, op eene plaats, van waar zij den vuurberg
in al zijne glorie mochten aanschouwen. Zijne kegelvormige gedaante, eigen aan de vulkanen, is zoo regelmatig
als ware hij op eene draaibank afgewerkt. Van zijnen
top tot verre naar beneden ligt hij in een blank gewaad
van ijs en sneeuw gehuld. Zijne hoogte bedraagt 5994 meters,
524 meters meer dan de drij vuurbergen van Europa
op elkander geplaatst, te weten : de Etna, 3304 m., de
Vesuvius, 1186 m. ; en de Stromboli, 980 m
Rustig en vreedzaam rijst hij ten hemel op, de reus,
zonder zelfs het lichtste fibers van wolken rond zijnen
hoogen kop. Hoe frisch en hoe lichtend staat hij daar
als zilver in den zonneglans te schitteren !... Is dat die
woedende vuurberg, de schrik van twee provincial ?...
Hoe lang zal zijn slaap nog duren?...
Hoe lang?.. Nog zes jaar nadat Pater Kolberg
bij het zicht van den berg deze vragen stelde. In
Juni 1877 ontstak de Cotopaxi weder in woede met
al de gewone gevolgen : gebulder van grof en minder
geschnt; rookzuil acht, negen duizend meters hoog ,
asscheregen en volledige duisternis tot in Quito toe; de
weg naar de boofdstad wend op eene lengte van zeven
tot acht uren veidorven ; uit den vuurmond vloeide de
gesmoltene, gloeiende lava al over de ijslagen van den
berg, ‘‘ aar schrikwekkende struomen uit volgden, die
veel honderden menschen verzwolgen...
Na hunne nieuwsgierigheid aan den ontzagwekkenden
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berg voldaan te hebben, hernsmen de reizigers hunne
woeste, gevaarlijke vaart, die hen voor eene der bergketens
bracht, dwars door de hoogvlakte loopend. Traag en
moeielijk moest men zeven-, acht honderd meters opklimmen, maar hoe duizelend daarna het nederdalen, langs
krinkelende, hellende wegen, in stormachtige vlucht met
jonge, Wilde peerden, roekelooze koetsiers, en wagens
zonder wielprangen!... Zij kwamen niettemin tegen den
avond levend te Machache toe, hun eerste dorp deeszijds
Latacunga, en vonden er een goed nachtverbitif.
Den volgenden morgen, den laatsten der gansche
reis, mochten zij het prachtigste panorama bewonderen,
dat een liefhebber van bergen wenschen kan. Zij rijzen
te alien karate op rondom Quito, ontzagliik van omvang,
en niet min ontzaglijk van hoogte; 't is een wood van
bergen, zoo kolossaal als de Wine Berg, en menige
stijgen hooger. Daartusschen liggen valleien zonder einde,
verschillig van klimaat en van voortbrengsels, ei ij k vroeger
gezeid is, naar mate hunner hoogte.
Quito werd eerst erkend aan den Panecillo, eenen
koepelvormigen heuvel, 2C0 meters hoog, die de stad
ten zuiden begrenst. Welhaast ontwaarden zii zelfs eenige
straten, waarvan de huizen gelijk zwaluwnes) en tegen
de hoogten geplakt waren... Eindelijk den Dinsdag 4 Juli,
oral Jo uren voormiddag, deden zij hunne plechtige intrede
in de hoofdstad, onder grooten toeloop van y olk, maar
toch niet zonder ten slotte eeri der duizend ongelukken
te hebben, waarmee zij deze twee laatste dagen bedreigd
geweest waren. Aan den ingang der stad werd door
de opvliegendheid van het gespan en de onkimde van
den koetsier een der wagens tegen eenen rotswand geworpen, zoodat er eene zuster uitvloog en op den gron d
plofte. Gelukkig kwam zij er van of met den schrik,
zonder ernstige schade of Iced.
Daar waren zij nu ter plaats hunner bestemming...
Hoe bevonden zij zich er?... Niet goed. Zij waren en
bleven eenen ruimen tijd afgebeuld van de vermoeienissen
der reis, en ontsteld van de afwisseling van hitte en koude,
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welke zij ondergaan hadden. Eens te Quito, konden zij
zich niet goed verzorgen. Men gaat er in alles zoo
onachtzaam te werk, dat een Europe& zeer moeielijk
de levenswijze van het land gewoon wordt. Het vleesch
wordt reeds bij den slachter, het brood bij den bakker,
het rneel bij den mulder verdorven, en wat er nog goed
blijft, wordt door de Spaansche kokkunst ten gronde
geholpen ; daarover klagen alle vreemdelingen Voeg daar
nog bij dat het drinkwater der stad de beste faam niet
heeft; het is gesmolten sneeuw van den Pichincha,
op Wiens laagste belling Quito gebouwd is. Al deze
omstandigheden werkten schadelijk op de pas aangekomenen. Zij werden alien oprecht ziek, en voornamelijk
leden de zusters. Drij verkeerden lang in bedenkelijken
staat, en de overste stierf...
Gij ziet, beer Lezer, dat de republiek van den Evenaar
voor landverhuizers niet zeer bekoorlijk moet zijn. Garcia
Moreno was de man om het land uit zijn verval op
te beuren. Hij heeft veel gedaan voor de zedelijke en
stoffelijke welvaart van zijn yolk. Onder zijn bestuur
werd er veel aan de wegen gewerkt, en zelfs het aanleggen
van spoorwegen voorbereid. Al de scholen, van de hoogste
tot de laagste, werden door hem verbeterd en vermenigvuldigd, om door de jeugd het land te vernieuwen...
Men weet welke belooning hij voor zijn edelmoedig streven
ontving : hij werd vermoord !... De vrijmetselarij werd
het land meester, en er ontstond tegen de Katholieke
Kerk eerie hevige vervolging, waaronder de zusters evenwel stand hielden, en heden nog besturen zij er scholen
en weezenhuizen.
J. B. MARTENS, Kan.
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CHRISTEN 1DEAAL

,EEN historisch felt volt minder te loochenen dan
de hervorming der wereld door het Christendom ;
een springt meer in 't oog, noch is van meer
g
algemeene beteekenis.
De leer van Christus heeft alles met een nieuwen
geest doordrongen zeden, instellingen, gebruiken, al de
vakken en kanten van het zoo afgewisselde, ingewikkelde
aardsche Leven. Ja, dit nieuw idea 11 is zoodanig in merg en
been, van onze hedendaagsche maatschappij gedrongen,
dat de tegenwooldige godloochenaars zelve er mee bezield
zijn, zonder dat zij het weten, en onbewust handelen
en denken volgens christene beginselen.
Welke zijn deze christene beginselen?
Het Christendom bracht aan den geest des menschen
het licht der waarheid, aan zijnen wil het ideaal eener
nooit bereikte volmaaktheid. Had het voor zijn hart
ook eene bijzondere veropenbaring? — Het ware voorwerp
der liefde is de schoonheid; en daar het Evangelie
het juist gemunt had op de liefde, in de liefde de voile
ontluiking aller vermogens vindt, moest het noodzakelijk
der wereld een jong ideaal van schoonheid biedeit.
De tegenwoordige studie heeft voor doel dien begeesterenden adern der christene kunst, zijnen oorsprong, zijne
uitwerksels te ontleden en te verheffen.
De bezwaren der onderneming vallen niet te ontkennen ; want Let geheim der kunst is even deep en duister
als het geheim des levens, als dit mysterieus verband
van ziel en lichaam in den mensch.
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Ook de kunst is ziel en lichaam, ingeving en vorm,
ideaal en werkelijkheid.
Doch voor den Christen rijst een hooger raadsel, dat
eene hooger oplossing eischt. Zijne ziel huldigt het hoogste
geheim des levens in de Menschwording van Gods Zoon.
Moge Zij dan aan wie het ongeschapen Woord zijn stoffelijk hulsel te danken h2eft, de Maagd, die door de goddelijke bevruchting der Liefde het Schoone heeft ontvangen,
de zwakke pogingen zegenen, die voor doel hebben de
veneering der christene kunstbeginsels !
Kiesch en ingewikkeld inderdaad is het gebied der
schoonheid.
De waarheid, het eigen voorwerp des verstands,
biedt een licht, dat, eons ontstoken, niet vei flauvvt ; het
goede y in& in de inwendige stem des gewetens een
onvvrikbaren getuige ; 'mar voor de schoonheid bestaan
geene onveranderlijke wetten, geene onfeilbare leidregels.
Aan dtn smaak - dezen subjectieven scheidsrnan —
blijft het slotwoord, dat alles beslist
God, wel Is waar. is het opperste Schoone, zoo
wel als het opperste Ware en Goe,de; maar voor de
twee laat,te eigendommen alleen geldt zijne veropenbaring ;
en het rija der schoonheid werd door Hem, even als
dat der aarde, aan de twisters der menschen overgeleverd.
Wie nochtans zoo durven beweren dat de rol der
schoonheid bier beneden van gering belang is?
Vermits zij het voorrecht bezit de liefde op te wekken,
is Naar invloed beslissend op 't rnenschelijk hart. Immers
hart gewonnen, alles gewonnen.
Plato zegde : flet schoon is de luister der waarheid. » Deze luister inderdaad is het, die de waarheid
beminnelijk maakt ; zon ler dit hulsel van licht zou de,
hoogste waarheid ons ongevoelig laten. Het goede insgelijks verinocht ons niet te roeren, kleedde de schoonheid
het niet in bovenaardschen glans.
Doch ijdel is deze veronderstelling.
Niet meer kunnen gevoel, verstand en wil van
elkander scheiden, dan deze geheimvolle drieyuldighei&
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van Waarheid, Schoonheid en Liefde, beeld en uitvloeisel
der aanbiddelijke Drie-eenheid Gods.
Het ware is schoon uit zijnen aard en wekt dus
liefde op.
De schoonheid bestaat uit eene waarheid, waarop
zij ons verlieft.
De liefde is de rijpe vrucht, gegroeid op den stengel
der waarheid, uit de geurige schoonheidsbloem.
Zoo teelt, in de eindelooze omhelzing der eeuwigheid, de opperste Waarheid den luister des Woords,
in de Liefde, die ze beiden verbindt. — Splendor gloriae,

figura substantiae ejus.
, Klaar en duidelijk schijnt dit alles, wanneer men
op de hoogten verwijit, in het stralende licht von 't
goddelijkeleven, waar duis!ernis en zonde peen deel hebben.
Dan, ja, riep men volgeerne met Petrus uit : a Domine,
bonum est nos hic esse! » op den Thahor der zalige
beschouwing.
Doch, even als hij, dient er van den berg neergedaald, teruggekeerd naar het gedruis en gedrang van
't aardsche leven, met zijn mengsel van goed en kwaad,
van waarheid en dwaling — eene dwaling waar sporen
van schoonheid blijven aankleven, uit hoofde der waarheid,
die zij nog behelst en waaruit zij slechts bestaat.
Hoe moeilijk valt die arbeid — de eigenlijke arbeid
der ziel — : het onderscheiden tusschen waarheid en
logen, tusschen goed en kwaad, in het zoo dicht ineen
gegroeide bosch van 't aardsche leven ! En dat toch is
de blijvende taak van 's menschen geest.
Zooals hooger gezegd, neemt deze taak in moeilijkheid toe, waar het de schoonheid gelds. Daarbij komt
nog dat het schcone, uit zijn wezen zelf, gevaarlijker
is voor zijne becefenaars, dewij1 het meer met gevoel
to doen heeft.
Terwij1 de denker, de geleerde, met kalm geduld
de waarheid opspoort en najaagt, en alleen de klip des
h oogmoeds moet ontzien, houdt de kunstenaar zich niet
bev redigd, vooraleer hij het hart Yerovere. Verliefd op
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.de schoonheid, zoekt hij der anderen liefde voor haar
te winnen.
Ook zijn, bij hem, de gaven des gemoeds steeds fijner
en gevoeliger, dan de geestvermogens ; maar daarom ook
wordt hij lichter verleid door elken schijn van schoonheid, die opdoemt, en geraakt gernakkelijk van het
rechte spoor.
Meest alle kunstoefenaars zijn oppervlakkig, medegesleept als zij worden door het glansrijke hulsel der
zaken, zonder zich erg te bekomrneren of der waarheid
kern er onder schuilt.
Volgt daaruit dat de kunst eene onedele zaak zij?
Verre van daar ! Hoe edeler, hoe kiescher een
vermogen, hoe gevaarlijker soms deszelven uitoefenen.
Niets gaat de liefde te boven, maar niets ook brengt tot
dieperen val : en de kunst hlijft steeds eene liefclezaak.
Zij spreekt tot den geest, maar om den weg des harten
te vinden en in deszelven overwinning te berusten als
in haren hoogsten zegepraal.
Hoe belangrijk dus is hier beneden de zending der
kunst, hoe gewichtig haar invloed ! Het is dan niet te
verwonderen, dat de Kerk zich met kunst bemoett; het
volgt van zr;lf dat het Evangelie, niet alleen eene nieuwe
zedewet veropenbaarde, niet alleen een onfeilbaar licht
voor ons verstand deed oprijzen, maar ook der wereld
een jong ideaal van schoonheid bood.
Welk is dat ideaal?
De kunst is de schitterende, maar trouwe weerkaatsing van den geestelijken en zedelijken toestand der
samenleving. Ozanam zegde met recht
« Les pates
révent ce que !es peuples croient. » Om de kunst te
herscheppen, moest het Christendom dus niets (Anders
doen dan eene nieuwe leer prediken en invoeren. De
begeesterende kracht der christene kunst zou bijgevolg
in de leering zelve van den godsdienst berusten, en dit
-valt niet te betwisten. Doch er is meer : Het schoonheidsgevoel, zijnen aard getrouw, streeft steeds naar
bet hoogste — Excelsior !
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Waar is dit toppunt van den godsdienst, die hoogte
onder de hoogten ? — Niet in de effene vlakte der geboden,
voor alien bestemd, maar wel op den steilen berg, waar
Christus de weinigen, de uitgelezenen, de minnaars der
volmaaktheid lokt.
Om kort te zijn, de beknopte inhoud van 't christen
ideaal bestaat, voor de kunst gelijk voor de heiligheid,
in de Acht Zaligheden.
Het zal er velen bevreemden de kunst met de
heiligheid vermeld te hooren ; en nochtans is hun verwantschap veel nauwer dan men denkt.
Wat zijn inderdaad heiligen ? Slechts logieke kunstenaars ; kunstenaars, die het ideaal najagen, niet alleen
in de voortbrengsels van hun gernoed, maar in het leven,
in de maatschappij, in hunnen eigen persoon; kunstenaars,
zoo verliefd op de bovenaardsche schoonheid, dat zij voor
haar alles veil hebben : rust, eer, rijkdorn, ja, tot hun
eigen leven ! En dat werd bun geleerd in het levenscheppend
woord, dat eens vveerklonk onder Palestina's bevoorrechterr
hemel, dicht bij het blauwe Genezareth-meer, op de
delling van eenen heugelijken berg.
Niet de zedelijke wereld alleen werd door dit woord
herschapen ; ook in ontelbare kunstbloernen kvvam het
achtvoudig zaad der zaligheden op. Het ontkiemde in
't bekoorlijke beitelwerk, dat steenen weefsels en sluier&
slin,erde om de middeneeuvvsche torens onzer kathedralen.
Het bloeide op de doeken, waarop 't penseel eens
Memlings of Fra Angelico's verrukkelijke engelen en
maagdenbeelden tooverde. Het kionk in de hemelsche
toners eens Palestrina's en smolt als met de gewelven
saam, luchtig, verheven, rein, stijgend met de zuivere
lijnen van beuken en bogen, gedragen op de , vleugels
van 't gebed Het bezielde gansch de rij der christene
koningen van de gedachte Dante, Vondel, Shakespeare,
Calderon, danker hunne grootschheid aan de nederige
leer der acht zaligheden ; en deze zaligheden zelven zijn
maar weelderige ranken van denen levensboom, — den
boom des Kruises

CHRISTEN IDEAAL.

18f

Het Kruis ! — Ziet daar den standaard, die de
christene kupst hoog boven de heidensche verheft, den
grond waaruit de christene ingeving is gesproten, de
veropenbaring dc r diepste en fijnste geheimen van 't
menschelijk hat t. — want de oudheid genoot de voile
kennis des menschen niet, omdat zij de kennis der Godheid
had verloren. - - Het Kruis! met al wat van zijn milde
armen op het lijdende menschdom afdrupt van levenbre geed bloed, zalvend medelijden en troostende levensvreugd !
Doch daar deze boom des levens ook een boom des
lijdens is, worden er velen door afgeschrikt. Wij zullen
hem dus eerst in zijne rankers en vruchten bestudeeren,
en pogen te toonen hoe het ideaal der heiligheid ook
het ideaal der schoonheid is geworden, in eene wereld,
die, zelfs tegen dank, het goddelijke figuur van Golgotha
niet rneer kan vergeten :
Une immense esperance a traverse la terre :
Malgre nous vers le ciel it faut lever les yeux! (I)

L
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorurn est regnum
coelorum.
Voor het optreden van het Christendom, was de
arme een verworpeling. Zonder rechten, zonder vrijheid,
zonder aanzien, mocht hij op niets aanspraak maken
in deze wereld, behoorende aan de machtigen. Wie geen
middel had om te leven, had geen recht op het leven (2),
en de rnaatschappij was verdeeld in twee groote klassen :
de rijken en de slaven.

(c) MussET.
(2) Zoo is het nog — het worde ter loops vermeld — in de
heidensche streken , in China hij v., waar de mission narissen alle kinderen niet kunnen °propel), die hunne ouders aan een wissen dood
over ler eren.
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De komst van Christus veranderde dezen toestand,
maar nog veel meer de opvatting der armoede.
Vroeger was zij een vloek geweest, nu was zij de
hoogste eer.
Vroeger werd de arme als een verworpeling aanschouwd, nu aanschouwde men in hem het beeld van
Christus zelven, een tweede sacrament zijns lijdens. Voor
zijne voeten, gelijk voor den voet des altaars, knielden
vorsten en koningen, priesters en pausen. Eri deze voeten,
gelijk weleer de voeten des Zaligmakers, ontvingen de
zoenen der brandende liefde, de tranen der boetveerdigheid, de reuken eener onsterfelijke hulde.
De Kerk is een steeds levende Christus. Zij is niets
anders dan de voortduring van Christus' sterfelijk leven.
Wat Hij gedaan heeft, doet zij ; wat Hij geleerd heeft,
leert zij ; wat Hij geleden heeft en bemind, bemint en lijdt,
door alle eeuwen been, de trouwe Bruid van Christus.
Deze innige liefde voor de armoede had dan de Zaligmaker in zijn leven vertoond, vooraleer ze als kenmerk
en voorrecht aan de Kerk over te laten.
En inderdaad, als trouwe gezellin, was Hem de
armoede bij gebleven op gansch zijne aardsche loopbaan.
Zij ving hem in hare armen op, in de ontbering van
Bethlehems krib ; in hare armen gaf Hij den geest op
't harde, naakte Kruis ; en nog heerscht zij met Hern
in de vernedering van het tabernakel.
Na Hem, ontvlamde de armoede de harten zijner
heldhaftige navolgers. De apostelen, de martelaren, de
monniken, waren arm of armenvereerders ; maar uit
deze bonte rij, komt een figuur te voorschijn, als de
vereerder bij uitmuntendheid, de kampioen, de onsterfelijke verloofde der Armoede. — Het is de ridder des
Gekruisten, de onvergetelijke Franciscus van Assisi.
Lang was Franciscus' Bruid, de kuische Armoede
verlaten gebleven, toen hij, als een tweede Christus
optrad, bloedende van de zelfde wonders, omringd met
de zelfde twaalf gezellen, bezield met de zelfde liefde.
Lang had Mevrouw de Armoede, als eene versmade
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maagd van edelen geslachte, in vergetelheid gezucht,
wanneer haar ridderlijke Bruidegom aan Karen uitgemergelden vinger den ring stak zijner kuische liefde.
Maar nu werd hun huwelijk vruchtbaar en gezegend.
Nu brachten zij kinderen voort, — niet alleen de ontelbare kinderen in den vleesche van Sint Franciscus' orde,
maar kinderen volgens den geest, geestelijke bloemen van
schoonheid, van poezie, op alle gebieden der kunst.
Hoe kon het anders, wanneer Franciscus zelf het
voorbeeld gaf. Hij, stichter van de orde, was ook de
eerste dichter eener zoo dichterlijke orde. ledereen kept
zijnen lofzang aan de Zon, de hymne waarin hij de
gevoellooze natuur aanzet om, met Hem, ons alley
Schepper te loven en te danken.
Als een echte verliefde, doolde Franciscus rond, sprekende van zijne Liefde aan al wat hij tegenkwam, aan zon
en maan, aan water en vuur, aan vogel en visch. Bij
hem blijkt eens te meer dat de taal der liefde niets
anders is dan de taal der poezie.
Doch deze poezie stierf niet met hem, die haar in
't levee had geroepen. Als van zelf ontloken, na zijne
dood, onder het Yolk, de Fioretti, deze echte dichtbloemekens, deze reine legenden zoo eenvoudig en aandoenlijk, dit episch gedicht der armoede, waar de redder
der armoede, Franciscus zelf, de held van is.
Gansch eene school van dichters vormde zich ook
onder Franciscus' navolgers (1), en vond haar bloeipunt
in Jacopone de Todi, den vreemden, begeesterden heilige,
den ascetieken, vurigen dichter.
Zijn Stabat Mater dolorosa is overbekend. ledereen
heeft deze strophes in zijn oor en in zijn hart hooren
klinken en vallen, als kristalheldere peerlen of tranen.
Iedereen heeft de Moeder van smart, met Jacopone,
onder het Kruis zien staan.
Minder bekend is een tegenhang van dit smarten

(1) Zie Ozanams meesterwerk : Les Poetes Eramiscains.
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beeld, zijne volkomene tegenstelling, het Stabat Mater
speciosa. I)it laatste pareltje schildert ons de jeugdige
maagd in de eerste verrukking harer goddelijke Moederschap. Zij staat nevens de schamele krib, waarin de
zoon des Allerhoogsten, op hooi en strooi, ligt uitgestrekr; in den hemel jubelen en juichen de Engelen
de grijze Sint Jozef bewondert de blozende Maagd, en de
dichter heeft den os en den ezel niet vergeten, « deze
gemoedelijke dienaars, die het y olk geerne zag deelnemen
in de vreugden van Kerstmis. a (i)
Doch de geest van Franciscus bezielde niet alleen
de dichters ook eene schilderschool had hem haar
ontstaan te danken. Wij bedoelen de school van Ombria,
die met Giotto vverd geboren, in Perugino haar bloeipunt vond en zelfs op Rafael, in zijne eerste periode,
mag aanspraak maken.
Op de muren van Assisi' s heiligdom, schilderde Giotto
gansch het levee van Sint-Franciscus, en deze reine teekeningen, vol diep en innig gevoel, moeten enkel voor de
serafieke beelden van eenen Fra-Angelico ondeidoen.
Overigens was het bij de Franciskanen niet alleen,
dat de armoede bijval en guest vond ; gansch de bloeiperiode der middeneeuwen was met hare vereering doordrongen.
De menschen leefden in stulpen en kluizen, maar
was er spraak een tempel op te bouwen, den Gode der
armoede ter eere, moest men zijne lijdende ledematen
in gast- of godshuis herbergen, dan was niets te rijk,
te schoon, dan rezen pijlers en torens in de lucht, dan
ontlokcn de steenen bladeren en bloemen ; dan fonkelden
de glazen rozen met duizende kleuren in het donkerend
verschiet der statige beuken ; en het tabernakel werd
een tempel op zijn eigen, om de armoede van Bethlehem en van Calvarie te vergelden, te vereeren.
Zoo rezen iuit den grond de slanke zuilen der

1i) Ozanam.
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kathedralen, dragende op hunne gewelven het gebed van
gansch een y olk ; of, waar zij ontmoetten, elkander als
zusterbeden, omhelzende : c Uit deze omhelzing is 't
ogief geboren. » (I)
Zoo hieven de torens naar den hemel den onophoudelijken kreet eener nooit verzadigde liefde ; want
die liefde dacht nimmer genoeg gedaan te hebben.
Daarom spraken, dachten, leefden de steenen ; daarom
ontloken bloemen op bloemen, bladeren op bladeren ;
daarom leefden de vensters met kleinooden in glas, en
de muren met glanzende kleuren.
Een gevoel bezielde alle harten en alle kunsten.
De adem der hefde had alles doorzweefd en overal
de bloemen der poezie wakker gekust.
En nochtans is de statigste kathedraal dezer geloofvoile tijden niet eene kathedraal van stee p en ijzer.
Een dichtwerk beheerscht de middeneeuwen, statig
en indrukwekkend als eene kathedraal, verheven als de
luchtige gewelven, zuiver van lijnen en omtrek als de
zuilen en beuken, vvemelend van levee en aardsche voorwerpen gelijk de nissen en portalen, en, als de kathedraal,
gansch op het Kruisplan gebouwd. — Het is de Divina
Comedia van Dante Alighieri.
Dante is een reus tusschen de reuzen der gedachte,
een adelaar, die de zon der eeuwigheid vlak in het aanzicht staarde, en met met blindheid werd geslagen, maar
op aarde tei ugdaalde om het geziene aan zijne tijdgenoten mede te deelen. Zijn somber genie wist uit de
diepten der Hel op te stijgen naar de zachtere luchtstreek van 't Vagevuur, en zelfs de stralende vizioeneii
van 't Paradijs terug te geven.
Zoo rusten de zware, rondo zuilen in den donkeren
grond, maar tillen de krullen en festoenen hunner kapiteelen
naar omhoog, om eindelijk te ontluiken in het gewelf,
door het avondzonnegoud verlicht.

(t) Montalembert.
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Zoo schiet het kruis van 't grondplan, in weelderige
takken, door de wrens en pijlers, of bloeit in schitterende
kapellen rond het zonnige koor.
De Divina Comedia is zoodanig op de strenge leer
van verloochening, van uitboeting en armoede, op het
ideaal van Franciscus en van de zaligheden geboetseerd,
dat het derde paait van 't werk — Purgatorio — op
de zaligheden berust.
Het Vagevuur, ,,olgens den dichter, is verdeeld in
zeven kringen, waar de zielen van de zeven hoofdzonden
gereinigd worden. Telkens dat Dante, onder Vergilius'
geleide, een Bier kringen verlaat, zingt eene hemelsche,
eene troostende stem eene der acht zaligheden.
Ozanam bekende eene voorliefde to koesteren voor
het Vagevuur, omdat het menschelijker is, dan de twee
andere deelen. Volgens hem, schildert het Vagevuur den
toestand van den mensch op aarde, overgeleverd aan
den strijd tusschen goed en kwaad. De Hel is het volstrekte kwaad en de Hemel het volkomen goed. Belden
gaan ons zoo zeer niet aan, die nog in den tijd zijn„
die nog de keus hebben.
De strijd integendeel trekt ons aan ; en in het
Vagevuur heerscht eene frischheid van kleur, eene zachtheid van toets en teekening, zweven er middentinten,
die het menschelijker maken. Het is een volmaakter
kunstwerk, daarom dat het menschelijker is.
De kunst blijft inderdaad eene bij uitstek aardsche,
menschelijke zaak. Beantwoordende aan onze menschelijke natuur, heeft zij de twee elementen : geestelijke
kracht en stoffelijke kracht, ziel en lichaam, bezielende
gedachte en boeienden vorm, teeken en beteekenis.
Daarom heeft het Protestantisme zoo weinig verstand van kunst. Missende het juist begrip van de verhouding van ziel en lichaam in den mensch, van
't ongeschapene en het geschapene, 't goddelijke en 't menschelijke, 't geloof en de rede in den godsdienst, houdt
deze drooge leer zich enkel onledig met kunst door een
gebrek aan logiek. Doch hier ook is dit gebrek felix

culpa !
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« De Hel is de logiek in het kwaad, » hoorden
wij Dr. Schaepman eens zeggen. Nooit gaat de dwaling
zoo ver als die helsche logiek, en zoo blijft zij bestaan,
bestaan uit het spoor waarheid dat Naar nog aankleeft
en in 't wezen houdt.
Wil men overtuigd zijn van de onvruchtbaarheid
dan trede
der valsche moeder — het Protestantisme
men een tempel » binnen : Naakte muren, banken,
een koude preekstoel, 't is alles wat men te zien krijgt,
waar, bij de Katholieken, de muren met tafereelen stralen,
de zuilen met heiligbeelden prijken, de pijlers naar omhoog
schieten, de melodie weerklinkt, en het koor, als het
middenpunt van den godsdienst, alles tot zich trekt.
Ja, het koor is het punt waar alles toegaat, en
waarom? Omdat daar het H. Sacrament berust,
het Sacrament God en Mensch, ziel en lichaam, gratie
en uitwendig teeken, waarheid en zinnebeeld.
Door het Sacrament te verwerpen, heeft het Protestantisme de kunst verworpen en vernietigd; want ook
de kunst is een sacrament, vereischt eene uitwendige
gedaante voor de levende gedachte, huwt den vorm aan
de ingeving, paart het lichaam met de ziel.
Immers wat, voor 't kerkelijke Sacrament, het uitwendig teeken is aan de inwendige gratie, dat is de
vorm, in de kunst, aan de bezielende gedachte een boei
en een steun, een kluister, maar eene voorwaarde des
levens.
Doch, om tot Dante terug te keeren, moet men
zich niet verwonderen, zoo deze machtige geest doordrongen was met Franciscus' begrippen. Hij kende immers
zijne orde, ja, was er zoo innig mee bevriend, dat hij
in de nederige kleedij der broeders wilde begraven
worden.
Zijn Paradiso behelst een luistervollen lof van den
Seraphijnschen Vader. Dante legt lien in den mond
van eenen Dominikaan, den grooten Thomas van Aquino,
terwijI een Franciskaan, de H. Bonaventura, den roem
van Sint Dominicus bezingt.
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Gansch het leven van Sint Franciscus wordt aldus in
onsterfelijke verzen beschreven : zijne geboorte in het
schilderachtige Assisi, het stichten zijner orde, het
ontvangen der stigmaten op berg Alverno, maar vooral
zijn mystiek huwelijk met de kuische Bruid Armoede :
Che per tal donna giovinetto in guerra
Del padre corse, a cui, corn' alla morte,
La porta del pincer nessun disserra;
E dinanzi alla sua spintal corte,
Et corm patre le si fece unito;
Poscia di di in di l'amo piu forte.
Questa, pnvata del primo manto,
Mille e cent anni e pia dispetta e scura
Fino a costui si stette senza invito;

Ne valse esser costante ne feroce,
Si che. dove Maiia rimase giuso,
Ella con Cristo salse in sulfa croce.
Ma perch'io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povert y per questi amanti
Prendi oramai nel mio parla y diffuso.
La for concordia e i for lieti sembianti,
Amore a « inaraviglia » e dolce sguardo
Faceano esser cagion de' pensier santi (I).
.
(i) « Als jonghng zag hij 's vaders gramschap uiten
Om eene vrouw, voor wie geen stervelingen,
Zoo min als voor den dood, hun deur ontsluiten.

« Hij

waagde 't naar 't verbond met haar te dingen
Voor 't geestelijk gerecht et coram patre ;

Om daáglijks met meet- liefde haar te omringen.
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De lof der armoede door Dante bezongen : Geen
ander bewijs is noodig om de macht der zalighedenleer
over kunst en gedachten te toonen.
Maar, zal men zeggen, d4t was goed in de middeneeuwen, toes het geloof merg en been der samenleving
doordrong Een ander ideaal is voor onze moderne tijden,
vooral voor onze negentiende eeuw, gerezen.
Wij denken juist het tegenovergestelde Onze eeuw
is meer dan al de andere met menschenliefde doorkneed,
en hare letterkunde bijgevolg berust op eene juistere
waardeering, op een inniger medelijden met de smarten
der armen.
En waar spraak is van armenvereering, van armenliefde, van pazie bij de armen, daar komt een naam
als van zelf op de lippen, onder de pen : het is de
naam van den onvergetelijken Dickens!
Wij zegden het hooger op : Door een weldadig
gebrek aan logiek -- De logiek is het kenmerk niet
der Engelsche ras — hebben de Protestanten de kunst
niet opgegeven, en Kier rnag deze protestante schrijver
optreden als een type van medelijdende voorliefde voor
armen en kleinen, als de dichter bij uitmuntendheid van

« Van d'eeisten echt:enoot beroofd, ontvloden
En stee IS veiacht. ruin elf mall honderd jaren,
Heeft zij gewacht dat hid haar nit kwam nooden.
•

•

a

•

•

• Het help met, dat 7ij moedig was gebleven
En tieuw, dat. waar omlaag Maim beidde,
Zij zich n et Christus heeft op 't kruis geheven,
« Opdat '1: u met te tang in 't duister leide,
'k dat., in 't innmend haar der AA eidsche rede,
Men de Atmoecie en Franciscus onderscheide.
« Hun eendracht, hun gelaat vol blijden viede,
Run zachte blik, waarin de liefde gloeide,
Bracht heilig peinzen met bewond'ring merle. »
Paradise XI, 58. Vertaliag van J BOHL.
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't volksleven, als de verpersoonlijking van de echt katholieke opvatting der armoede.
Dickens! — de naam alleen brengt al de hartvermogens in roering, wekt een glimlach in eenen traan,
lokt een gebed uit het innigste van 't gemoed.
Is het kenmerk van 't genie de scheppingskracht,
wie was meer schepper dan deze schrijver, die eene
gansche wereld figuren in 't leven riep, figuren zoo rein,
zoo edel, zoo verheven, dat ze gekend to hebben alleen
eene wijding is, figuren die het menschdom eigen zijn
geworden, alsof zij waarlijk hadden geleefd.
Ja, zij leven van een hooger, onsterfelijker leven
dan het gewone leven, van het leven der kunst. Hoevele
menschen hehben geleefd, gezwoegd, gestreden, en zijn
in 't graf gedaald, in 't afdoende graf van vergeteiheid
en dood ! Maar deze scheppingen van Dickens zullen
in onsterfelijke frischheid en gratie blijven bestaan, zoolang
de wereld wereld is.
En waarom? Omdat de schrijver waarlijk dichter
is, het leven neeint in zijnen hoogsten zin, in het licht
van 't ideaal.
Niet dat hij de werkelijkheici niet kenne. Niernand
is meer rP alistisch dan hij, tot in het nauwkeurigste toe.
Maar zijn werk is het ware leven, met zijn hoog en
laag, zijn vreugd en leed, met de pathetiekste, tragiekste
toestanden nevens de komiekste.
Midden in de aandoenlijkste tafereelen, borrelt weer
bij Dickens het fijnste humor op. Men smelt in weldadige tranen, en moet een oogenblik daarna losbarsten in den gulsten, hartelijksten lach. — Een hartelijken lach ! ja, Dickens ke p t er geen anderen. Zijne ironie
is altijd welwillend, medelijdend, vindt hare bron, gelijk
alles bij hem, in het hart.
Daar put hij zijne hoogste ingevingen, en zelfs
zijne diepst wijsgeerige opvattingen. — Getuige daarvan

The haunted man.
In Dickens wordt het diepe woord van Pascal"
bewaarheid, dat « de grootsche gedachten uit het hart
komen n.
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Daarom buigt en neigt hij zich bij voorkeur over
de lijdenden en armen ; daarom schetst en schildert hij
met voorliefde zijne tafereelen uit het yolk en houdt voor
deze de zaligste ingevingen van zijn genie, de zoetste
kleuren van zijn palet.
Wat men bemint, kent men het beste. Ook heeft
Dickens eene grondige kennis van het leven der armoede
en verraadt ze in het aandoenlijke woord uit Bleak House :
— What the poor are to the poor is little known,
excepting to themselves and God. (i)
Eere aan dezen vereerder der armoede, die in het
volksleven zijne reinste figuren, zijne hoogste ingevingen,
zijne onsterfelijkste scheppingen vond ! Ere aan dezen
dichter, die voor het volksleven zijne zoetste, streelendste
pazie behield, die op de lippen zijner lezers het innigste
.gebed doet stijgen, bij de aandoenlijke beschrijving der
armoede volgens God! Eere aan dezen schrijver, dien
het Christendom en de Zaligheden-leer zoo hoog boven
de Oudheid verhieven, dat hem noemen alleen genoeg
is, om den afstand to teekenen tusschen den geest van
't heidendom ea den nieuwen geest van Christus !
(Vervolgt.)

M. E.

BELPAIRE.

(r) Wat de arme voor den ar see is, is weinig bekend, uitgenomen
van hem zelven en God.
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Karlsruhe zullen we ons niet lang ophouden.
Niet dat dit bevallig stadje, met zijne breede
straten, welke ten getale van negen, van het
Slotplein waaiervormig vertrekken, minder onze aandacht
verdient, maar wel omdat de tijd ons ontbreekt. Zoo
luiden toch vele verontschuldigingen.
Hier merken wij nogmaals die voorliefde op, welke
de Duitschers voor het groen aan den dag leggen.
Overal treft men plaatsen aan, beplant met fraaie, lommerige bo p men; voor de ineeste drankhuizen prijken
oranjeboomen, roze-laurieren, enz.
Bewonderen wij ter loops die uitgestrekte, wel beschaduwde en wel onderhoudene « Schlossplatz », dit
ruim hertogelijk « Schloss », paleis zou men bier zeggen,
waarachter zich de K Schlossgarten », het Terkamerenbosch van Karlsruhe, uitstrekt.
En daar links van het slot, achter den schouwburg,
den kruiAtuin, met zijne rijke verzameling oranje-,
laurier-, vijgen-, palmboomen en geurige oleanders. Men
denke niet dat dit kleine, verneutelde boompjes zijn,
zooals wij die meestal to aanschouwen krijgen, neen,
bier gelijken velen aan echte boomen.
Te Karlsruhe bestatigen wij met innig genoegen,
met welke zachtheid in Duitschland de dieren, inzonderheid de vogels behandeld worden. In den « Schlossgarten )i zijn ze half tam. De vink, onder andere, die
E

(i) Zie

Belfort, vorige jaarg. bl. 758.
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in ons Belgie zoo menschenschuw is, springt daar nevens
u den weg op, komt de broodkruimels oppikken, die
men hem toewerpt.
We konden niet nalaten aan onze Brusselsche bengels
te denken, toen we in dit uitgestrekte bosch Brie kinderen bezig zagen, met eenen koek te morzelen om
met die kruimelkens de vogeltjes te voeden. Onze vernielzieke jeugd, die men volgens onze teergevoelige en
bezorgde overheden en kamerpaedagogen niet zacht
genoeg behandelen kan, die zou zoo ook handelen,
dachten we, en we trokken verder...

We kwamen te Heidelberg, in die oude universiteitstad, te recht vermaard en voor het aantal geleerden,
die er werkzaam zijn of waren en gevormd werden,
voor hare bekoorlijke omstreken en haar thans in puin
liggend slot. In de XVI e eeu vv was deze stad de zetel
van 't verstandelijk leven en 't bolwerk van 't Protestantismus in Duitschland. Flare vermaarde universiteit,
in Duitschland de oudste, na die van Praag en Weenen,
werd in 1386 gesticht. Haar bloeitijd valt in het laatst
der 16 e en in het begin der 17 e eeuw. De dertigjarige
oorlog, die zoovele onheilen teweegbracht, maakte ook
een einde aan haren voorspoed In onzen tijd bezit zij
weer hoogleeraren, met eene Europeesche vermaardheid.
Wat hare faam duidelijk bewijst is, dat de 2/3 harer
studenten gewoonlijk vreemdelingen zijn.
De rijke bibliotheek, aan Heidelberg's hoogeschool
gehecht, heeft eveneens vele lotsverwisselingen verduurd,
Na de verovering der stad in 1622, door hertog Maximiliaan van Beieren, werd ze als oorlogsbuit beschouwd,
aangeslagen en aan den paus geschonken, 't Volgende
jaar verhuisde ze naar Rome, waar ze eene afdeeling
vormde der Vaticaansche boekerij. Zij bevatte toen
3,522 handschriften, doch het aantal gedrukte boeken
was betrekkelijk gering. Na den vrede van Parijs, 1815,
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kwamen de oude Duitsche handschriften naar Heidelberg
terug.
Wat de overige onderwijsgestichten betreft, daar is
in deze, even als in alle andere Duitsche steden, ruim
voor gezorgd.
Laat ons nu wat hoover klimmen. — We trekken
den Geisberg op, — gedeeltelijk met de « Zahnradbahn »,—
naar de « Molkenkitr 1) (3o r in. hoog); achter ons strekt
zich het heerlijk Neckardal uit, verder door de breede
Rijnvallei , we klimmen nog hoover, tot den KOnigstithl
(568 m ); schouwen bewonderend rond in al die fraaie
vergezichten, welke zich links en rechts uitbreiden en
in 't verschiet verdwijnen.
Wat eene hoogte is, daarover oordeelen we moeilijk
met eenige nauwkeurigheid. Men moet in de bergstreken
wonen, om er zich eenig denkbeeld te kunnen over
vormen, om ze te kunnen schatten. — De berg nu,
waarop de KOnig- of Kaiserstithl staat, is wel driemaal
zoo hoog als hij ons van aan den voet toescheen.
Hij bestaat, om zoo te zeggen, uit Brie verdiepen.
Elk verdiep op zich zelve, is ten minste zoo hoog, als
't geheel ons van beneden voorkwam Het geschiktste
middel, onzes inziens, voor « oningewijden », orn eenig
begrip van die hoogte te bekomen, is de berg steil of
te dalen, zonder de zaclitafhellende gebaande wegen te
volgen. Doet men dit, en blikt men dan van tijd tot
tijd Bens terug in de richting van den afgelegden weg,
dan staat men verbaasd over de hoogte.
Wij houden heel veel van hoogten ; wij schouwen
gaarne rond van op eene verhevenheid ; misschien des
te liever, daar we tot de lage en effene Vlaamsche streek
behooren.
Een woordje nu over het oude keurvorsteli)k slot.
Het zijn de Franschen, welke het in puin hebben

gelegd, zooals ze overigens een groot gedeelte van
Duitschland met puinen hebben bezaaid. De heerschzuchtige Lodewijk XIV, beweerde recht te hebben op
de Palts. Men weet dat die onverzadigbare dwingeland,
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,onzer hetzelfde voorwendsel, een aanzienlijk deel onzer
gewesten heeft binnengepalmd, waarvan Fransch-Vlaanderen ons wel het nauwst aan 't haste ligt.
In October, 1688, kreeg de Fransche veldheer, graaf
Melac, de stad Heidelberg en het slot in zijn bezit;
hij behield ze gedurende den volgenden winter. Maar
toes het Duitsche leger aanrukte, besloot hij tot den
terugtocht. Alvorens echter de afreis te ondernemen, deed
hij al de verschansingen in de lucht springen, en het
vuur steken zoowel aan de stad, als aan het rijke en
vermaarde vot stelijk verblijf. Wat van dit laatste recht
bleef, werd vier jaar later, opnieuw door de Franschen
verwoest en gansch de stad met een ongehoorde wreedheid
verdelgd.
Zoo gedroegen zich die edelmoedige Franschen,
zij die anderen zoo gaarne van barbaarschheid beschuldigen zullen verder over die veelgeprezen grootmoedigheid meer bijzonderheden mededeelen.
Alhoewel wij ons beperken, en eene znenigte merk
waardigheden onaangeroerd laten, mogen we evenwel
niet nalaten een woord over het Heidelbergervat te
reppen, 't Is in den kelder van 't slot, dat die reusachtige ton ligt. Haar inhoud bedraagt niet minder dan
212 m'; als ze gevuld is, dan kan men er 283,000
gewone flesschen uit voitappen. Ze werd in 1751 gemaakt en is het vierde groote vat, dat doze plaats
inneemt.

Wij kornen te Frankfort-aan-Main. Het eerste
wat ons bier treft, is het overgroote « Neue Rahnluf
We dachten dat Brussel's Noorder Spool !lane, met de
nieuw bijgevoegde zijvleugels, reeds iets buitengewoons
was als uitgestrektheid ; maar stond ze nevens de Frankfortsche, ze zou er door in de schaduwe gesteld worden.
't Is niet zoo zeer de pracht, Welke bier verbazing
wekt, maar wel de afmetingen -- de ruimte der zalen.
,de diepte der zijgangen, in het eigenlijk gebouw en
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dan de breedte en hoogte der halfcirkelvormige glazen
gewelven, der halle.
Zoo in andere steden, die grootsche opvattingen,
in het oprichten van gebouwen of op elk ander gebied,
in 't oog springers, in Frankfort is dit nog meer het
geval. Men ontziet er geene opofferingen, wanneer het
de verfraaiing der stad geldt. De prachtige standbeelden
aan GOthe en Schiller gewijd, die elk op eene openbare plaats prijken, zijn wel de schoonste en indrukwekkendste, die men zich kan voorstellen.
Onnoodig hier bij te voegen, dat ze niet tusschen,
koude muren staan, maar wel met sierlijke boompjes
omringd zijn. En dan die wandelingen, die « Anlag-en»
rond de stad, tot zelfs langsheen de Main; die « Thiergarten » aan 't eene uiteinde en die voortreffelijke
« Palinengarten D aan het andere; wat is er meer noodig,
om het verblijf in eene stad aantrekkelijk te maken.
Frankfort bezit cen « Opernhaits », een echte kunsttempel, waarbij onze Brusselsche muntschouw burg leelijk
zou afsteken. M q ar dit is niet alles: nevens het « Bahnhof P,
het « Opernhalis », komt nog een nieuwe beurs en een,
nieuw gerechtshof in aanmerking. Dit laatste is opgetrokken in dies fiinen, geelrooden steen, die aan het
geheel een hoogst schilderachtig voorkornen geeft.
Vergeten we daarbij niet het stadhuis, den « Romer »,
gebouw der XVe eeuw, met zijne rijke « Kaisersaal »,
waarin de geschilderde portretten hangen, van al de
Duitsche keizers In geschiedkundig opzicht is de « ROmer»
het merkvvaardigste gebouw der Mainstad.
We moeten eveneens de onschatbare kunstverzameling van « Staedel » vermelden, waar, in een iantal
zalen, de voornaamste I Iollandsche, Vlaamsche, Duitsche
en andere schilders vertegenvvOordigd zijn. De edelmoedige
en kunstlievende Staedel, naar wien die verzameling
genoemd wordt, schonk dit alles aan zijne geboortestad,
benevens zijne huizen en eene som gelds van ruim
2 5oo.000 fr.
Zullen we iemand verwonderen als we zeggen, dat
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in Frankfort veel drukte heerscht ? Men moet de Zeil
en de Neue Zeil bezoeken, twee lraaie en breede straten,
om zich een gedachte van die beweging te kunnen
vormen. De Dude straten zijn eng en daarbij donker,
ter oorzake der vooruitspringende, lage verdiepen.
Frankfort is eene bloeiende stad. Het is algemeen
bekend dat hare beurs tot de toongevende behoort.
Over de Main liggen drie bruggen, elk van ruim
3oo m. lengte ; een steenen boogbrug, rustende op
zestien pijlers, eene spoorwegbrug en eene hangbrug
van gesmeed ijzer, voor voetgangers.
De stad Frankfort heeft een geschiedkundig verleden,
dat niet van belang ontbloot is. Sedert 1866 heeft ze
opgehouden als vrije rijksstad te bestaan. Hare bevolking, die toen rond de 80.000 inwoners bedroeg, is
thans van ruim 200.000. Van in de oudste tijden zijn
er de Joden talrijk; zij zijn er in bezit van twee synagogen. De Katholieken hebben er verscheidene kerken
en eveneens de Hervormden.

De Rijnstreken bevatten veel aantrekkelijks. Het
verblijf in die verschillende steden is in meer dan e'en
opzicht belangwekkend en leerzaam. Alle verkeeren in
een bloeienden toestand. De kleinste zoowel als de
grootste breiden zich uit, worden verfraaid, trekken
grootsche gebouwen op, zijn omringd met aangename
wandelingen en dik wijls door een weelderigen krans van
landgoederen, villa's, tuinen, wijn- en boomgaarden
omgeven.
In de streek, die we bezochten, heerscht overal
welstand; niet zelden treft men er gemeenten aan van
twee- drieduizend zielen, waar geenszins vreemde be-.
zoekers ontbreken.
We zouden nog veel mede te deelen hebben, moesten
we al de steden, al de plaatsen, waar we afstapten,
afzonderlijk behandelen; maar dit zou ons te verre leiden.
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We willen daarom MainT, KoblenT, Bonn, Keulen,
Aken. enz,, stilzwijgend voorbijgaan. Nog verscheidene
andere plaatsen, waaronder zeer merkwaardige, reden
we maar voorbij, we noemen Darmstadt, Manheim,
Kreuznach, Wiesbaden. Deze laatste lokt jaarlijks, naar
't schijnt, de meeste vreemdelingen van al de Rijnsteden.
Duitschland is fier en dit met voile recht, op bet
bezit van den Rijn : « Duitschland's stroorn, niet Duitschland's grens », zooals we te Bonn lazen.
Men houdt er zeer van, bij onze Oosterburen, om
alle gesvichtige voorvallen levendig in 't geheugen van
't yolk te bewares. In alle steden ziet men denkmalen.
We telden een drietal standbeelden van Gutenberg, we
noemden reeds die van Schiller en Gcethe te Frankfort.
't Is ook daar, dat nog altijd « Gcethes Vaterhaits »
met bezorgdheid onderhouden wordt. Maar nevens die
talrijke beelden, welke door vereerende stadgenooten of
het dankbare vaderland aan de meeste Duitsche beroemdheden opgericht worden, ontbreekt het eveneens niet
aan gedenkzuilen of -stee p en, « ter nagedachtenis der
gevallenen en ten voorbeelde der levenden », vooral der
gevallene krijgslieden in 't heugelijk jaar '7o. Doch al
deze afzonderlijke, plaatselijke gedenkteekenen, zijn onbeduidend , in vergelijking met de reusachtige « Germania »,
op den Niederwald geplaatst, ter vereeuwiging van den

algemeenen en 'egehaftigen opstand van 't Duitsche
yolk en der herstelling van 't KeiTerrijk, in 187o-'71.
Zulk beeld verstrekt een machtig rijk tot eer. Het is

io,5o m. groot en rust op een voetstuk van 25 m. hoogte.
De kosten, die ruim een millioen mark bedroegen, zijn
bestreden door het Duitsche yolk.
Dat het vele bezoekers lokt, bewijzen ons de twee
tandradspoorwegen, de eene te Rudesheim, de andere te
Assmannshaiisen, waarmede men den berg, den Niedertvald, gedeeltelijk kan opstijgen en afdalen.
Bevalliger oord kon men bezwaarlijk uitkiezen.
Niet alleen is het uitzicht van op die hoogte overheerlijk, maar men bevindt er zich in 't midden der

vermaardste wijnbergen Duitschland's.
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Wie heeft ten minste niet hooren gewagen van de

Rheingau, van den Riaesheimer, , enz. ? En ofschoon de
bevolking hier niet vtij talrijk is, zou men zich echter in

't midden eener bloeiende stad wanen, wanneer men en
woningen en ingezetenen beschouwt. Bierhallen zijn zeldzaam , 't is de wijnhandel, die hier welstand verschaft.
Gewoonlijk is 't van « eigen gewin, » wat men in die
groote « Weinstnben » of « Weinhandlimgen » opdient.
Aan weelderige streken als Rudesheinz, A ssnzannshaizsen en Bingen, roept men met vaarwel toe, maar
tot wederziens. Men verwijdert er zich ongaarne van.
Gelukkiglijk laren de Rijnboorden van Bingen tot
Koblentz weinig tijd over tot mijmeren ; gedut ig, onafgebroken krijgt men bier de prachtigste, de ontzettendste
natuurtafereelen to bewonderen. Links en rechts verrijzen
ontzagwekkende rotsgevaarten, steken steile bergen hunne
spitse punten honderden meters hoog. Niet zeiden dragen
de ongenaakbaarste rots- of bergtoppen de overblijfselen
van een verwoest mildeleeuwsch slot en dle verlaten
bouwvallen, die verbrokkelde torenspitsen maken vvellicht
het aangrijpendste, het indrukwekkendste uit der zoo
wijdvermaarde Rijnboorden.
Wie bewoonde die burchten? Dienden zij tot verdrukking der bevolking of tot bescherming van den statigen, machtigen vloed?
Puinen ontbreken bier niet. De meesten zi)n het werk
der Franschen Gedurende den Paltsoorlog werd de Rijnstreek geheel en al verwoest. Wij willen eenige namen
van steken en burchten mededeelen, welke in gruis werden
gelegd, enkel door de Franschen.
Te Haizsach greep in 1643 de verwoesting plaats
van 't slot der prinsen van Ffirstenberg en in 1668 die
van 't slot Ortenbitrg , in 't dal der KinTig. Zes jaar later
deed Turenne dit van Auerbach springen, terwijl een
ander, Dagsburg genoemd, in de Vogeezen, in 1676 werd
plat geschoten. Te Hagen toont men de bouwvallen
van 't slot Roetteliz (1678) ; ook die van Wegelburg,
Scharfenst ein , Alley werden verwoest. Te Badenweiler
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werd een oud slot, dagteekenende uit den tijd der Romeinen, tot eenen puinhoop geschoten.
KoblenT werd gebombardeerd. Spier viel in de handen der Franschen, doch deze moesten haar het volgende
jaar ontruimen. « Vooraf echter werden er de vestingwerken gesloopt en zij zelve aan de vlammen prijs gegeven. » Bijna niets van de prachtige dom bleef recht; —
zelfs de praalgraven van acht Duitsche keizers, aldaar
ter aarde besteld, werden opengescheurd en hun gebeente
verstrooid. Na die vervvoesting kwam Spier niet meer tot
haren voormaligen bloei.
Doch 't is vooral het jaar 1689 dat een groote voorraad van verwoeste steden en sloten oplevert. Bingen
werd door Lodewijk XIV bijna gansch verdelgd ; hetzelfde
gebeurde met Stahleck, Schoenburg, Ahrweiler. Deze
laatste stad had reeds in 164.6 eene belegering onderstaan.
Baden en haar slot werden in 1689 zoo deerlijk gehavend,
dat het regeerend huis genoodzaak was zich te Rastadt
te vestigen. Gingenbach en Oppenheim, twee kleine steedjes, werden ook in asch gelegd. Worms, die eens 70,000
inwoners telde en nu maar ongeveer 22,000, kreeg den
grootsten slag, toes de Franschen ze in genoemd jaar
plunderden en daarna of branclden. In 't begin dezer eeuw
(1815), overschreed hare bevolking niet de 5000 zielen.
Durkheim werd aan het vuur prijs gegeven ; KreuTnach
geplunderd en verwoest, terwijl haar slot Kazqenberg
sprong. Niet verre, van daar liggen de puinen van twee
andere sloten. De burcht en een gedeelte der brug over
de Nahe, te Bingen, sprongen insgelijks de lucht in.
Geheel die streek, een der bevalligste y a p Duitschland, was met puinen bezaaid; de Franschen verwoestten
opzettelijk, moedvvillig; zij wilden het land ten onder
brengen.
Wij zouden nog eene heele bladzijde kunnen mededeelen enkel met namen van verdelgde sloten. We willen
ons echter bij de voorafgaande bepalen.
Wie zal 't vernielingswerk beschrijven, door de Franschen aangericht in den Zevenjarigen Oorlog? Wie zal
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ons zeggen wat al verdaan werd door de legers der Republiek of gedurende de verdelgingsoorlogen van 't keizerrijk?
Doch waar zijn de landen, die niet door de Fransche
legers hebben te lijden gehad ; waar is, in onze gewesten
vooral, de stad of 't dorp, waar de Franschen nooit hunne
roof- en vernielzucht aan den dag legden?

Waartoe zou het strekken, eene beschrijving van de
Rijnboorden trachten te geven? Om hierin eenige kans
tot welslagen te hebben, zou men moeten kunnen schilderen met de pen, zou men wezenlijk dichter moeten
zijn. Daarom bepalen we ons met te zeggen, dat men de
Rijnboorden moet gaan zien, met eigene oogen gaan
bewonderen.
Nevens het schoone, het heerlijke, het wilde en
woeste, in de natuur, bewondert men de vlijt van den
mensch, in de aangelegde wijnbergen. Welk een werkzaam, geduldig, volhardend yolk moet daar wonen? Als
men vaststelt hoe die hellingen, waarvan enkele steil
nederdalen, met wijnstokken beplant zijn; als men bedenkt, wat al zweet het moet kosten, zoo met kleine
verdiepen, van aan den voet tot boven op te klrrn men ;
hoe lastig en afmattend het moet wezen, die muren van
ongelijke, ruwe steenen te bouwen en recht te houden,
tot bescherming der dikwijls dunne aardlaag, dan voelt
men z:ch getroffen door zooveel aanhoudende, onveiz-makte
vlijt, dan begrijr men dat de lang- en wijdvermaai de
Rijnwijn een dubbel kostbaar nat is.
Maar ook in de oogen der Duitschers is hij dit wel;
want niets laten zij verloren gaan, geen hoekje gronds,
hoe klein het zij, hoe ongenaakbaar gelegen, waar men
niet de druiventeelt beproeft.
De Rijnboorden en Rimsteden worden druk bezocht,
en geen wonder. 't Is natuurlijk Duitschland, dat de
meeste bezoekers oplevert. Het ontbreekt er ook wel niet
aan Engelschen. De Belgen leeren meer en meer den weg
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naar deze bevallige streek kennen. 't Is te hopen dat ze
steeds in grooter getal naar Duitschland zullen reizen
en andere stieken bezoeken. Er moet daar voor hen veel
te leeren zijn. Dit zou ook veel bijdragen om de verkeerde
begrippen, welke bier nopens Duitschland en 't Duitsche
yolk nog veelal bestaan, te doen verdwijnen. Nu toch
verneemt men bier weinig goeds over dit land en die
bevolking. Onze Fransche dagbladen niet alleen, maar
zelfs onze Vlaamsche deelen slechts nieuws, en welk
nieuws ! over Duitschland merle, dat hies langs onze
zuidelijke grenzen words binnengesmokkeld.
Dat onze zuiderburen niet naar de Rijnboordcn
gaan, dit verstaat men gemakkelijk : immers hunne mislukte wandeling naar Berlijn zit hun nog altijd in de
beenen.
Fransch boort men in genoemde steden en gewesten
niet spreken ; met Fransch alleen kan men Duitschland
moeilijk over de baan. Te nauwernood treft men eenige
gasthofbedienden aan, welk die taal gewoonlijk op eene
schromelijke wijze radbraken. Dit vast te stollen was voor
ons eene niet onaangename verrassing.
We zouden wel wenschen, dat onze dwaze verfranschers eenigen tijd in Duitschland verbleven. Le zouden
wellicht min dwaas, min verwaand terugkeeren. Men
weet dat die heerschappen zich gaarne laten voorstaan,
dat alle beschaafde lieden het Fransch machtig zijn of nog
beter, dat buiten het Fransch geese ware beschaving
mogelijk is.
Of in Duitschland beschaving, of er geleerdlieid
bestaat? Waar vindt men meer hoogescholen ? Gedurende
ons uitstapje teekenden wij die van Straatsburg, van Karlsruhe, van Heidelberg en Bonn aan. Kortom, over het
Duitsche rijk zijn twintig hoogescholen verspreid.
Overal zagen we nieuwe werken van Duitsche schrijvers in de boekvk inkels voorliggen ; in de aanzienlijkste
drankhuizen zijn gansche hoopen dagbladen voorhanden.
Of de Duitschers beschaafd zijn? Zij pralen niet met
Fransch vernis, met Fransche manieren : zij hebben hunne
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eigene beleefdheidsvormen. Geen Duitscher komt in een
koffiehuis, zonder zigi hoofddeksel van aan de ingangsdeur
of te nemen en het, bij het uitgaan, eerst daar weer op
te zetten. Zij staan niet bij elkander te liflaffen, noch
« wissewasjes » te verkoopen ; maar wenschen elkaar een
0 Gun Abend » of nog korter : n'Abend » toe.
Dit trof ons, omdat het zoo juist overeenstemt met
den aard en doenwijze der minst verbasterde Vlamingen.
Over hunne herbergmeubelen hoef ik niet te spreken ;
iedereen kent die. Terwijl het Kier de gewoonte is,
alles in 't voile licht te stellen, houdt men ginder minder
van hel verlichte zalen ; voor de drank- en eethuizen
staan gewoonlijk oranje- of laurierboomen. Zit men buiten, dan is men nog meer met groen omringd.
Wat ons, ons halve of driek wart Brusselaars, bij
onze Oosterburen niet weinig verwondert, is de gemeenzaamheid, de vrijheid of Dever de vertrouwelijkheid, die
tusschen personen van beide kunne bestaat. In onze
steden is zoo lets niet denkbaar. Dit bewijst nogmaals dat
de zuidelijke invloed bier allernadeeligst werkt. De eerbied
voor de vrouw is eene Germaansche eigensehap, eene
Germaansche en Angelsaksische deugd.

4
Komt men in Frankrijk, dan treft men vele zaken
aan, die ons toeroepen : bier woont een groot yolk ; nochtans die indruk bekomt men nog meer, nog levendiger
in Duitschland.
Men zou zeggen dat zelfs de natuur daar meer dan
elders, meer dan ten onzent, meévverkt, om alles een
grootsch, een indrukw ekkend uitzicht te geven. Inderdaad,
het zijn niet de bloeiende steden, de ruime, reusachtige
gebouwen alleen, welke ons die aandoening mededeelen,
maar nog de menigte bergen, meer nog de breede stroomen; want voor ons zijn het stroomen, die breede rivieren
van den machtigen reus, den vermaarden Rijn !
Wat mede in Duitschland onze aandacht verdient,
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is de groote orde, die overal heerscht, is de Duitsche
tucht. Bestonde bij ons maar een weinig van die tucht,
dachten we meer dan eens. 't Is er verre af, dat daar
by . in een « Bahnhof » al dit geschreeuw en geloop waar
te nemen is, waarvan de reizigers bier maar al te dikwijls
getuigen zijn. Onze Walen hebben er een' « aardje » van.
Bij onze oosterburen bemoeit zich vooral een enkel
man met den <, Zug ». De overste ziet toe. Zijn rol
schijnt zich te bepalen bij het zien aankomen en verirekken
der treinen. Roepen doet hij niet; fluiten nog minder.
De inrichting der groote Duitsche spoorhallen komt
den oningewijden nochtans lastig voor. Menigmaal stapt
men af langs den linker vleugel en vertrekt langs den
rechter. « Juist als bij ons », zal men Licht aanmerken.
'Foch niet, want die twee vleugels zijn doorgaans afzonderlijke, alleenstaande gebou wen.
Om niet op den doolweg te geraken, om niet te
sukkelen is 't noodig, den naam van den weg te kennen,
dien men volgen moet.
Aangaande de -aankomst en het vertrek der treinen,
is het de zoogenaamde « Thgfiihrer », die alles regelt.
VVe zegden reeds, dat de Duitschers veel houden van
reizen. In alle spoorhallen van eenig belang is de beweging groot en ze is het niet minder op de talri)ke swornbooten, welke den Rijn op- en afvaren.
Op een uitstapje in den vreemde, al zij het nog zoo
kort, komt men toch altijd opmerkelijke zaken tegen ,
deze geven ons stof tot nadenken, overwegen en vergelijken. Wanneer we vaststelden, dat de Duitschers goede
woorden bezitten voor zaken, welke wij met een vreemden
en vreemdklinkenden naam aanduiden, stelden we ons
de vraag, waarom wo niet liever bij onze Germaansche
naburen te leen gaan, aan Germaansche bronnen putten,
om zekere leemten in de taal aan te vullen. Dit ware
ten minste redematig, want de Germaansche tales hebben
denzelfden oorsprong, zijn zustertalen. Daarbij die woorden zou men beter verstaan, en ze zouden in ieder geval
minder gevaar loopen onkennelijk gemaakt te worden,
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door eene verkeerde, doorgaans bespottelijke uitspraak.
Dit is nu maar al te dikwijls het geval met de ontleeningen, die we doen aan het Latijn, het Grieksch en het
Fransch. Men bedenke maar eens hoe nu door ontelbare
lieden de naam « velocipede » verminkt wordt. Tevens
ware dit Pen uitmuntend middel om verlost te geraken
en te blijven van tal van woorden en uitdrukkingen, die
met ons taaleigen niets gemeens hebben, door vele
personen niet onthouden worden, altijd vreemd klinken,
altijd basterdwoorden of wel gallicismen zullen blijven.
Wij wenschen dit des te meer, daar we aldus onze
Franschgezinden zouden beletten ons nog Langer te bespotten — dikwijls niet ten onrechte, helaas ! — over woorden
en uitdrukkingen, welke we aan het Fransch ontleenen.
Geene wapens gegeven aan de Fransquiljons, maar
wel ze onmapend !....
Zoo liep ons reisje ten einde. Moge een toekomend
uitstaptje oils even aangenaam verrassen.
C. CORTEBEECK.

1NKIJKJES BIJ ANTWERPSCHE SCHILDERS.
(Vervolg.)

V.

JEROOM MEES.
Geboren to Hingenen, op Allerheiligen 1866.
EN aardig schildershok is dat van Jeroom Mees.

— 't Is in de kapel van het godshuis Vander
Biest dat, in 1505, op de Falkonrui gesticht
werd als toevluchtsoord voor zestien oude vrouwkens.
In de huisjes der stichting wonen thrms nog altijd
mee'kens, — wie weer de hoeveelste sedert vijf .eeuwen
— doch het tempeltje des Heeren is een tempeltje der
kunst geworden, gelukkiger dan vele andere kapellen
en kerken van dien tijd, die tot stallen en schuren
verlaagd werden.
Mees betrekt het bovendeel, dat hij naar zijne hand
inrichtte en voorzag van een glazen dak. Nog toonen
daar echter de ruige balken en nokken stout en fier
hunne eiken gestalten, in Welker schaduvve steeds de
geest van vroeger schuilt, -- en 't is of de aide Friessche
wandklok, Wier wijzer het geboorte- en sterfuur wees
van verscheidene geslachten, met haren sidderenden tik
voortdurend van de snelheid des tijds frazelt. — Stille
!Doyen, vol aantrekkelijke rust, vol heilige ingetogenheid,
wat pleit gij voor den srrkaak van hem, die u tot werkplaats koos!

INKIJKJES BIJ ANTWERPSCHE SCHILDERS. 207
Mees is een ernstig kunstenaar, vol afschuw voor
het oppervlakkige, en zoodanig gesteld op iets degelijks,
dat hij voor zich zelven te streng wordt, en dikwijls,
als studieen, doeken terzij zet, die met een twintigtal
borstelstreken bijzaaks ferme schilderijen zouden zijn.
Hij is een portretmaler van groote verdienste, en wanneer
de begrippen eens bestellers er hem niet toe dwingen
gelikt en gepuimd te zijn, dan bewondert men in hem
die vurigheid, dat spel van vlakke tonen, daar Frans
Hals de oudvader van is. — Naar de doening der
meeste groote portretschilders, geeft hij zijne koppen
weer, niet overweldigd door den drift des oogenbliks,
maar met die kenmerkende eigene trek ken, verkregen
door card, gewoonte, levenswijze. Altijd zijn zijne
vleeschtonen kunstig, is zijne teekening vast.
Ongeteld de portretten die Mees voor bijzonderen
schilderde, moeten van hem de volgende stukken gerneld
worden : « De slapende Grijzaard », — eene groote
naaktstudie a Pater zijnen Brevier lezend », « De
Vroolijke Meid », « Overpeinzing », « Jakob van
Maerlandt », « Seheepsman Jef », « De Bierdrinker »,
portretten — en « De Hekelaarster », « De Spinster » en « De Les van Grootvader ), binnenzichten.
Mees is een warme Vlaming, die meer dan eens in
openbare redekuvelingen, kalm weg een afdoende woordje
in 't voordeel Onzer Zaak gezegd heeft. - Hij eet
geen vleesch, drinkt geen bier, doch is nogal liefhebber
van een rookstokje.
Jeroom Mees! indien gij u ooit aan iets dronken
zwelgt, dan zij 't aan de kunst der Hollandsche meesters
van het Groot Tijdvak. Gij hebt iets van hen in uwe
knokels! Laat het ons genieten, of anders snauwt u de
toekomst bitter toe : gij gaaft met wat gij beloofdet !...
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VI.
ROMAAN STEPPE.
Geboren te Antwerpen, den 13 n Januari 1859.
Romaan Steppe, — ziedaar de echte type van denbraven, lieftalligen burger, naar den ouden Sinjorenstempel. Zijne wieg stond op de Sint Pietersvliet,
en 't zal, naar zijne eigene getuigenis, de nabijheid der
Schelde geweest zijn, die in hem den lust van 't waterschilderen deed ontstaan.
Steppe schildert slechts met goesting wanneer hij den
bewolkten hemel, het golvende, klotsende water op groote
doeken brengen kan. Sommige zijner zeegezichten zijn
van eene verrassende waarheid, vol ontzag en tooverachtiglichtspel.
Steppe is thans op veertigjarigen ouderdom gansch
grijs; doch hij heeft tot op dezen dag al het eenvoudige,
al het bedrijvige, al het zenuwachtige behouden van een
goeden j p ngeling van achttien jaar. — Hij arbeidt in
eene gezellige kamer op 't eerste verdiep. Buiten zijne
schilderdoos en ezel met paneel, is er daar niers aanwezig dat van :le gewone versiering eener ontvangstkamer
afwijkt Van smaak getuigen er een paar borstbeelden,
waarvan een in marmer en 't ander in pleister, alsmede
een twintigtal schetsen, gevat in een enkel raaui.
Zijne Majesteit koning Leopold II bezit een van
Steppe's schilderijen : « VOOr den Storm », de Russische
afgezant te 's Gravenhagen kocht van hem « Eene baar x,
en een groot petal zijner doeken zijn Duitschland ingereisd.
Romaan Steppe hield, tot nu toe, zeven persoonlijke tentoonstellingen : eerie te Brussel, en zes te
Antwerpen. De zes laatste hield hij gezamentlijk met
beeldhouwer Van Beurden.
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VII.
KAREL OOMS.
Geboren te Desschel, den 27' Januari 1845.
Karel Ooms' schilderzalen zijn ruim, rein, helder.
Men bespeurt er overal orde, regelmaat, schikking, rijkdom, smaak. Ondanks het vele er aanwezig, is er tot
het minste stukje toe verzorgd, hangend of staande op
zijne gepaste plaats. De overvloed dringt er overal door,
ondanks zich zelve, loch de spaarzaamheid omlijst er
de weelde, en de eenvoud tempert er de pracht. —
Schoone plaatsen, met deugdelijke meubelen, schilderijen
van Ooms zelf en schilderijen van oudere en nieuwere
kunstenaars.
In de kunst is Ooms een geest van het stellige.
Van zijn allereersten tijd af, bemerkt men bij hem eene
buitengev‘one meesterschap in de teekening, een wonder
gemak van samenstelling, eene nipsche nauwkeurigheid,
eene vaste, uitgebreide kennis van geschied- en oudheidskunde. — Zie zijne 0 Opvoeding der Grakken n.
— « Mijne twee zonen zijn mijne schoonste sieraden ! »
riep Cornelia uit. — Niets meer, niets minder dan
dezen volzin, dezen uitroep geeft die schilderij weder,
met hare drij figuren die zoo rond zijn, zoo regelmatig
van lijn, en geplaatst in 't voile licht. Het tafereel is
bondig als de spraak der Spartiaten, en de lichamen
zijn op zijn Grieks,:h geboetst.
« De Opvoeding der Grakken » legde al Karel
Ooms' eigenschappen en hoedanigheden aan den dag.
Zonder aan een zijner andere, lalere werken te gelijken is het toch aan alien verwant.
Voor Ooms, de felle teekenaar, hebben die smijerige,
smeltende, nauw afgebakende omtrekken van ons Noorden geenen aantrok. Hij moet krachtige lijnen hebben,
voile licht, straffe schaduwe, hevige onderwerpen, typen
met getaande wezens, bepaalde trekken. Zie, onder
anderen, zijne « Voorzegging , « Vlaamsche Vrijbui-
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ters ), a Spaansche Furie », a Onderzoek in Plantijns
Drukkerij », « Een Bohemer », — breede scheppingen,
van tel. — Zijn geest is vlug en zijne verbeelding stout,
zijne hand is veerdig en zijn oog ziet klaar, doch zelden
is zijn hert ontroerd, zelden ontsnapt hem eenen kreet
van zielsverrukking. In de schaarsche oogenblikken van
begeestering trillen er echter edele tonen in zijn lied,
zijn palet is weelderig, zijn penseel spreekt, de kteur
wil de lijn overmeesteren : hij wordt Vlaamscher. Zie
a Verboden Lezing », doch vOOral « Waar Geluk ».
Zoon onzer Kempen, heeft Ooms in zijne kinderjaren dikvvijis de vlakke hei doorkruist, waar de zonne
des zomers zoo barnen kan; als jongeling, droomde hij
van het wonnige Zuiden, met zijn schitterenden hemel,
zijne blauwe waters, zijne heldere vergezichten, zijne
bruine menschen. Zij die de teekengaaf in ruime mate
ontvangen hebben, gelijken zelden de magneetnaald !
Karel Ooms sleet zijne beste jaren in noeste vlijt,
doch hij oogstte gouden vruchten. Zijn nederig geboortehuisje werd zijn eigendom; benevens zijn prachtig verblijf
en zijne werkplaats te Antwerpen, bouvvde hij zich een
landgoed te Cannes, in het weelderige Provence, het
land der olijven, de streek van Mistral; hij is door
zijne werken vertegenwoordigd in de Muzeums van Antwerpen, Brussel, Praag, in den Belgischen Senaat en
't Antwerpsch Gerechtshof. Voor hem wordt het geen
winter meer, want nauw komen de grauwe dagen of
hij steekt naar 't Zuiden over, om slechts naar Antwerpen
terug te keeren wanneer de zonne warm schijnt.
Ooms is thans bezig aan eenen tegenhanger van
zijn doek « De laatste Dagen van Rubens », dat zich
in Amerika bevindt.
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VIII.
PIET VAN ENGELEN.
Geboren te Lier, den I2 n Mei i863.
Een uitsprong der Lange Leemstraat, een straatje
zonder einde — en zonder naam. Een blind muurken,
waarover hijfteranken, vloer- en acaciatakken hangen,
een drijtal geslotene burgershuizen, eene hoop. linde,
en in dezer schaduwe een hoeveken, met witgekalkte
muren, groene deuren en groene vensterluiken. De blares
rollen er over het pad en 't is er stil, stil..... Hoeveel
beer en gezelliger is 't daar dan in die pralerige Lange
Leemstraat, waar de inenschen der hooge of schijnhoogc
wereld elkaar voorbijstappen, stijf lijk stokken en fier
lijk hanen!
In een der drij burgershuizen is Piet Van Engelen's
werkwinkel. Langs een tamelijk donkeren gang, over
eenen vloer met pleisterplekken op, al tusschen kassen
en bakken en stukken beeldhouwvverk door geraakt ge
aan een trapken. Klim op ! — Ge loopt eene deur
voorbij, waarop een kaartje van schilder Willem Albracht, ge kijkt door een venster en bemerkt dat er
op den achteruit beeldhouwers aan den arbeid zijn. Is
't daar dan een heel kunstenaarsnest? — Nog een wipken en ge zijt bij Piet Van Engelen.
Eene spleetgordijn door, — die onmisbare, zware
spleetgordijn, die de werkhuizen onzer Antwerpsche
schilders van ouds gemeen hebben met de liollandsche
drinkhuizen, — en ge bevindt u te midden van hanen,
kalkoenen, rashonden, patrijzen, fezanten, hoenders,
otters, smirreltjes..... en menschenkoppen.
Piet Van Engelen schilderde eerst figuren en barna
beesten. Weelde en geestdrift geven thans, in dit laatste
vak, den Loon bij hem : hij aanbidt de kleur en baadt
met wellust in de afwisselende, rijke tinten van het
bonte gevedert der huis- en wildvogels; hij kent de
hondsoorten en staat in bewondering voor een mooien
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pels, een geraamte der type van een of ander slach
dezer dieren. — Over 't algemeen zijn Piet Van Engelens
beesten in goeden staat : niet verarmoeid. Zij eten, drinken, loeren, springen, vechten, — doch lijden niet. Er
zit overvloedige kundigheid in die schilderijen, opmerkelijke adelsgezindheid, veel dat ruim de oogen, doch
niet het hert voldoet. En hij heeft nochtans een hert,
en kan het herte rakes, die Piet, want zie zijn « Weesje »,
dat lieve, innige stuk uit zijn eerste tijdvak. Dat dingt
naar 't hoogste, dat beefs van aandoening, dat blijft
onuitwischbaar in het geheugen geprent : 't is eene brok
leven, daar de bezieling den gulden toon op wierp.
Uit het bestaan der dieren zijn ook tragiszhe, innige tafereelen te schilderen : stervensnood, ziekte, armoede,
verlatenheid, pijn, wee zelfs zijn het aandeel der dieren,
zoowel als dat der menschen. — Een hond zal erbarmelijk stenen en klagen bij het afsterven zijns meesters,
en hij zal trouwhertig blijven waken naast eene sponde
daar geen mensch toe nadert. — Wie heeft nooit gezien wat droeve blikken het vrachtpeerd werpt naar de
deur der herberg, waarbinnen zijn vo, rman toeft, hem,
't arme dier, vergetend, zoowel als he, huisgezin, ginds
verder?
Kome er voor u ras een derde tijdvak, o Piet,
een tijdvak dat gij diep en vorschend schouwen zult
in 't leven der dieren, lijk gij vioeger in 't leven der
menschen staardet, en dan bewaart de rechtveerdige
toekomst eene kroon voor u.
Bij de beste onder Piet Van Engelens talrijke
schilderijen tellen : een stuk zijnde in 't Muzeum van
Luik, een bij den schilder K. Ooms, een in de verzameling Huybrechts en een in de verzameling Osterrieth
te Antwerpen.
E. DE GRAVE,

4,*4*4r**4itpi.,;****4*
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WAARHEEN ?

J reizen naar een ander land
gaan er, blij van hart :
Daar slaat geen koude 't beekje in band ;
Daar ligt de grond niet zwart ;
Daar speelt de zon in stroomend nat
En kabbelenden vliet,
En strooit een bonten bloemenschat
Op 't groene grondtapiet.
Daar loopt men niet met de oogen dicht
En opgestoken kraag,
Gebukt, uit vrees dat in 't gezicht
U 't Noord zijn jachtsneeuw jaag' ;
Daar waait het Zuid dat bot en knop
Met milden adem streelt,
En om uw recht gedragen kop
In frissche tochtjes speelt.
Daar zit de Boer niet in den hoek
Gedrongen van den haard,
Maar 't landvolk armen vlug en kloek —
Zet, buiten, 't werk in vaart.
't Vee slaat op stal niet aan den band
Noch treurt in d'engen bocht,
Maar 't springt door 't hoog begraasde land
En weidt in vrije locht.
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Daar staat geen boom met kale kruin
En takken naakt en bloot ,
Daar tooien zich de gaarde en tuin
Met bloesem wit en rood.
Daar prijkt de zon in hoogen gloor
En wekt, in veld en woud,
Van 't zangerige vooglenkoor
De stemmen honderdvoud.
Daar valt de nacht zoo gauw niet in
Noch slaapt de dag tot laat,
Maar vroeg rijst aan de hemeltin
De wakkre dageraad
En treedt de 'Lon uit de oosterpoort
En drilt haar gouden speer,
(Reuzinne fier, die 't grimmig Noord
Versloeg met gansch zijn heer.)
Zij stapt, gekroond met zegekrans,
Haar breede lichtbaan door
En alles baadt zich in haar glans
En jubelt op haar spoor ...
Wij steevnen naar dit heerlijk strand :
Roeit aan met forsche hand!
Wij reizen naar een ander land —
Naar 't schoone Lenteland.

28 Februari.

Dr H. CLAEYS,
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HOOGLEERAAR PIETER WILLEMS (0.

tijd is met verstreken om volkomen hulde te bewijzen aan
den verchenstelyken man die voorwaar niet spoedig zal vergeten
zijn. De verdiensten van P. \Villeins in zijn huiselyk leven,
in zyne vriendschapsbetrekkingen, aan de hoogeschool van Leuven, in
de beide koninklijke Akademien, in het Studenten-Genootschap, aan
het hoofd van het Davidsfonds, in de hooggeleerde wereld van gansch
Europa — van Madrid tot Moskow kunnen den dag van heden
nog niet samengevat worden. Haast brengt ons het Annuatre de
Universite' de Louvain pour 1899 dc hulde \ an de hoogeschool;
haast verschijlit zijn levensbericht het Avirbock der Koninklyke
Vlaamsche Academie; haast zullen byzundere vriendeu ons trekkers en
daden aanbrengen van zijn welgevuld openba rir keen. Ondertusschen
heeft de Koninklijke Academie van Brussel alree , ' gesproken door dtn
mond van een barer leven, M. Victor Brants, hoogleeraar te Lem en
en Willem's owl-leerling, waardige lecrling `an zu1k eenen meeAer.
Men beseft alhcht dat M. Brant-, in zi j ne hoedamgheid van academieker, den hoogleeraar Willems meest bespreekt als taal- en oudheidkundige, als latinist en philoloog, in een woord als geleerde. 't Is
echter niet dat hij ongevoehg blijve aan een al te vroegtijdig afsterven;
integendeel, ziehier den gemoedehiken aanvang zijner geleerde Notice :
E

« [)en 7 Februari 1898 keerde ik met Pieter -Willems huiswaarts
na de gewone zitting der Klas van Letteren. 1k was in een hoekje
van wizen reiswagen tusschen hem en ons medehd M. Kurth gezeten.
Ons gesprek rolde over het gicot vraagstuk der classieke en der moderne
humaniora ; de betwisting was heusch, zelfs vriendelyk, maar hevig.
Nadien viel onze spraak op die duizende nietigheden die in schijn de
lengte van den weg afsnijden. vertelde ons met opgeruimdheid hoe men hem onlangs in eene plechtige vergadermg besproken had

Notice seer la vie et les travaux de Pierre Willems,

par
(Extrait de l'annuaiie de l'Academie royale de
Beig (J ae.) Bruxelles, Hayez, 1899.
(i)

VIC 1 OR BRANTS.

Hoogleeraar Pieter Willerns.

HOOGLEERAAR PIETER WILLEMS.

2I7

als zijnde een tijdgenoot van Jan David. « Men denkt dat ik een
tachtimariger ben, » zegde hij met een welgemoed lachje. En ik ter
sluik, ik bestatigde als on-willekeurig de verwoesting op dat schrander
hoofd alreeds aangericht door een vroegaanbrekenden ouderdom ! Eene
treurige maar zou welhaast mijn voorgevoel bevestigen : nauwelijks
waren veertien dagen verloopen of de dood ontiukte aan de Academie
en aan de Hoogeschool den vromen, werkzamen geleerde, die eens
Pieter Willems heette.
« Het was den woensdag 23 Februari : wi j vernarnen de tijding
bij 't uitgaan der middeleeuwsche Sint-Pieterskerk, te Leuven, alwaar
Willems, secretaris der Hoogeschool, zoo dikwijls in zijne doctorale
toga had neergeknield voor den God der -Wijcheid. Het was Asschewoensdag. Daarcven klonken aan mijne ooren de plechtige woorden
welke de Kerk op dezen boetdag tot de katholieken richt: Memento,
honzo, quza pulvzs es et in pulverem reverterzs. Ei, deze plechtige
woorden waren op eene onverwachte en jammerhike wijze bewaarheid.
Pieter -Willems was gevallen in de voile kracht zijner jaren, in al de
glorie van zijnen wetenschappelijken room, to midden van eon arbeidvol professoraat, te midden van eene rijkbevruchte levensbaan.
Voorzeker wij zullen den beer Hoogleeraar Brants onzen welgemeenden dank niet sparen wegens de openbare hulde door hem bewezen
aan onzen betreurden vriend, -voorzitter en lcider, in Wiens edel figuur
hij niet alleen de grondige wetenschap veiheerlukt, maar tevens het
Studenten-Genootschap, het Davidsfonds, de koninklijke Vlaamsche
Academie en de Vlaamsche Beweging. Echter met het oog op ooze
Vlaamsche vaderlandsche instellingen en huone geschiedenis, achten wij
't niet ten onpas bier eenige terechtwijzingen te doen betrekkelijk
Willem's vroegste verbluf in Leuven.
Pieter Willems voleinde zijne humaniora aan bet Athenceum van
zijne geboortestad, Maastricht, als Przmus perpetuus, (met de Byzondere
bekroonen,;), den 30 juli 1857. II partit ensuite pour Louvain, zegt
M. Brants, oil. it fit de brillantes etudes. Des lors it se signalait
l'atteution et prouvait son activite par sa participation aux traNaux de
deux florissantes societe, d'etudiants : la Soczc'te' littera/re franfazse,
alors prèsidee par Laforet, et la Soczrtc Met Tyd en vlyt, fondee
et presidee par J. B. David. — David, des lors, parait-il. lui predisait
un brillant avenir scientifique. — A Louvain, it habitait le College
du Pape Adrien VI dont le memo David etait le president. »
Er is in der waarheid geen erg bij, maar dat is alle y volkomen
mis. Na een veertienjarig voolzitterschap, verliet de Hoogleeraar
J. David het Paus-Collegie in 185o en betrok min eigen huis in de
Maria-Theresiastraat, na zijne dood aangekocht door Professor Edw.
Maitens-Delcour. — Van 1850 tot 1864 bleef het Paus-Collegie bestuurd
door N. T. Laforet, die geroepen was om na het overlijden van Mgr
de Ram de tweede Rector Magnificus der Hoogeschool to worden
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Zijnde Willems' voorzitter in bet Collegie, zijnde tevens voorzitter van
het Fransch Genootschap, heeft de toekomstige Mgr Laforet dezen
ingeleid in de Socze'te litteraire. -- Pieter Willems had van zijn leven
geene andete betrekking met Jan David als deze van leerling tot
leeraar, gedurende zijn eerste studiejaar en enkel voor den curses van
Vaderlandsche Geschiedenis. Het is klaarblijkend dat Willems zich
nooit ernstig ophield met de Historie des Vaderlands : hij was en
bleef integendeel de volgeling der beroemde otientalisten, latinisten of
hellenisten, Felix Neve, Arendt en Baguet, van welken laatste hij de
opvolger werd, niet alleen als latijnsch philoloog, maar tevens als
geheimschrijver der Hoogeschool. — Pieter Willems bleef in het
Vlaamsch Studenten-Genootschap, — dat, 't zij ter loops gezegd, Jan
David met stichtte, — volstrekt onbekend en bijgevolg onbemind, tot
op den dog dat hij aldaar z/ne eerste intrede deed, ALS VOORZITTER,
in October 1866. Deze bewering mag zonderling, zelfs ongelootbaar
heeten : de destijdige secretaris van Met Tijd en Vlit staat voor de
waarheid in.
Wij, hebben in onzen levensloop honderden genootschappen zien
opkomen, te niet gaan, soms onder verschen naam verrijzen, doch
eindelinge het lot deelen van dag- en weekbladen die vallen en verzwinden gelijk de bladeren der boomen. Hoe komt het dan dat eene
vereeniging van jonge, levenslustige, soms woelige studenten, na twee
en zestig jaren, mag roemen op een onafgebroken bestaan, onder enkel
twee vereerde voorzitters, Jan David en Pieter Willems? Kan wel
iemand ter wereld een echteten bijenkorf verzinnen als eene Hoogeschool,
wiens deuren jaat-in jaar-uit voor in- en uitgang, wijdopenstaan ?
Ziehier in enkele bewoordingen de gehetmenis ontsluierd.
Bid 't stichten van zijn genootschap (het eerstbestaande aan de
hoogeschool van Leuven), had Emm. Van Straelen in 1836 de voorzorg van den vlaamschgezinden Rector de Ram op de hand te krijgen
en zijne instelling onder den schutsmantel der Alma Mater te plaatsen.
De Rector Magnificus aanvaarde het eere-voorzitterschap, doch voorbehield zich het recht een bestendigen voorzitter aan te stellen; in de
standregelen werd bepaald dat de voorzitter, buiten alle vetkiezing,
mocht twee bestuur- of raadsleden aanwijzen ; men werd het mondeling
eens om een schatbewaarder te benoemen die oud-leerling der hoogeschool, een deftig ingezetene van Leuven zou zijn. M. Jos. Van Linthout,
drukker der hoogeschool, bediende dat lastig postje gedurende meer
dan veertig jaren,... en nooit heeft een haan er over gekraaid dat een
of ander rezzende passant zou vergeten hebben zijne contrzbutie te
betalen.
Men spreekt dikwijls in de politiek van . bewarende maatregels v,
. des mesures conservatrices ». Konden wel ooit wijzere voorzorgen
genomen worden als bij de stichting van een Studenten-Genootschap,
dat van of zijne geboorte mocht rekenen op een kosteloos lokaal en
op de geldelijke toelagen der Hoogeschool? Nu zouden, ja moesteli
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de leden, de eene na den anderen, het werkelijk seven intieden
niettemin het moeder-genootschap bleef immer standvast op de rots
van Leuven, onder de schuts der bloeiende Alma Mater. Ziedaar
waarom Met rtjd en Vljt, na Willems onvoorziene dood, altoos jong
en spring4evend, zonder slag noch stoot, zgn derden voorzitter mocht
inhuldigen, den gevierden hoogleeraar Paul Alberdingk-Thijm; ziedaar
hoe 't gebeurde dat de Rector Magnificus Mgr Laforet, in 1866, van
zijn voorrecht gebruik maakte, om na David's dood, den jongen hoogleeraar Pieter Willems aan het hoofd van het Genootschap te benoemen.
Willems lande in 't Genootschap aan op zijne 26 jaren, weinig
of niet ouder zijnde dan de werkzaamste leden, volstrekt onbekend
in de Vlaamsche letterwereld, in de taalbeweging, in de destijdige
ruchtbare meetings der Antwerpenaars. Echter wilde het toeval dat
hij op eene huwelijksplechtigheid in vriendschapsbetrekking geraakte
met M. Max Bausart, de zoo bezadigde, zoo gestrenge, soms zoo
krachtdadige Max, dien, bij de weet van elkeen, de beroemde Jan
David « mijn jonge vriend, IVIijnheer Bausatt. hectte. De vriend van
Mr Max Bausart was haast allemansvtiend, en Pieter Willems schreef
nooit aan zijne medebestuurders in 't Genootschap als onder het opschrift van llicjnheer en Vrzeni.
Wat Pieter Willems later geworden is op het Nederlandsch taalen lettergebied, ja in de voile wetenschappehike wereld, zal eene meer
bevoegde pen uiteenzetten, deze namelijk van den Gentschen Hoogleeraar
M. Adolf De Ceuleneer, nog al een van Willems' oud-leerlingen, nog
al eon perel van zijne al te vroeg verdorde lauwerkroon.

Dr R. MOROY.

*** *****tfritt
DON LORENZO PEROSI.

AT wij den Lezer aanbieden is eene zeer belangrijke verhandelrng

uit de Grego, zusbote, ( to jaarg. N o I), Beilage zum GregoriusBlatt, tot opschrift voerende : Don Lorenzo Perosi and sell!
neues Oratorium s La Risurrezzone di Christo ».
Bladen van alle richtingm hebben in den laatsten tijd met zooveel
lof over Don Lorenzo Perosi gesproken, dat het den getrouwen Lezer
van het Belfort niet onaangenaam kan zijn ook in dit maandschrift
lets van den Maestro der Muziek te vernemen; te meer, will het
overgenomen is uit het Gregorius-Blatt, een orgaan hoog in aanzien.
1k twijfel niet, of eenieder, die een beetje gevoel voor muziek
of poezie bezit, talent en kunst gaatne huldigt zal het vergaan even
als mid, en 't met deze eerste kennismaking hoog op hebben. Het stuk,
onderteekend door Karl Busch, wordt ons meegedeeld uit Rome,
20 December 1898, en luidt als volgt :
Een nieuwe star is opgegaan aan den kunsthemel der Muziek en
vervult geheel de omgeving met haren luister. Het reeds lang vuriggewenschte en lang voorbereide Oratorium van Don Lorenzo Perosi
. La Risurrezione di Christo » heeft in Rome zijne eerste opvoering
gehad, en de verwachting, die men had voor de toekomst van het
nieuwe werk, is niet beschaamd geworden, en is wellicht ye/re overtroffen.
Don Lorenzo Perosi, de componist van het nieuwe Oratorium,
zag het eerste levenslicht te Tortona bij Aiexandrie, 20 Dec. 1872.
Zijn vader is dirigent van het dOnichoor aldaar, en de twee broeders
van Don Lorenzo, Don Carlo en Marziano zijn Professoren der Muziek,
zoodat men met alle recht mag zeggen : « z figli del Perosi nascono
colle elite sulla tastiera ». (Perosi's zonen werden geboren met den
vinger op den toets ) In Don Lorenzo schijnt echter dat erfdeel zijner
familie geheel en al tot den hoogsten bloei gerijpt te zijn. Het eerste
inuziekonderricht genoot de knaap, die van of zijne prilste jeugd hart
en smaak had voor al wat goed en edel is, in het huis zijns vaders.
Spoedig echter trok hid opwaarts naar het eeuwige Roma, om bier
zich verder in de edele muziekkunst te vormen, Te Rome werd hij
lid van het Cecilia-instituut, en, na korten tijd, organist in het heer-
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lijke Beuediktijnerklooster Monte Cassino ; hier componeerde hij zijn
Pange lingua (1890), dat voor 't eerst te Chicago werd uitgevoerd. Te
Monte Cassino op 't graf van den H. Benedictus legde de zeventienjarige Lorenzo de gelofte af, zijn leven in eeuwige maagdelijke reinheld
uitsluitend ter eere en in den dienst van God te wijden. In gevolge
den raad mins vaders was Don Lorenzo alsnu (1892) gedurende twee
maanden aan het Conservatorium te Milaan. Zijne liefde en bezieling
voor de Gregoriaansche choraal spoorden hem aan, naar Duitschland
te reizen, waar hij bij den grondlegger en leader der kerkmuziekschool
te Regensburg, Professor Haberl, allerbelangrukste studien deed. Hier
componeerde Don Perosi verschillende heerlijke motetten, die ten voile
getuigenis aflegden van zijn talent en van mine scheppingskracht. Teruggekeerd in Italie werd Don Lorenzo dirigent van San Marco te Venetie.
Van hier uit verbreidde zich hoe Langer hoe meer de roep over den
buitengewoon begaafden jongen Maestro, en de eerste vrucht van zijn
onvermoeid werken en streven, was het nieuwe Oratorium « La Risurrezione dz Lazzaro, dat niet weinig bijdroeg tot zijue hedendaagsche
beroemdheid ». Voor eenige weken werd de cerste uitvoering van dit
Oratorium te Florence gegeven, en voor ettehike dagen is hetzelfde
stuk ook uitgevoerd te Rome in 't theater Constanzi. Ook het nieuwe
Oratorium La Risurrezzone di Christ°, waarop wij aanstonds meer
in 't bijzonder terugkomen, zoo in hetzelfde theater uitgevoerd worden.
Wij1 echter Don Peiosi zijn werk zelf zou dirigeeren, was evenwel
Hoogeerwaarde Kardinaal-Vicaris Pairochi om zekere redenen met recht
tegen de uitvoering van het nieuw stuk in een theater, en op verlangen van zijne Heiligheid den Paus Leo XIII en van den componist
zelven had de eerste uitvoering plaats den 13 December in de Basilica
dei SS. Apostoli.
Te 4 ure in den namiddag was de Basilica zoo vol menschen,
dat het verkeer op de piazza dei SS. Apostoli gestremd was en met
levensgevaar gepaard ging. Alle toegangskaarten waren terstond verkocht;
aanhoudend stroomden nieuwe menschenmassas toe; loch menigeen
kon weer naar huis trekken en wachten tot de tweede uitvoering, die
Donderdag 15 December plaats had. In een onbegrijpellik gedrang
werkten zich degenen, die gelukkig in 't bezit 'Araren van een toegangskaart, de prachtig versierde, en door electriciteit verlichte kerk
binnen. Bij den aanbhk der onoverzienbare menschenmemgte dacht
men ofiwillekeurig aan de woorden des dichters :
Wie telt de volkren, noemt de namen,
Die feesthik hier te zamenkwamen
Het leek wel, als of geheel Italie naar Rome was toegestroomd :
16 kardinalen, 50 Aartsbisschoppen en Bisschoppen, ontelbare Priesters,
de Heeren Studenten der verschillende Seminarien, kerkelijke vereenigingen met hunne vaandels, kortom, ongeveer 7000 personen vulden
de ruime tempelbogen der Eetwaardige Basilica en verwachtten in de
grootste spanning den aanvang van het nieuwe Oratorium.
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Wie is die jonge Priester, die met bescheiden, neergeslagen blik,
in rustige houding het podium betreedt, nauwelijks acht slaande op
den ongehoorden bijval, waarvan de groote kathedraal weergalmt ? —
Don Perosi ! —
Klokke 5 5/2 neemt de jonge Maestro in bange verwachting zijne
dirigeerplaats na eerst door eene kleine, bescheidene buiging de bijvalsbetuigingen der Evviva Don Perosi ! » roepende menigte tot stilte gebracht
te hebben. Hij, die op weg naar de kerk zijnen begeleiders bemerkte
componeeren is gemakkelijk, dirigeeren echter moeielijk », grijpt met
bevende hand den maatstok. Plotselinge stilte ! Een dofklinkend prceludium bereid ons voor op bet eerste deel van het Oratorium en brengt ons
in diepe, godsdienstige stemming. Wij voelen ons verplaatst naar het
heilig oord, waar het grootste schouwspel der wereld voltrokken werd ;
wij meenen de laatste woorden des stet vendee Zaligmakers te vernemen.
De aardc beeft onder het immer machtiger doorklinkende orkest; geheel
de natuur siddett en beeft bij het vreeseltjke treurspel, dat hemel en

Consumnzatunz est! Jesus... clanzans voce magna emzszt
aarde biedt
spzrztunz », zoo eihaalt ons in een eenvoudig recitatief de Evangelist.
Nauwelijks zijn zijne woorden ten einde, of de scherpe toon der tromba
verkondigt ons de opstanding dcr lichamen van vele heiligen, die daar
rustten. Met vrees en angst bekennen de Romeinsche soldaten in bet
geheel choor met machtig aangrijpende sonans Vere _Ftlzus Dez erat
iste! Vervolgens zingt een dameskoor, na een kort overgangsspel van
't orchest, den heerlijken hymnus (cf. Offic. de Venerdi Sancto) Crux
fidelis inter onznes arbor uzza nobths ». Het publiek kan zich onmogelijk langer bedwingen zijn bijvalsbetuigingen niet te uiten, die de
gewijde bogen aanhoudend doorschallen, zoodat Don Perosi een tweede

maal dit choornummei dient ten beste te geven. Het zou ons te
ver voeren, wilden wij alle afzonderlijke wondersehoone momenten weergeven, waarin choor en orchest de geniale opvatting en kunstvolle
bewerking van het Oratorium zeer duidelijk doen uitkomen. Een tweede
donderend applaus weerklinkt na het duetto der beide Maria's, die aan
het graf des Heeren, het schoone, aangrijpende responsorium : Flange,
plange qztasz virgo uitvoeren, waarbij het aangeboren vibreeren der
Italiaansche zangeressen zoo ten voile tot zijn recht komt en ook joist ter
plaatse is. Verder mogen we niet onvermeld laten het heerlijke choor der
vrome vrouwen aan het graf des Zaligmakers . Recessit pastor bonus,
fons aquae vzvae », met den wonderbaren baritonsolo, die niet beter
is weer te geven. Het eerste deel wordt besloten door het motette :
Ecce quomodo moritur Justus,.. et erzt in pace memoria ejus! De
muziek, die tot hiertoe, op enkele uitzonderingen na, zich in moll
bewoog, gaat allengskens in een dur over en in een gevoel van toekomstige vreugde over de weldra volgende verrijzenis des Heeren eindigt
zij in een stemmingsvol accoord, hier en daar onderbroken van het motief,

dat wij aanstonds bij het Alleluia terugvinden.
Het proeludium tot het tweede hoofddeel brengt ons in de stemming
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van den heiligen Paaschmorgen. Nog rust de natuur in stil, treurig
zwijgen. Daar hooren wij het allengskens luider en altud sneller wordend,
ons alien zoo bekende blijde Paasch-alleluia (versione dal Gregoriano).
Een engelenkoor, onophoudelijk den verrezenen Heiland lof toezingend,
verkondigt onder het N, reug de v o 1 geschal der horens na het aangehaald
Alleluia de vetrijzenis des Heeien, welke ons de Evangelist in kort
recitatief meedeelt. Maria Magdalena's aria aan het graf des Heeren,
« Tulerunt Dommum de monurnento houdt ons nog steeds in eene
ietwat droevige stemming, waarvan we echter weldra door het zich
herhalende krachtige Alleluia van het engelenkoor ontdaan worden.
Marta Magdalena schijnt echtr in hare onnoemelijke droefheid den
vreugdevollen verrijzenisgroet niet te vetnemen. illulter quid ploras »
en andermaal weerklinkt de droevige solozang Quia eulerunt
Dominunz meunz D. Daar zet het orgel in, en een kort smart- en
vreugdedeelend inter-indium verbindt den overgang tot het hoogtepunt
van het tweede deel. Marra Map/alma yidit Jesitin stantem : et
non sezebat quza Jesus est. Al giooter en grooter wordt hare
droefheid, terwiji van den anderen kant de Paaschvreugde altijd meer
en meer doordringt. Dica ez Jesus: Illarza! Nu eerst erkent zij Karen
Meester, en met een uitdrukking van verwondering, smat t en overgrootc
vreugde tegelijk, roept zrj 1?abbonz ! Terstond valt het koor der
H. Engelen in met een veelmaals herhaald Alleluia, waarmee het
koor der H. Apostelen blade insternt In eene onvergelukeluk schoone
aria brengt Christus hen den vrede : Pei. Se itt nrisit me Fait/-

et ego mztto vos D... Et ego yobiscrtrn 31/1/1 omnibus drebus usque
ad eonsummationem saeculz D. Nu volgt het heerluke Paaschlied
victimae pascalr laudes D, met den schoonen wisselzang : s Die
nobts Marra, quid vidistz in via: in koor en solo. Bij scrinitsChristum surrexzsse » maakt de componist weer gebruik van den
canto fermo als letmotief en besluit zun werk met een alleluia in
vierstemmige fuga a la Bach.
De indruk, dien het nienwe oratottunt maakte, is onmogelijk te
beschrijven; aan de bijvalsbetuigingen kwam maar geen einde ; het
geheele Paaschlied victimae pas, alt /cocks met het grootsche Alleluia
als finaal moest herhaald worden. De tnt\ °cling was voortreftelijk, wat
het orchestreele gedeelte betreft, dat ook het leeuwenaandeel in het
werk is ; het vocale gedeelte bevredigde.
Het auditorium verlangde stormachtig, dat de j onge Maestro voor
het voetlicht trad ; en deze, na een paar malen beleefd gebogen te
hebben, trok zich bescheiden terug.
Alle kerkevorsten omringden later den veelbelovenden componist
en wenschten hem allerhattelukst geluk. Buiten echter werd Don Perosi
door het y olk opgewacht, dat den jongen Priestcr stormachtige ovaties
bracht. Er is bier maar een roep over den Maestro Don Lorenzo
?crosi. De Heilige Vader cntving den 26 jarigen s Meester der Muziek »
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in afzonderlijke audientie, sprak hem vaderlijk toe over de toekomstige
verblijdende scheppingen, schonk hem een dirigeerstok van ebbenhout
met brillan ten, en benoemde hem in perpetuum tot dii ettore della
catella Szstzna naast den beroemden Mustaffa. (Wat deze verheffing
resp. benoeming beteekent voor later, zal de jonge Maestro als waar
voorstan ler van de echte Gregoriaansche choraal toonen !) Zoo hebben
we dan ook hier weer een bewijs, dat de Kerk en haar Opperhoofd
het bevorderen van kunsten en wetenschappen gees hinderpalen stellen,
doch waar, degehjk werk weet to beloonen. Wij sluiten ons bericht
en vereenigen onze heilwenschen met de wenschen, die heel Italie
den jongen veelbelovenden Maestro Don Perosi toeroept.
Moge hij, die voorloopig zijne plaats aan San Marco to Venetie
bhift betrekken, steeds verder wet ken tot verheffing der menschen, tot
eere van God en tot roem der Heilige Kerk. <, Quod det Deus ! .
A. M.
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HET NEDERLANDSCH IN DE GENTSCHE
DAGBLADPERS.

bijdrage, onder bovenstaande titel verschenen in de Januari-aflevering van Het Belfort, was het voorwerp eener vleiende beoordeeling in Het Handelsblad. Dat dagblad, waarvan
het achtbaar academielid Dr. Aug. Snieders de hooggewaardeerde hoofd-opsteller is, meende met ons dat,
alhoewel vele der kritieken van den heer Arnold over
de taal der Gentsche dagbladen niet geheel en al
ongegrond zijn, de Vlaamsche dagbladschrijvers toch
eenen verkeerden weg zouden opgaan met in NoordNederland en zelfs bij den heer Arnold les te gaan
nemen.
Wat ons in die meening bevestigt is de lezing
der Noord-Nederlandsche « kranten ». Wij lezen er
weinig, 't is waar, doch dit weinige is genoeg om
ons te overtuigen dat iemand die in een Vlaamsch
blad zoo schrijven zou als in die « kranten ) geschreven wordt, er niet zou in lukken zich van zijne
lezers te doen verstaan.
Als voorbeeld nemen wij het enkel nummer van
Het Cenfrztm, van i Februari 11., en geven de uittreksels welke wij bier laten volgen den heer Arnold
ter overweging.
In zijne voordracht ter Academie beknibbelde
de heer Arnold het woord « aankleven » door een
Gentsch blad verkeerdelijk gebruikt voor c bijtreden ›>.
NZE
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\\Tat zou hij zeggen van dezen volzin uit Het Centrum?
« Dat wij aan deze Opmerkingen gaarne onze adlzaesie
hechten, behoeft nauwelijks gezegd. »
In hetzelfde nummer van hetzelfde blad lazen
wij nog :
Alleronverklaarbaarst is de houding der Spaansche regeering, die nu een allerzotst figuur dreigt le
slaan.»
K< En na eenige gronden te hebben aangehaald
besluit onze Rotterdamsche confrere : »
« Dit alles is de bodem van werklieden-pensionneering-. Hiermede "(last men Been socialistische
Laden
Wellicht weet men in Noord-Nederland wat de
schrijver bedoelt met een zot figuur slaan en laden
opyagen; in Vlaanderen is de beteekenis van zulke
uitdrukkingen volkomen onbekend. Ook schrijft men
er colyrrater, al moge dit voor een bastaardwoord
gehouden worden, liever dan confrere, hetwelk zuiver
Fransch is.

In het laatste nummer van Het Be lfort heeft Dr.
Willem De Vreese zich in de betwisting gemengd,
alleenlijk om te zeggen hoe, volgens hem, e'cole
fiayante in het Nederlandsch moet heeten.
De heer De Vreese aarzelt niet ex-cathedra uitspraak te doen, zeggende dat de heer Arnold en
de heer Bultynck allebei gelijk -- en ongelijk
hebben Misschien zullen anderen wel van gevoelen
zijn dat, waar er twee kunnen gelijk- en ongelijk
hebben en ook plaats is voor drie.
Laat ons nu eens zien hoe de heer Dc Vreese
zijne uitspraak verrechtvaardigt :
« De heer Arnold heeft gelijk — zegt hij als
hij belalende scholen afkeurt, want, zooals hij terecht
zegt, ( die scholen betalen niet, maar het daarin
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gegeven onderwijs wordt betaald. Dit kan men niet
ontzenuw en door te antwoorden zooals de heer Bultynck
doet : « Zeer juist, maar dat is zoo waar in 't Fransch
als in 't Vlaamsch en toch is e'coles payantes goed
Fransch. » Omdat eene wending in eene taal onherispelijk is, daarom is de letterlijke vertaling het nog
niet in eene andere taal. »
Dat hebben wij ook niet beweerd. Het doel onzer
opmerking was enkel te doen zien dat indien belalende
school een onzin is in 't Vlaamsch, ("col(' !,ayanle het
niet minder is in 't Fransch, maar dat het gebruik
soms al heel zonderlinge taalwendingen wettigt. Wij
voegden er, immers, onmiddellijk bij :
Ook zijn het de Gentsche dagbladschrijvers niet
die de benaming < betalende scholen » hebben uitgevonden en het is soms zeer moeilijk tegen eene
bestaande en door het yolk aangenomene benaming
op te komen.
Indien er geen voorbeelden zijn van wendingen
welke juist van denzelfden aard zijn als belalende
school, toch zijn er wel van uitdrukkingen waarop
de toetsteen, door den hoer Arnold op deze laatste
aangewend, even verkeerd zou werken.
Zoo zegt men : (K de boom hangl vol peren, de
zaal zit vol menschen, de kuil ligl vol aardappels
en niemand zal betwisten dat deze drie uitdrukkingen
echt Nederlandsch zijn, alhoewel het niet de boom
is die hang t, noch de zaal die zit, noch de kuil die
Lig/. 't Zijn immers de peren die hay wn, de menschen die zitten en de aardappels die lzken.
De opmerking, « 't is niet de school die betaalt,
't zijn de leerlingen die betalen, kan dus niet in
aanmerking komen, als toetsteen am de juistheid der
gebezigde uitdrukking te beproeven.
Dr. De Vreese ondervincit alras zeif de moeilijkheid waarvan wij hooger spraken, als hij op zoek
gaat naar eene andere benaming, welke beter de
beteekende zaak weergeeft. Vooreerst verwerpt hij
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de benamingen door den beer Arnold voorgesteld,
daar het hem met den tijdsgeest niet schijnt overeen te komen, om — waartoe dat woordje « om ) ? —
volksschool te gebruiken voor scholen waar kosteloos
onderwijs wordt gegeven en bizondere school voor
die, waar voor hetzelfde onderwijs dient betaald te
worden.
Dr. De Vreese meent dat het eigenlijke yolk —
dat van het Fransch weinig afweet — betaalde scholen
zegt en dat dit, bijgevolg, het goede woord is. Wij
nemen de vrijheid die meening van den geleerden
taalkundige niet te deelen.
Volgens hem zijn de menschen tot die benaming
gekomen, ofwel doordien in de vlugge volksspraak
betalende licht betaalde wordt, ofwel door het minder
of meer duidelijk beset dat betalende scholen volmaakte
onzin is.
Wij betwisten vooreerst dat de menschen tot
die benaming gekomen zijn. Dat een stotteraar betaalde
zegt, terwijl hij betalende meent, dat is nog geen
bewijs dat betaalde het algemeen gebruikte woord is.
De « vlugge volksspraak ) verminkt zeer vele
goede Nederlandsche woorden. Doch men gaat deze
verminkingen niet te rade om te weten hoe men
schrijven moet. Neen, men herstelt, in de schrijftaal,
de woorden in hunnen echten en goeden vorm.
Wat nu den onzin betreft, volgens de eigen logica
van de heeren Arnold en De Vreese is « betaalde »
school al even groote onzin als « betalende » school.
Wij bewijzen :
Als de heer Arnold — volgens dr. De Vreese
terecht — zegt : « die scholen betalen niet maar
het daarin gegeven onderwijs wordt betaald » dan
beteekent het woord « scholen » bij hem de lokalen,
de oebouwen waarin het onderwijs gegeven wordt.
Als men nu betaalde scholen op die gebouwen
toepast, dan beteekent het dat die gebouwen betaald
zijn, terwijl kostelooze scholen zou beteekenen school--
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gebouwen die kosteloos, zonder vergelding, werden
opgericht. Zooals men ziet komt men niet zeer ver
met de logica, in taalkunde. Wanneer nu dr. De Vreese
verzekert en voor onbetwistbaar houdt dat betaalde
scholen alleen juist is en zegt : die scholen betalen
niet, zij worden betaald, dan wijkt hij af van de
beteekenis door den heer Arnold aan het oord
« scholen » gehecht, om betalcnde te veroordeelen. Bij
hem beteekent school niet meer het gebouw, maar
het onderw
Nu, het woord school heeft nog eene derde beteekenis, namelijk het gezamenlijke, de collectiviteit der
schoolg-aande leerling-en, want het is meer dan eens
gezegd : Noch de meester, noch het gebouw, maar
de leerlingen maken de school uit, zooals de gezamenlijke kristenen de Kerk uitmaken. Ook, als men
zegt de strijdende Kerk, de l'ciende Kerk en de
zegejiralende Kerk, bedoelt men daarmede niet drie
verschillende gebouzeyn, maar wel het gezamenlijke
der geloovigen op aarde, der zielen in het Vagevuur
en der gelukzaligen in den Hemel.
Indien men nu die beteekenis aanneemt, dan is
bc/alende school de volmaakte onzin niet meer dien
dr. De Vreeze erin ziet, maar wel zeer juist, als
zijnde het de school, 't is te zeggen de collectiviteit
der leerlingen, die het onderwijs, aan haar gegeven,
betaalt.
Dr. De Vreese kent nog eene andere benaming,
die niet minder juist is, namelijk : Fransche school.
Daarover willen wij niet verder uitweiden : het zou
er nog aan te kort zijn dat wij, Vlamingen, aan de
franskiljons dat wapen in de hand gaven, om tegen
ons te bewijzen dat het Fransch waarlijk de taal
der beschaafde standen in Vlaanderen isP,aangezien
de scholen waar het onderwijs betaald wordt er den
naam van Fransche scholen dragen.
Eindelijk keurt dr. De Vreese ook het woord
betaalschool af, dat op de deur der school in de
AN
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Casinostraat en misschien ook op die van andere
c prijkt ». Wij treden die afkeuring bij, doch niet
om de reden welke dr. De Vreese daarvoor opgeeft,
namelijk : « dat dit woord noodzakelijk moet beteekenen : eene school waar de kinderen leeren betalen,
aangezien b. v. feekenschool eene school is waar men
leert leekenen.»
Als die afleiding juist is dan beteekent bewaarschool ook noodzakelijk eene school waar de kinderen
leeren bewaren.
Wij denken genoeg gezegd te hebben om te
bewijzen dat het echte woord om betalende school
te vervangen nog niet gevonden is.
A. V. BULTYNCK.
Gent, 12 Februari 1899.
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
Cats. —

Un poi2te ne" rlandazs. Cats, sa vie et ses alivre.s-

GUSTAVE DERUDDER.

par

Imprimerie des orphelins, 1898.

Thesis 757 oponebat facultati litterarum

De Tessela Romeria.
nanceiensz GUSTAVUS DERUDDER. Caleti, apud orphanos typographos
MDCCCXCVIII.
Wij waren gansch verra,t en vol bewondering bij het ortvangen
dezer boekdeelen in groot 8'; het eene van 477, het tweede van 140
blz., gesteund op den volledigen Cats van het jaar 1712 en verder
beweikt naar een aantal oude en nieuwere studièn, waarvan de naamreeks twee, drie bladzuclen volt De schrijver heeft in eerstgenoemd
werk Cat,' levensbeschrijving in vier hoofddeelen naar tijdsorde gesplitst:
I° tot 1603, 2° tot 1623, 3" tot 1b51, 4° tot aan den dood des dichters.
De beschouwing zijner werken bevat zeven hoofdstukken als :
1 0 Zijne dichtwerken in 't algemeen, 2° de zinnebeeldige dichtstukken, 30 de herderhike poezie, 40 Minnedichten, 5° Godsdienstige
verzen, 60 Realistische stukken, 7 0 Neerlands letterkunde in betrekking
tot het buiteriland.
AVij ontvangen hierdoor een volledig oveizicht der werken van den
. Vadet ». i\Iaar dat met alleen. De auteur gaat verder. Ook de esthetische zijde, zoowel als de ethische waarde der werken wordt met
onafhankehj ken sin beschouvtd en daarbg in 't licht gesteld, welken
invloed de heerschende smaak der Ile eeuw, de neiging tot lichtzmnigheid, tot wansmaak toe, op Cats' werken uitoefende. Dit wordt toegelicht
door voorbeelden, als de becchruving van het aardsch paradijs, enz.,
die to zeer wellust ademt ow edel te ofschoon ook Vondel, zegt
de schuiver, in het eerste bedruf van Lucifer van dergelijke al te zinnehjke beschnjving niet vrij is.
De beer Derudder Lreidt echter zijne studie op Cats nog aanmerkelijk uit, door zune vergelijkingen met andere letterkunde en de
voorbeelden hoe deze op Cats in de nedeilandsche letteren der 17e
eeuw in 't algemeen van invloed is geweest. Hij toont ons den engelschen
zoowel als den spaanschen invloed aan en spreekt van Gryphrus' en
Opitz' werking op Cats.
voert ons Sidney voor en de bibliotheek der Arcadia's zijner
dagen, wijst op Sully's Euphues en de gemaaktheid welke zich zoonit Frankrijk als uit Engeland in Nederland een' weg baande.
Order aanwending der schriften van de meeste onzer welbekende
schrijvers over nederlandsche letterkunde, klimt hij zelfs op tot Walter
v. d. Vogelweide, tot de sage van Pyramus en Thisbe, tot Willem
die Nt adoc (I) maakte, om den geest der letteren van latere eeuwen
te kailditeriseren.
Alle deze bijzonderheden zijn met kennis van taken behandeld,
waarvoor wij den geleerde oprechtelijk te prijzen hebben, die met zulk
gemak zich op het Atld eener vreemde letterkunde beweegt,

(I) NB. Niet Willem di Madoc a en niet Walter von Vogelweide.
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Zoo hebben wij dan bier niet alleen eene beschouwing van den
. Grootvader ., maar wel een beeld van de letterkunde zijils tijds met
eenen verzienden blik op hetgeen aan hem vooraf is gegaan. Bijna
geen van Cats' tijdgenooten blijft onbesproken en de werking van den
dichter zelven wordt van alle zijden toegelicht.
Eindelijk wordt 's mans karakter en zijn doel op geestige wijze
beschreven : hij minde het geld, maar slechts als middel; hij was
zedelijk en godsdienstig, doch met zor der hoop cm daardoor aan invloed te winners; hij was oprecht calvinist, en meende dat dit tot Neil
van den staat en van zijn eigen persoon kon dienen. Hij was spaarzaam uit
wijsbegeerte ; hij was voorzichtig, want hij beminde . het juiste midden >>.
In alle zijne gevoelens was hij oprecht en natuurlijk ; maar hij beminde
zich zelven en den roem meer dan de kunst. Doch zijn piactische
geest en zijne zachte gemeenzaamheid « zijn in volkomen overeenstemming met het vlaamsche yolk . en verzekeren hem . den duur
van den goeden naam . dien hij zich reeds bij zijn leven heeft verworven, en welke hem tot den populairsten der dichteren heeft gemaakt.
De Thesis door den heer Derudder N ooigesteld, heeft natuurlijk
hare eigenaardige belangrijkheid, bijzonder voor fransche gelcerden en
studenten, welke van den toestand der nederlandsche dichtkunst in de
Ile eeuw niet op de hoogte zijn. Maar deze studie is ook niet zonder
belang voor een grooter en nederlandsch publiek.
Wel worden daarin geene gewichtige ontdekkingen gedaan, maar de
wijze waarop de gebeurtenissen zijn gegroepeerd en de daaruit voortvloeiende schilderachtigheid van het verhaal, zullen ook den nederlandschen
lezer niet ongevallig en zelfs leerrijk toeschijnen.
De schrijver schetst vooraf de waarde der nederlandsche schrijfsters
van de \roegste tijden af, op het voetspoor van hetgene Brunetiêre voor
de fransche vrouwen heeft gedaan. Vervolgens wendt hij zich in 't
bijzonder tot Maria Roemer Visscher. Zij en hare omgeving worden
ill velerlei bijzonderheden geschetst.
Tessela's geest, Tessela's zeden en alledaagsche bezigheden worden
uit de bronnen opgehaald. De schrijver heeft daartoe de Brieven van
Hooft en van Baerle, de schriften van J. Alberdingk Thijm, Everts,
v. Vloten, van Lennep, enz. grondig doorgewerkt. Een groot getal
aanhalingen bevestigen de waarheid van zijn schrlderstuk, hetwelk bier
en daar zoo stork gekleurd is van lof en geurt van een wierook, gelijk de
mannen der zeventiende eeuw gewoon waren die elkander naar het hoofd te
zwaaien. Zoo woidt dan ook hier de op end' op x erheerhjkte , Muiderkring » met altoos nog gebruikelijken stralenkrans versierd, welke,
naar onze overtuiging, nevens de werkelijkheid droevig zou verbleeken.
De menigte aanbidders, welke Maria heeft gehad, en die natuurlijk allen genoopt waren de jonge, vriendelijke, lustige en begaafde
jonge dochter in den hemel te verheffen, heeft aanleiding gegeven
tot de verhc:erlijking van de plaats waar zij bier en daar op bezoek
kwam, het Muiderslot, wat in die dagen, van Amsterdam nit, met in,
een mil tie te bereiken was.
Wat er ook van zij, de heer Derudder heeft ook met dit boek
een zeer nuttig weak veriicht, wat alleszins geeigend is om dezen toestand onzer letterwereld in de zeventiende eeuw aan vreemdelingen,,
welke geen nederlandsch verstaan, te doen kennen. Hi j is een zekere
en bekwame gids voor de zaken die hij mededeelt. Deze schets is
bovendien zoo helder en zoo kleurrijk, dat ze gene recht aangename
lectuur oplevert en tevens het verstand voldoet door de nrilaigte
bewijzen die als noten er zijn bijgevoegd.
De drukfouten zijn niet talrijk, zij komen natuurlijk meest in de
_aanhalingen voor, zoo wel in Cats als in Tersela.
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De beide werken heeten wij hartelijk welkom. Wij bevelen ze
alien zoogenaamde beschaafden aan, die, en daar zijn er in Noord
en Zuid nog genoeg, tot heden ooze letteren slechts kennen van hooren
A. T.
zeggen.
Schema's en Wenschen, als bijdrage tot de practzsche kennzs der
nieuwere Pleciagogzek (Cultuurhistorische Trapper], Coucentratie, Formeele Leertrappen, e Opbouwend » Onderwijs), doar POL ANRI. - Gent,
A. Suffer en Ad. Hoste, 1899 ; 275 bl., 2,5o fr.
Behalve de studien van Prof. F. Collard in La Pedagogie a Giessen ,>
en Prof. P. Hoffmann in . Une visite au gymnase de Giessen is dit het
eerste uitgebreid werk (275 blz. in 8°) over de nzeztwe rzehtzng in de
opvoedkunde, ook wetenschappelyke rtclitzng crenoemd, in Zuid Nederland
verschen(n. Hierin wordt het Herbartiaanscl7e opvoedkundig stelsel in
breede trekkers en tevens in eene sierlijke taal kundig uiteengezet. De
Zuidnederlandsche schoolliteratuur, en al wie op den ruimen akker der
paedagogiek rijkelijk wil oogsten, zullen den Schrijver danig dank weten
voor _zijne welgeslaagde poging, den adspirant-kandidaat-schoolopziener
zal dit werk ook nuttig en welkom wezen.
(De Opvoedills2-, maandschrift, uitgegeven onder
,
hoofdinspecteur lager
het bestuur van J. MELCHLOR
onderwijs; I5' j., n r 2, Febr. '99, blz. 46.)
Een grondig bestudeerd, einstig werk, dat in Vlaamsch-Belgie gunstig
zal worden onthaald. Het is eene bijdrage tot de practische kennis der
nieuwere richting in de opvoedkunde, waarvan Johann Friedrich Herbart
de baanbreker is geweest en het vult eene bestaande leemte aan, omdat tot
hiertoe in Belgic geen enkel werk over het stelsel tan Herbart werd
geschieven. Opvoeders en kinderen echter hebben er het grootste belang
bij, dat de paedagogiek eindelijk op vaste, wetenschappelijke gronden
gesteund weze.
Met oprechte vreugde lazen wij in het boek van P. Ann, dat het
stelsel an Herbart de persoonlijkheid des leerlings ontwikkelt en ten goede
leidt. Veider troffen wij er voor den zoekenden, opmerkzamen onderwijzer
Het onderwijs moet belangstelling
de volgende gulden regels aan :
opwekken. — Belangstelling is de brug tusschen u eten en willen. Alle
leer\ akhen zullen harnionisch samenwerken. — Het onderwijs zij in
overeenstemming met den gra-id der geestelijlce, lievei der heisenontwikke,111 bet kind
lm
De zao actische typen van lesser, door den sclirut er gekozen in eik
ondeii1( htst ale, dragon v eel bij om het meow, opvoedingsstelsel aanschouwelijk, bij get olg hlaar en 1 , ex attelijk to maken ooi jeugdige onderw,
met genoeg aanbevelen. Zij
Deze laatsten kutmen wij het degelijke
zullen et met alleen over de paedagogiek, maar ook °vet de geschiedems
der opvoedkunde nuttige weaken in vinden, gesteund op de waaineming en
ondervmding des sehtijvers. Hopen wij dat het bock al spoedig eene plaats
zal vinden in de endertt uzersbibliotheken onzcr stad en van het geheele
land.
L. D.
Volksbela lig.
Het Bock van Spaarzaamheid en Vooruitzicht door MARIA
Du CAju. Gent, A. Suffer.
but werk verworf een gouden eermetaal to Brussel 1897, een
eersten prijs en gouden eeremetaal in den wedstrijd der Provincie
Ifenegouwen 1897, en wordt in het Belgische Staatsblad van 15 Juni 1898
zker eervol vermeld in het verslag van den keurraad voor den prijs
Guinard. Die bijval zal niemand veiwonderen, daar de werken van
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Maria Du Caju, door het Belgisch ministerie van Nijverheid en Arbeid,
de verbeteringsraden van het Lager en het Middelbaar Onderwijs, enz.
goedgekeurd werden, daar zij in 1895 door de Parijzer Socze'te" nationale d'encouragement au bzen bekroond werden, daar in 1891
reeds de Koninklijke Academie van Belgid hun den prijs de Keyn
toekende. Tien belooningen in tentoonstellingen gewonnen, maakten
de werken der schrijfster gunstig bekend in den vreemde. Die werken
zijn in twee reeksen afgedeeld : 1. Vooruitzicht door de school, waartoe
bovengemeld werk behoort. II. Vrouwelijk onderwijs, bestaande uit
degelijke verhandelingen en lezingen over huishoudkunde, gezondheidsleer, enz. Mee ,,tal de werken bestaan ook in het fransch. Hun prijs
is uitermate gering (fr. 1,25), en hun nut oprecht groot.
Ten bewijze van dit laatste gezegde, gelde het opgeven der
deelen van het Boek van Spaarzaanzhczd I. Spaarzaamheid en
vooruitzicht in het algerneen. (Sparen, middelen om te sparen, hinderpalen tot het sparen.)
II. De lijfrentkas. (Doel en voordeelen der lijfrentkas, der pensioenkas,)
HL De onderlinge bijstand. (Doe], voorwerp, inrichting der maatschappijen van onderlingen bijstand.)
IN/. De levensverzekering en do werkmanswoningen.
V. De eigendom. Arbeid en Kapitaal.
Zielaar tal van maatschappelijke vraagstukken in het bereik gesteld
van schoolkinderen, jongens en meisjes, van 12 a 14 l aar, op zulke
behendige wijze (door samenspraken, verhalen, voorbeelden)
behandeld, dat het boek een blijvendeii indruk in den geest van den
jeugdigen lezer zal laten. Zulke boeken verveerdigen is een hoogst
verdiensteiijk werk, dat de erkentenis van ieder weldenkend man
afdwingt. Zulke boeken voor prijsuitdeelingen en volksbibliotheken
aanbevelen, ze doen kennen aan het on,,trwijzend personeel, is eene
taak die wij geerne vervullen. Op de 250 bladzijden van het boek
zijn er luttel dingen welke ieders goedkeui ing met zouden meedragen.
Het zij vrij gezegd, het werk bevat goiLlen lessen, lessen die goud
weerd min , en den arbeider meer dan geld en goed zullen verwerven,
namelijk achting voor -Lunen stand en ontzag voor de maatschappij.
Y. X.
Dit zijn vlaamsche Vertelsels uit den volksniond opgeschreven
door POL DE MONT en ALFONS DE COCK. Gent, Van der Poorten;
Deventer, Kluwer en C ie , 1898, 452 biz.
Een zeer aanbevelingswaardig bock, leerrijk voor jong en oud,
om alle avonden op de tafel van 't huisgezin teruggevonden, geopend
en gelezen te worden, dan hier en dan daar.
Het titelblad is met onaardig, met losse hand en trek — eene
grootmoeder tusschen hare kleinkinderen, in de verte een aantal pignons,
geteekend door Karel Doudclet, erg los van de hand, evenals de
overige e 30 teekeningen
van binnen.
De schrijver geeft in zijne voorreden een goed overzicht van den
groei des boeks, hoofdzakelijk wel uit reeds gedrukte vertelsels bestaande, doch met minstens 8o nieuwe daarneven. Hij wijst ook de
overeenkomst aan deter vertelsels met die uit andere landen, zelfs tot
in de giieksche oudheid toe.
Wanneer hier en daar nog eenige meerdere kritiek ware uitgeoefend, b. v., door aanwijzing hoe bier de aloude regel weder doorkomt,
dat het yolk verschillende sagen aan een pleegt te knopen, dan ware
het werk misschien te zwaar geworden. 't Is nu reeds een lijvig

boekdeel op prachtig papier, zeer smakelijk gedrukt. De teekenaar
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heeft bepaald talent en vermaakt menigmaal met zijne voorstellingen.
Edoch moeten wij hem waarschuwen tegen jacht naar na1veteit. De
Duitschers zeggen Man merkt die Absicht and ist verstimmt —
Gebreken in teekening komen zelfs op meesterwerken voor, maar gebreken met opzet ten papieie gebracht ontstemmen den kunstkenner bitter.
Men kan in onzen tijd van vele buitenlandsche kunstenaars leeren,
hoe rap en fij n en natuurvol men au trait kan teekenen, zonder
gemaaktheid.
Doudelet heat te veel talent, dan dat men hem dit niet zou
zeggen.
A. T.

De Duik-Almanak, door Dr. GUIDO GEZELLE. Legio kalenders
zien wij jaarlij ks verschij nen, vaak valt het moeilijk uit elt ze een« onberouwelijke keuze te doen. Niet weinigen laten zich bij die keus leiden door de
uitvoering ' an het schild », zonder zich Perst op de hoogte te stellen van
bet blok d. w. z. zonder zich te bekommeren om hetgeen de blaadjes >>
te zeggen hebben.
Voor dezulke no — wien het alleen te doen is om door een mooie
wandversiering bun huiskamer aan gezelligheid te doen winnen — zijn deze
regelen met geschreven, wel voor hen, die hoogere eischen stellen aan den
in onzen tijd onmisbaar geworden scheurkalender.
Onder de velen dan, die ook nu weer van de pers kwamen, is er een,
(deze) die zeker in ons land nog maar bij weinigen bekend is, en die toch
inderdaad de kennismaking ten voile verdient.
Van welken aard de inhoud is? De samensteller, Dr. GUID0 GLZELLE,
hear gezorgd voor at wisseling. In de eerste plaats vinden wij hier natuurlijk
d ig en clatuni, din den inzonde!en naam, then deze r,f the dig draagt of wel
den heilige, aan Wien hi] is gewijd. Voorts worden vermeld gebruiken en
geplogentheden op zulk een dag in zwang.
Venter tieedt de Duik als taalzuiveiaar op, door te laten zien, hoe, in
de plaats van vele in zwang zijnde vreemde woorden, Hollandsche gebruikt
kunnen worden; zoo diem bet schuimwoord czto ‘ervangen door het
. dietsche » 71(11-//G'S, adleu door Godevolen, mode door snol,famz1/ e door
maagschap, pro/Zi t door bate, queste door Nader of twist, enz. enz.
lezen wij bier menig spreekwoord, maar in andreli vorm dan
wij het kennen : naast ons
krukkende wagens Buren lang », staat
piepende keire r ij dt verre
naast al te goed is bum man's gel;
staat
die te goed is, wordt begekt ,, en naa-t : << de appel valt met \ er van den
boom
't Vlaamsche : < Zoo de \\T ulle is, zoo is 't Laken ».
Gedachtig aan 't oude varietal delectat wisselen ernst en boert
elkacir af, waarvan als vocibeeld dienen kan de N ermelding van deze
parodie :
. honi soit qui mal y pence,
hongersnood maakt smalle pensen
Ik mag niet te uitvoerig worden — moge deze weinige regelen
voldoende zijn ter aanbeveling van den Duik-Almanak (mtgave van
A. Suffer to Gent — prigs fr. 0,50), die op geen studeerkamer mag ontbreken, die welkom zal wezen aan ieder, die belang stelt in de taal en de
zeden van onzen Stem !
(HOornsche Courant.)
F. W. DRIJVER.

Gedenkteeken aan J. Fr. Willems. — Redevoering uitgesproken
in den Gemeentetaad van Gent, den 19 December 1898, door den heer
A. Suffer, Gent, drukkerij V. Van Doosselaere.

De politieke omstandigheden hebben ons tot hiertoe verhinderd
deze redevoering te bespreken, welke de heer Suffer wel gedaan heeft in
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vlugschrift uit te geven. Het is de volledige, afdoende en tevens humoristische weerlegging van al den onnoozelen praat die, in de drukpers en in
zeker gedeelte van het publiek, is verteld geworden over het bekroond
ontwerp van den beer De Rudder en over de plaats aan het gedenkteeken
van den Vader der Vlaamsche beweging toe te kennen.
Alwie, onbevooroordeeld, de redevoering van den beer Suffer leest,
moet erkennen dat niets ongegronder is dan de beknibhelingen welke tegen
de allegorische voorstelling van den beer De Rudder werden uitgebracht.
Daarenboven heeft de heer Suffer zich terecht beroepen op de uitspraak van
den keurraad, alleszins meer bevoegd dan de naamlooze vitters die hunne
gal tegen het ontwerp hebben uitgespuwd.
Ook heeft de gemeenteraad zich eenparig bij de zienswnze van het
achtbaar lid aangesloten en zal de stad Gent, zooals de beer Siffer het
zegde, fier mogen zijn over het meesterlijk kunstwerk dat weldra op het
St-Baafsplein zal oprijzen en dit middenpunt van Vlaamsche kunst tot een
echt sieraad zal verstrekken.

(Fondsenblad.)
M. H. de Marez, in het voorgaande Belfortnummer JACOB CATS
besprekende, teekent als merkwaardiv.. aan << hoe de Nederlandsche litteratuur langzamerhand in den vreemde begint door to dringen, hoe zij bij de
nabulige volken belangstelling verwekt, en, even als de Deensche — ook
een klein-yolk litteiatuur — ecne plaats inneemt in de algemeene
geschiedenis.
Dat herinnert mij de Nouvelle biblzotlilque populazre, a dix centi-

mes : collection des oeuvres les plus remarquables de toutes les lztteratures,

sedert lang verschijnende bij Henri Gautier, to Parijs. leder net gedrukt
vijfcentenboekje beslaat 32 bladzijden, en veeltijds volstaat een enkel
numrner om een beroemd dichtwerk in zijn gehe'21 mode to deelen, zooals
b. v. Hamlet, — Macbeth, — Childe-Harold en de Gevangene van Chillon,
— Evangeline, — Herman en Dorothea, — -Mignon, — Willem Tell, enz.
't Is mu echter niet to doen om eene Franschc uitgave aan to bevelen,
maar wel out to bestatigen dat de twee hooger aanroepen litteraturen in de
collecue vertegenwooidigd zijn door :
Litterature hollandaise. Vondel (Lucifer). J. J Cremer (Interieurs
hollandais) Alberdingk-Tbum (Les chroniqueurs hollandaise. Hildebrand
(Prose et poesie). Bilderdijk (Poemes neerlandais). C. Busken-Huet (Portraits du temps). Erasme (Ce quo les femmes pensent de lours saris).
Late' rature scanclinave. Essaie Tegner (Frithiof). — Andersen
(Contes choisis). Madeleine Thorezen (Dans les Fiords). Henri Hertz (La
fille du roi Rene). Blicher (Une cause criminelle). Holberg (Le potier
politicien). Brandes (Th. Gautier, S te Beuve). Frederika Bremer (Le
voyage de la Saint-Jean, En guerre et en paix).
De Russische letterkuncle piijkt met de namen van Tourguenieff,
Dortoiewski, Lermontof, Nicolas Gogol, Leo Tolstoi, Les poetes russes.
Het spreekt van eigen dat, in doze uitgaaf van meer dan 500 bookskens, het paart van den leeuw voor de Franschen is. Niettemin is de
verzameling met uiterste zorg en bescheidenheid gedaan, hoOgstdenkelijk
door een katholieken Belg van Vlaamschen oorsprong. De naam van den
bijzondersten voorrede-schrijver, Alfred Ernst, verspreidt immers den geur
van onze Limburgsche Kempen. Wat er van zij, ik stond aangenaam
verrast toen ik onder den wereldberoemden rouwzang van Lord Byron
over Griekenland vond aangestipt dat de Vlaamsche dicbter Karel Lodegamic daarin zijne begeestering had geput bij den aanvang zijner Ode aan
Brugge :
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K Wie ooit een doode maget zag .....
. Dus zong de bard van Albion..,.. »
Dees laatste alleen bewijst dat . de Nedcrlandsche litteratuur in den
vreemde langs om meer doordringt
R. M.
Gedachtenis der eerste H. Communie of duurzame herinnering vaw hetgeen de kinderen en hunne ouders toen gehoord,
gezien, gevoeld en voorgenomen hebben, door D. B., pastoot, met
kerkelijke goedkeuring. Drukker, De Smedt, te Ukkel.
Het boekje bevat t o eene aanspraak van den herder der parochie tot
zijne eerstcommuniekanten; 2° de voornaai-nste middelen van lolherding
na de eerste communie; 3° eenige woorden tot de ouders om hunne kinderen voor het bederf te behoeden; 4° eene opwekking, gevolgd van de
schoone gebeden om gezamenlijk de beloften des Doopsels te vernieuwen
en de Eeistcommuniekanten onder de machtige bescherming der atterh.
Maagd Maria te stellen.
Dit alles is kortbondig vervat in i6 bladzijden, fraai gedrukt err bestemd
om in het Gebedenboek der eerstcommuniekanten geplaatst, bewaard en
dikwijls herlezen te worden.
Alwie er belang in stelt dat de kinderen, na hunne eerste communie
braaf en deugdzaam blijven, is verzocht, te dien einde, dit boekj , te helpen
verspreiden. Prijs : 8 centiemen het stuk ; 3 fr. de So; 5 fr. de mo.
Het oude Oostende en zijne driejarige Belegering (1601-1604).
Opkomst, Bloez en OnlerArang met de beroerten der XVI" ett7t7., door
VLIETINCK (met teekeninger., plattegronden, zichten enz.). Oostende,
J. Vlietinck, uitgevfr.
De wetenschap gaat met reuzenschreden vooruit, alle vakken van de
menschelijke kennis worden dooigrond en in die bedrijvigheid staat zeker
de studie der geschiedems op den laatsten rang nict.
Nuttig en goed is het te weten wat onze voorouders deden want,
daargelaten de ingebnren en veredelende zucht naar kennis, is zeer dikwijls
het verleden de school van het heden.
Alle arbeid op dit gebied moet dus aangemoedigd worden en lof
gesproken, en dit lofspieken wordt een waar genoegen wanneer men een
degelijk werk als dit aan de openbare aandacht mag aanbevelen.
Oostende is, zoomet door hare uitgestrektheid en groote bevolking,
eene onzer nicest bekende steclen, waar met alleen een groot deel onzer
bevolking imar zelfs de N. eemde henen gaat gedurende het badscizoen. De
Driejarige belegering (tool Albrecht is eene der grootste gebeurtenissen
onzer rationale geschtedems; immers met Oostende viel de laatste sterkte
van het protestantisme m onze landen.
De schrijver weet de , zebeurtenissen klaar en duidclijk your te stellen
in eene aangename en sic; luke taal, en hij schetst ons plastisch en aanschouwelijk de toestanclen
De talnike platen weike het boek opluisteren en welker uitvoering
alien lof verdient, brengen op hunne beurt het hunne brj om alles in het
klaarste daglicht te stellen.
Wie dus zijne bibliot heck met een schoon en nuttig boek wil yen-liken
en eene nuttige en aangen,me studie doen, koope dit werk van den heer
Vlietinck, die overigens op historisch gebied aan zijn proefstuk met meer is.
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Toponymische studie over de oude en nieuwere plaatsnamen der gemeente Bilsen, door JEF CUVELIER en CAMIEL
HUYSMANS, mtgegeven door de Koninkl Vlaarnsche Academie te
Gent, A. Suffer, 1897.
Dit werk schiint ons zeer volledig en verdienstelijk te zijn, anders zou
het ook niet door de Vlaam gche Academie ter uttave ztjii aangenomen.
Die Kritik in der englischen Literatur de , 17. und 18 Jahrhunderts, von PAUL HAMELIUS. Bruxelles, Societ ‘' beige de Libratrie, 1897.
Dit werk behoort tot de verzameling uitgeveven door de philosophische Faculteit der hoogeschool te Luik, en we ' d haar destijds door
den schrnver aangeboden om den doctorstitel in de germaansche phiverwerven.
lologie
Hier in 't kort de thesen, die de jonge geleerde op lofwaardige
wijze behandelt
I. Burger's Lenore staat onder den nycloe I ll,,ch van Percy's Balladen illarN aret's Ghost en William and :11a,Ta?et, noch van het
gedicht Lenore in Des Knaben Tkunderhorn.
2. Klopstock, alhoewel hij Gerstenberg ten opziehte der duitsche
Mytholog,te nabootste, heeft deze niet verstann. K. 's opvatting der
germa'insche oudheid heeft hij uit Ossian, uit T,,cttus en andere latijnsche
schrijvers geput.
3. Leisewitz behoorde slechts uiterlijk tot (1,-_n Hainbond. Hij moet
als een leerling van Lessing worden beschouwd.
4. De vlaamsche dichters onzer eekiw ien meestal de fransche,
de duitsche en engelsche Romantieken nagebo,t,t. Van Holland hebben
zij slechts weinig overgenomen.
Die bemalten romanischen Holzdecken im Museum zu
Metz, door A. SCHMITZ, in-8 0, met platen, I u-s, 1 iorf, Schwann 1897,
prijs fr. 3.75.
eenigen tijd in een
Deze romaansche houtzolderingen wetde
overgebracht.
particulier huis te Metz ontdekt en naar
Het hoofdsieraad bestaat uit gestyliseertle er n, die met grooten
zwier en verscheidenheid zijn aangebracht. "ele bouwmeesters van
onzen tijd, die hunne zolderingen met « stile ver-ieren, waarvan maar
te dikwijls brokstukken op onze tap et recht komen, zullen
hunne plafonds binnen boo jaren niet in rnuseu is zien prtjken. V. N.
Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik, von GEORG.
FREIHERRN VON HERTLING, Freiburg i. I l r te,, 1897, 673 bl.,
in-80, fr. 6,25.
De Munchensche hoogleeraar von Herding, die kortelings den tweeden
doctorstitel honorzs causa ter Leuvensche hoo. , es verwierf, is Been
onbekende voor ons. Wij lazen dus met itibbele belangstelling de
opstellen, die de schnjver onder bovenstaanden titel tot een lijvig
boekdeel vereemgde.
behandelt de beginselen van Wier gezon.le opvatting geheel het
politisch-sociale leven afliangt :
Vrijheid, gelijkheid, democratie, monarchi e absolutisme.
De geleerde hoogleeraar toont vooral zijne gron lige kennis der
middeleeuwsche wijsbegeerte in zijne weiei ping van Ritschl, die
reeds vroeger ter perse kwam. Dan moeten vij ook het stuk _Araturrecht und Soczalpolitzk, als behoo rend o tot het belangrijkste
gedeelte van het werk, nog bijzonder vet ■ I ' d ien.
sierlijken stip roemen,
Evenzeer als den inhoud moeten wtj
kleedt. V. N.
waarin de uitstekende geleerde zijn diepzinnige
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Duimpjesblad. . Fen stem uit het Woud >> door VICTOR DE
LILLE, drukkenj, V. De Lille, Nialdegem. Een werkje, oorspronkelijk en
frisch van opvatting, waarin de sehi ijver wont hoe een klein volksjongen
ook kunstenaar worden kan. Het verhaal heeft een echt geschiedkundigen
grond, waarop dan ook alles berust. Vele historische bijzonderheden die tot
nu toe om zoo te zeggen gansch oi , bekend bleven. Jammer dat de taal van
den schrijver nog al wat te wenschen overlaat.
Koninkl. Vlaamsche Academie. Ver,;,-adering van 15 February;
— Na voorlezing van 11, t verslag der vorige bileenkomst, deelt de
besteodige sekretaris mede d tt op io Februari nog een handschrift,
in antwoord op de prijsvraa, van geschiedenis, is ingekomen. De vergadeiing beslist dat het handschnft aan de jury van beoordeeling zal
medegedeeld worden, en dat deze later over het in aanmerking komen
van dat stuk zal beslissen.
Uit naam der Commissie voor nieuwere taal- en letterkunde, doet
de heer Coopman het voorstel dat door de Academic zal uitgegeven
worden het Liederboek van Dokkum. Deze uitgave /eu bezorgd worden
door de heeren J. Bois en Hon van Duyse. DIL voorstel wordt
aangenomen.
Vervolgens leest de !leer Gailhard een uitvoerig verslag voor over
de werkiaamheden der Commess , e van Middel Nederlandsche lettei en,
van hare oprichting of tot op heden.
De heer Coopman deelt, namens de bijzondere Commissie voor
het Woordenboek der ATederiandscheTaal, een schnjven mede van de
Redactie van het Woordenb',ek, waarbij deze haren dank betuigt voor
het toezenden van uittrekstls. Deze brief zal in de Verslagen en Mededeelingen worden opgenome.i.
Door den heer Broeck,,ert worit medegadeeld dat de Commissie
van geschiedenis heeft verkozen tot voorzitter, den heer Sermon, tot
ondervoorzitter, den beer Bois en tot secretaris, den heer Broeckaert.
Op voorstel d y er Commissie besluit de Academie tot het uitgeven door
den beer de Potter, van eene « Histonsehe bibliographic der Belgische
steden en dorpen.
Verder wordt besloten tot het uitgeven van een handschrift, door
den beer P. Tack ingezonden, dat bevat eene Bibliographic van de
Oudnedefrfrankische broniz 'n en Ge,chzedenrs van de studie dezer
bronnen.
Een voorstel strekkende °In eene kunstafdeeling in te richten zal in de
volgende zitting besproken worden.
Groote prijskamp van toonzetting van i8gg. — De Minister van
Landbouw eu Openbate Weri,en 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 v iii 1899 (prijskamp van Rome).
Een prijs van 300 frank
een gouden medallic van dezelfde waarde,
zal aan de schrijvers der beke oonde gedichten toegewezen.
De gedichten zullen met meer dan drie muziekstukken van verschillend
karakter, onderbroken door zengverhalen, behelzen, niet meer dan twee
honderd verzen bedragen, en behooren tot het lyrische of tot bet drama-.
tische vak. Het is onnoodig dat zij geschikt wezen voor de tooneelopvoering. De schrijvers mogen naar believen eene alleenspraak inaken of
verscheidene personnages does optreden.
De Belgische schrijvers die aan den prijskamp willen deelnemen.
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moeten, voor den r e ° April 1899, hun werk zenden naar het secretariaat
der koninklijke Belgische Academie van wetenschappen, letteren en
schoone kunsten (Brussel). De handschriften mogen gees enkele aanduidingdragen, die den schrijver kan doen kennen. Zij zullen veigezeld gaan van
een gesloten briefje, bevattende den naam en de woonplaats van den
schrijver. Het is verboden, op pene van verbeuring ‘aa den prijs, een
valschen naam te gebruiken.

Woordenschat, verkiaring van woorden en uitdrukkingen onder
redactie van Taco de Beer en Di Laurillard. Van deze nuttige en practische
uitgave is thans aflevering 17 verschenen, gaande van _Rogy-Itiones tot Silk.
Davidsfonds. Vergadering van het Hoofdbestuur, to Februari
1899. — Het Hoofdhestuur hield donderdag i6 Februari zijne gewone
zitting onder het voorzitterschap van den eerw. heer Dr Claeys, ondervoorzitter. De heer Helleputte, voorzitter, verhinderd in de Kamer . an y olksvertegenwoordiger-, kon slechts op het einde der zitting aanwezig zijn.
De vergadering was talrijk : 22 leden waren aanwezig.
Het versiag der laatste zitting werd goedgekeurd, alsmede de rekeningen van het dienstjaar 1898 en de begrooting voor 1899. Het budget
bedraagt ongeveer 26,000 fr.
De volgende werken zijn in bereiding : jaarboek, lliengeling-en, Platen
van den Boerenkry;, Oude Geestelike liederen, door Fl. van Duyse,
Rers naar Congo (met platen), door P. de Mey, Vaderlandsche
historze, van David, Verhalen nit het Meetjesland, door pr. Edg. Pattijn,
een wetenschappelijk werk van kanunnik Martens.
Men heeft overvloed van handschriften en is om zoo te zeggen geriefd
voor twee jaar. Een lid vraagt, meer en meer eischend te zip in het
aanvaarden van nieuwe werken.
Tot bereiding der jubelfeesten voor ons 25 jarig bestaan, in 1900, wordt
eene commissie benoemd bestaande nit de leden van het bureel en de beeren
Peters, Duclos, Ossenblock, Suffer en Van Geel.
Eene afdeeling zal gesticht worden te Ath ; men neemt akte van den
brief van bedanking geschreven door hetWillems-Comiteit voor de gestemde
som van moo fr. ; de quaestie van het hulpgeld voor het gedenkteeken op
Groeningekonter woidt verschoven tot de volgende zitting ; onze uitgaven
zullen geschonken worden aan het studentengenootschap der Germanisten
te Leuven. Verdere maatregelen van louter bestuurlijken aard worden nog
genomen.
— Zondag [2 Februaii speel le met groot welgelukken de verdienstelijketooneelkundige afdeeling van het Davzds-Fonds van Heist-op-den- Berg,
het vaderlandsch drama < Een jonge held . door De Wagenaere. Dit stuk
is ontleend aan den Boerenkrit.
T Frans Van Herzeele, Gentsche toondichter; hij vervaardigde de
muziek your ver,chillende tooneelstukken van H. Van Peene en Nestor de
Tiêre. — Frans van Havermate, te Antwerpen, beeldhouwer, geboren
te St-Nicolaas. — Montigny, dierenschilder te Tervuren. — Graaf
de Chambrun, stichter van het lliuse'e Social te Parijs, en schrijver van vele werken over de arbeidersqustie. Hij was een echt
katholiek en zijne liefdadigheid kende geene paten : ook heeft Frankrijk,
met de Regeering aan het hoofd, hem koninklijk begraven. —
Dr Robert Fruin, hoogleeraar te Leiden, lid der Kon. Vlaamsche
Academie, een van Nederlands eerste geschiedschrijvers.
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NEDE.RLANDSCHE LETTERKUNDE.

HENRI BOREL.
De Chineesche filosophie.
I Rh 'oen,o, Foe tsz.
TPIshezd en schoonhezd urt China.
Ewan Yin, ma boek N an de Goden
en de hel.
Het Jongetje.
P. N. Van Kampen en Zoon.
Amsterdam.
E naam van Henri Borel is zeer weinig bekend
in ons land, alleen zij die zich, uit dilettantisme of uit vak-noodwendigheid op de hoogte
houden van de Noord-Nederlandsche letterkunde, kennen
de werken van den uitstekenden ethnographischen schrijver.
— En nochtans verdienen zij buiten dit centrum bekend
te zijn, vooral in ons land en in den huidigen toestand.
Ge.durende deze laatste tien jaren is er in den
ceconomischen toestand van Belgi, een zeer gewichtige
verandering gekomen : aan de belangrijke redevoering
die de hertog van Brabant, heden Leopold II, ter gelegenheid van zijne intrede in den Senaat uitspraak, en
waarin hij aan de Belgen de noodzakelijkheid aanwees
om in het buitenland en vooral in het Oosten markten
te zoeken voor hunnen handel en hunne nijverheid, is

er eindelijk een gevolg gegeven geweest. De koppige

242

STUDIES VAN HEDENDAAGSCHE

hardnekkigheid en de geldelijke opofferingen van onzen
vorst, openden voor ons land het Afrikaansche hart ; de
ondernemingsgeest van enkele nijveraars en de officieuse
bijstand van den koning bracht onze nijverheid in betrekking met het mysterieuse China, het land waarop
Leopold II vroeger, met prophetische wijsheid gewezen
had.
En zoo is in ons land de geest voor uitheemsche
ondernemingen herboren. Ik zeg met opzet herboren,
omdat we vroeger lien geest bezaten. Er was een tijd,
dat uit Brugge, en nadien uit Oostende en Nieuwpoort,
schepen vertrokken, ons paviljoen dragend en door Belgen
bevracht, die naar het verre Oosten, naar China en
Japan, ladingen koopwaren gingen halen, om die op
onze markten te verkoopen — Wie zegt dat we niet
« l'esprit colonisateur » hebben, spreekt wellicht waarheid, doch dat we vroeger den geest bezaten van den
verren handel, is buiten twijfel, en even onbetwistbaar
is de herboorte van dien geest : van daar tot het besturen
en benuttigen van colonial is er slechts een stap, dien
de handel ons zal leeren te doen en dien we doen
moeten, omdat we hoe langer hoe meer gespannen
zitten in ons eng landje, omdat we in het nauw
geraken met ons yolk en met de opbrengst van onze
nijverheid, en dat, nu de tijd langzamerhand komt, dat
wij ook buiten onze grenzen een plekje grond moeten
zoeken om te bebouwen, of een markt voor onzen handel,
het biter is te mogen treden op den bodem van een
nieuw vaderland, de colonial, dan te moeten loopen
in vreemde streken, waar men rondom zich de antipathie der inboorlingen gevoelt,
Overigens in welke streek men zich ook begeeft,
het gevoel van den inboorling is immer antipathiek
tegenover den indringer, doch de kunst van het coloniseerende yolk bestaat hierin, dat het zijn indringen
dragelijk maakt.
En laat ons met het oog op de werken van Henri
Borel, het voorbeeld van China nemen. Het is bier

NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE.

243

zelfs niet te doen om het bekomen van colonial, het
geldt Kier alleen het aanknoopen van handeisbetrekkingen, en zie hoe lang het geduurd heeft, vooraleer
de Europeesche volkeren, een vasten voet in dat land
konden zetten, en zie hoe moeilijk de betrekkingen met
dat land heden nog zijn,
Van waar die moeilijkheid ? Natuurlijk eerst en
vooral uit den aard van het yolk zelf, dat door een
eeuvvenlange richting van zijn beschaving wars is voor
alle inmenging van vreemde invloeden, en dan uit de
wijze waarop die vreemde invloeden zich ',doen gevoelen.
Indien wij in China zoo op eens binnenvallen met
onze beschaving, met onze zeden en gewoonten, totaal
verschillend van de beschaving en de zeden der Chineezen,
dan is het natuurlijk dat deze, verschrikt, zich tegen
deze indringing zullen verzetten, en handelaar, nijveraar,
geleerde of missionnaris zullen terugdrijven als lieden
die de basis zelf van hunnen staat en van hunne regeering
aantasten.
Va 1 daar, voor welk mensch ook die in betrekking
wil kon-L.-n met een vreemd yolk, de noodzakelijkheid
zich grondig op de hoogte te brengen van de ethnographie van e' dat yolk; alles is van belang vooral bij een
yolk ils het Chineesche ; de minste verwaarloozing van
een htleefdheid, de kleinste inbreuk op den godsdienst,
kan een poging doen mislukken, en daarom zijn werken
als die van Henri Borel over China, van het hoogste
gewicht voor ons Belgen die in dat land zulke groote
belangen hebben.

+
De inleiding bij het Chineesche yolk behelsde onver
mijdbaar een inleiding in zijn verleden dat onafscheidbabr is van zijn moderne leven, door de talri*e overleveringen in zeden en gewoonten die onveranderd door
de etuwen been bleven bestaan.
Henri Borel schetste een zeer levendig tafereel van
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dat verleden in zijn werk : De Chineesche Filosophie;
toegelicht voor niet sinologen, I Kh 'oeng Foe tsz'
(Confucius), waarin hij na eenige bladzijden inleiding
en historische ophelderingen het leven verhaalt van den,
beroemden Chineeschen philosoof en de vertaling geeft
van drie werken waarin de leer van den grooten Chinees
bevat is.
Confucius is de prototype van het Chineesche yolk.
De legende heeft zich gewenteld om het leven van den.
wijze en op verren afstand gezien, neemt de man de
proportie van een bijna goddelijk wezen, doch treedt
men wat nader in kennis met het leven van den man,
dan verliest hij wat van zijn godsdienstige reuzengestalte,
en wordt in zijn volkomen gewoon menschelijk karakter
als de synthesis van het Chineesche yolk.
Confucius werd geboren 551 voor Christus en de
voorspelling in de droomen zijner moeder luidde, dat
hij eenmaal Koning zonder troon zou wezen. Dit werd
hij ook een oogenblik. Rondloopend door het land, zijrr
leer pre likend aan de talrijke discipelen die hem volgden, werd hij in zekere staten goed aanvaard en verhief
zich tot de hoogste ambten en paste daar practisch
zijne philosophie toe. Deze was gesteund op de volgende principen : De mensch is oorspronkelijk goed, alle
menschen zijn dus oorspronkelijk gelijk. Zijn doel moet
zijn zich moraal rein te houden en zijn medemenschen
te helpen tot het bereiken van dit doel. Vorsten en
ministers, en welke ambtenaren ook, hebben dus alleen
recht tot deze verheffing in gezag en macht, door het
voorbeeldig rein zijn van hun leven. Zoodra zij daarvan afwijken moet men hen dit gezag en die macht
ontriemen.
De toepassing van die principen had in zekere
staten prachtige gevolgen en Confucius mocht zich
verheugen in het feit dat hij wat dichter gekomen was
bij den idealm staat, doch zijn eigen menschelijke gebreken
en de kuiperijen van ambtenaren die door zijn schuld
van hun ambt ontlast geweest waren of boven Wier hoofd
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die bedreiging hing, brachten hem in ongenade bij de
vorsten en sindsdien begon voor hem een leven van rondzwerven door het land, verstooten door iedereen. Eindelijk
keerde hij naar zijn geboorteland terug en stierf er in
478 voor Christus. De man had weinig geschreven :
0 Lente en Hoist annalen » die geheel van hem zijn ; al
de andere werken waarin zijn leer gevat is werden door
zijn discipelen opgesteld, aan wie hij de gegevens daartoe
bezorgd had, en namelijk in : i° « Choeng Yoeng »
geschreven door zijn kleinzoon, 2° Ta Hioh, waarvan
de schrijver niet met zekerheid gekend is, en 3 0 Loen
YD. — of Confucianistische fragmenten. — Van deze drie
werken geeft Henri Borel zeer interessante vertalingen,
die in lapidaire, korte maar ook soms zeer duistere
volzinnen de leer en het karakter van Confucius schetsen.
Wanneer men het verhaal van Confucius' leven
vergelijkt bij de beschrijvingen die Henri Borel ons geeft
van het moderne Chineesche leven in « Wijsheid en
schoonheid uit China » en in « Kwan Yin » dan is
men verbaasd over de onwrikbare immuabiliteit van dat
yolk, zoodat een Chinees van vijf eeuwen voor Christus
bijna geen verschil oplevert met den deter eeuw ; het
is dat de Chineezen als basis van hunne moraal twee
principen bewaard hebben door alle tijden been : de
vereering der ouders en een ongewone gehechtheid aan
het decorum, aan een ritueel in hierarchie en ceremonie.
Confucius zelf die door de geniale gaven van zijn geest
nochtans in geen feiten zou moeten vallen die ons kleingeestig schijnen, was een volkomen slaaf van het decorum.
Toen zijn liefsten discipel stierf, Yen Hwoeg, wilden de
andere discipelen hem een schitterende begrafenis geven.
Doch Confucius verzette zich daartegen omdat Yen uit
een arme familie was en geen recht had op eervolle
lijkstaatsie.
En zoo is nog de Chinees van heden. Alles moet
gebeuren volgens vaste regelen die sinds eeuwen gevolgd
worden en van geslacht tot geslacht overgeleverd worden.
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K Wifsheid en schoonheid uit China » en a Kaman
Yin D leiden ons in het moderne Chineesche leven : in
de straat ; op het tooneel ; in de huizen, bij het lijk
van een dooden mandarijn of in de bruidkamer van een
jonge verloofde ; in den tempel en zelfs tot op de flowerboats, to Canton, die eigenaardige bootjes die gansch
een buurt vormen waar « la vie de plaisir » gevierd
wordt.
In een fijn geobserveerd hoofdstuk « De Schijn der
Chineezen » teekent Henri Borel een treffend portret van
dat vreemde yolk, dat eeuwen lang het mysterie van
zijn leven verholen hield en nu nog met hardnekkigen
wederstand, aan de nieuwsgierigen zijn geheimen betwist ;
vreemd yolk dat al de andere volkeren in beschaving
zoo ver vooruit liep en plots bleef stil staan en waarvan
de zeden als een anachronisme zijn in de beschaatde
wereld; vreemd yolk, dat onder een kleed van fijnbeid,
behoort tot de grofste barbarie. Voor een zier, vallen
daar nog heden de hoofden der hooge mandarijnen
onder het zwaard van den beul. Wie gister opperminister was, en vverkte tot de herboorte van het land,
ligt morgen met het hoofd op den blok. Die barbaarsche
ruwheid begrijpt zich bij de kleurlingen van midden
Afrika die door hun uiterlijk een zekere bestialiteit verraden : die sombere kleur, dat naakte lichaam, het hoekig
gelaat met dikke lippen en walgende tatouages, alles
spreekt van ruwheid. Maar wie zou in die kleine Chineezen,
ventjes in kostelijke zijde gedost, zacht loopend als beeld_
jes van porselein in huizen waar alles getuigt van fijnen
kunstsmaak, wie zou in die broze schepseltjes de barbaren
vermoeden die het leven van hunne medemenschen geen
zier achten ? Een Engelschman — de Times-zorrespondent
— schreef : g the Chinese are, after all, human at heart,
if one can but penetrate through the pile of hereditary
corruption which has covered up the divine spark. »
De gruwelen die heden nog in deze XIX e eeuw gepaard
gaan met elke verandering van regeering, bewijzen alleen
dat de goddelijke sprankel zeer diep ligt onder een
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dikke laag « hereditary corruption ». En dit bewijst ook
hoe noodzake4ijk het is, voor welk yolk ook dat het
zoo rijke Chineesche veld voor zijn handel of zijn
nijverheid wil benuttigen, diep door te dringen in de
ethnographie en de psychologie van die mysterieuse
bevolking.
Henri Borel trachtte plastisch den geest van den
Chinees voor het oog van den vreemdeling te brengen.
Hij verwijlde niet in lange abstracte ontledingen, doch
deed de Chinees handelend optreden. Zoo toont hij ons
hem, als toeschouwer van of als speler op het tooneel,
zoo brengt hid ons, in de hoofdstukken : Van een dooden
mandarijn, Een begrafenis en Een braid, in kennis
met het decorum, het gecompliceerde ritueel waaraan
de Chinees verslaafd is, en verhaalt ons sevens hoe
ongewoon weinig bang de Chinees is voor den dood.
Kwan Yin, De Godin der genade, leidt ons in de
Chineesche kunstwereld, en met een zekere voorliefde
beschrijft Henri Borel de Ku'an Yin beeldjes, die in
China zijn, vvat de Maria beeldjes your ons yolk zijn.
« Dit beeldje is wel een van de grootste wonderen
van kunst, gemaak t uit materie, die ik ooit heb gezien.,
Het is blank en transparant als een sneeuwvvitte wolk
waarachter maanlicht schijnt. Het li)kt geknstalliseerd
uit lichten tether en sterrenglans. Het heeft een zacht,
puur schitterend licht, als scheen werkelijk door dat
broze porselein die goddelijke ziel, die van Kwan Yin
is. Het zit zoo lucht op de blanke bladen van den lotus
als ware het enkel lichte schun, zonder zwaarte, als
maneglans op een lelie. In het doorzichtige porselein
beeft heel even een vaag weifelend, teer roze licht, als
op het moment, als het eerste morgenlicht zich zacht
beweegt in den nacht.
De dunne armpjes lijken wel stengels van lotussen,
zoo fijn, het gewaadje is om de knieen en langs de
beenen geplooid met teere vouwtjes, rein wit, en lucht
als golfjes licht.
Dit wondere beeldje heeft een eigen Leven van
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mysterieuse essence ; er schijnt door zijn pure vormen
een licht als van maneschijn en sterrenglans, droomend
door ijl-blanke wolken Het is een sublieme benadering
van materie tot zuiver zielelicht, het is op de grens
van de verdrooming der essence. Dit Peh Ting porselein
is als van ziel gemaakt. »
In het hoofdstuk 43( De Chineesche Hel » geeft Henri
Borel cen zeer uitgebreide studie over de voorstelling
die de Chineezen hebben van de hel ; het is onmogelijk
het verzinnen van barbaarsche folteringen verder te drijven
dan gedaan wordt door de Chineesche schrijvers die
over de gruwelen van de hel schreven. Er is waarlijk
lets ontzettends in dat Chineesche yolk dat in zijn
taoistische philosophie zich waarlijk tot de hoogste en
zuiverste .poezie verheft, dat een leer aanpreekt van rein
leven in afwezigheid van al verlangen, van alle begeerte ;
een drijven op wieken in een nirvana ; een leven in
oppersten eenvoud, en dat dan op eens in de uiterste
barbarie vervalt.
Dit belangrijke hoofdstuk over de hel — belangrijk omdat het karakter van het yolk zich weerspiegelt
in het karakter der goden, naar zijn beeld geschapen
— is versierd met een aantal oorspronkelijke Chineesche
teekeningen van een uiterste eigenaardige factuur.
Kortom deze drie werken van Henri Borel geven
aan den lezer een zeer klaar denkbeeld van het Chineesche
y olk evenveel uit een physisch oogpunt als uit een
moreel : het intiem en het openbaar leven van dat yolk,
de bijzondere richting van zijn geeft, zijn hoedanigheden
en zijn zwakke zijden, worden den lezer helder, en
wijzen hem, die met dat yolk in betrekking moot komen,
den waren weg aan om die betrekking eerst mogelijk
te maken en daarna duurzaam.
De superioriteit van Henri Borel op veel andere
ethnographische schrijvers is in het oog springend :
Henri Borel zoekt niet alles en zelfs ook niet de voornaamste dingen te beschrijven, maar wel de kenschetsende
feiten. Hij zoekt vooral niet veel droge geleerdheid aan
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den man te brengen, maar in een vorm die immer
volkomen kunstvol is en zelfs in zekere hoofdstukken
tot de reinste poezie behoort, zooals in « De Bruid » ,
deelt hij al het belangrijke mede dat uit grundige vvetenschappelijke kennis kan spruiten.
Daardoor zijn zijne werken aantrekkelijk ; de afwisselende hoofdstukken over allerlei onderwerpen, hebben
niet die dorheid die voor den gewonen lezer in een
zuiver wetenschappelijk werk is ; ook niet de langdradigheid van het grootste gedeelte der ethnographische
schrijvers die alles willen beschrijven vindt men in
zijn werken niet, en wat vooral hunne vvaarde vermeerdert, is de artistieke verzorgdheid van hun stijl,
en de dichterlijkheid van hun vorm.

+
Henri Borel hield zich niet uitsluitelijk bij ethnographische letterkunde. Een roman : Het jongetje, en
eenige gedichten, verschenen in den Gids, bewijzen dat
hij ook kan meedoen aan zuivere fantaisie letterkunde
en zulks, op een manier die te benijden is.
Het Jongetje is een studie van autobiographie uit
de kinderjaren, of beter, een studie van kinder-psychologie. Multatuli, in zijn hoofdstukken van de geschiedenis van Woutertje Pietersen, verspreid in de Ideeên, had
het reeds ver gebracht in de ontleding van de kinderziel, doch Multatuli hield zich het meest bij de bijzonheden van kinderlijke handelingen, liet meer het kind
leven met de omgeving, in een woord was meer naturalist:
de voorwerpen staan in nauw viciirband met de handelingen
van het vvezen, handelen om zoo te zeggen mede, zijn
geen dood decor. In het verhaal van Henri Borel, staat
het Jongetje meer op zich zelf, meer buiten de decors,
die daar slechts zijn om het Jongetje niet volkomen in
het niet te laten hangen en alles handelt om den geest,
dat is, om het zieltje van het kind. Door kleine wisselvalligheden van het kinderleven leidt Henri Borel dat
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zieltje, tot het oogenblik dat het, uit de wereld van
droomen, zijn intrede doet in de werkelijkheid, dat is,
tot het oogenblik dat de eerste ontgoocheling gansch
het prachtig opgebouwde slot zijner illusies doet instorten.
Het handelt alles om het liefdegevoel van een klein
Jongetje dat mooie droomen doet van een gelukkig
leven met zijn uitverkoren meisje en eenmaal door dat
meisje verlaten wordt, voor een ouden brutalen officier.
Het is uiterst eenvoudig, het schijnt zelfs alledaagsch,
« vieux jeu », maar het is met zulk een fijnheid van
psychologische bijzonderheden behandeld, dat men het
eigenlijke onderwerp vergeet om met passie de ontwikkeling van dat zieltje te volgen.
In dit boek vooral veropenbaart Henri Borel zich
als een der eigenaardigste meesters der Nederlandsche
proza, naast Frederik Van Eeden, naast Kloos, naast
Couperus.
Zijn volzinnetjes zijn kort, misschien soms wat te
veel verbrokkeld of wat te laconiek, maar die afwezigheid van veel woorden die niet volkomen noodzakelijk
zijn, maakt zijn stijl kloek levendig. Een voorbeeld.
... 's Middag aan het strand, op Scheveningen, veel
menschen, in lichte pakken en japonnen, en overal
kleuren, blij in de zon. De dag was goud, en de zomerzon hield de zee. Prettige warmte in de lucht ... Heel
ver alles zoo licht en vol vreugde, en een groot zeal
op het water, goud in de zon. »
Dat is een tafereel van brutaal, maar met een.
grondige kunstkennis, gelegde kleuren.

De moraal van deze studie is, dat wij Zuid-Nederlanders er belang in hebben, een schrijver als Henri
Borel niet onbekend te laten. Uit een kunstoogpunt,
behoort hid tot die pleiade jongeren die voor de Nederlandsche letterkunde het bloeiende « Nieuwe Gids »
tijdstip, zoo zal men het eenmaal noemen, bewerkt hebben.
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Uit een practisch oogpunt zijn zijn werken, voor ons
Belgen, van het grootste belang : de strijd van onze
nijverheid op den Chineeschen markt en de vermoedelijke inval van de Chineesche Coolies in den Congostaat zijn twee redenen die ons moeten aansporen zoo
grondig mogelijk in kennis to treden met het Chineesche
yolk.
HENDRIK DE MAREZ.

DE KLEINE PLANETEN.

OND de zon loopen op verschillende afstanden

groote bollen, de zoogenoemde planeten of dwaalsterren, waar de aardbol eene van is. Zij worden
verdeeld in groote, ten getalle van vier ; middelbare,
insgelijks vier in getal ; en kleine, waar er een geheele
hoop van zijn... De middelbare — Mercurius, Venus, de
Aarde en Mars — loopen naast de zon, terwijl de groote
-- Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus — er in
hunnen omloop heel ver van blijven. Het klein gespuis
loopt tusschenin, buiten de banen der middelbare, en
binnen die der groote.
De kleine planeten, alleen met den verrekijker
zichtbaar, waren vroeger onbekend, en tot in het jaar
i800 als men de planeten naar orde van afstand tot
de zon noemde, kwam Jupiter, de binnenste der groote
planeten, onmiddellijk achter Mars, de buitenste der
middelbare. Er was iets in die volgorde, dat niet
voldeed : Jupiter was meer dan drijmaal zoo ver van
de zon dan Mars, en zulk groot verschil vindt men
nergens anders tusschen twee op elkander volgende
planeten. Dit stootte de sterrekundigen zoo geweldig
tegen de borst, dat zij van in de jaren 1700 reeds
,zeiden : er bestaat in het planetenstelsel, voor zooveel
het ons bekend is, eene leemte tusschen de loopbaan
van Mars en die van Jupiter ; hoogst waarschijnlijk
loopt daar eene planeet, die tot hiertoe nog nooit van
een menschenoog gezien werd...
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ja, waarlijk, het was alzoo... Den i Januari i8o1
— joist den eersten dag der negentiende eeuw — werd
bij middel van den verrekijker eene planeet gevonden,
die juist in de leemte liep. Maar... wat klein ding was
mij dat ! . De geleerden stonden er zoo verbaasd op te
kijken, alsof zij, in plaats van eenen olifant, welken
zij meenden te vangen, de hand op een wild konijntje
zouden geleid hebben... En wat niet min wonder voorkwam, is dat men korten tijd nadien, omtrent op
denzelfden afstand van de zon, eene tweede, eene derde,
eene vierde planeet ontdekte, altijd even klein.
Het bleef nu eene zoo lange reeks van jaren bij
die vier, dat men meende tot het einde dier ontdekkingen
gekomen te zijn. In 1845 werd men uit die dwaling
getrokken Alsdan leefde te Driessen, in 't noorden van
Duitschland, een zekere Hencke, die aldaar de peerdenposterij hield. De man had eenen verrekijker, waarmee
hij sours naar den hemel keek, en zoo hevig werd hij
met sterrekunde ingenomen, dat hij, in eenen pels gewikkeld, de heldere koude winternachten onder den
blooten hemel doorbracht, bibberend van koude, maar
toch in zijne geliefkoosde studie versionden. Zijne kloekmoedige volherding werd beloond : den 8 December 1845
ontdekte hij eene planeet. Het was wederom eene kleine,
en haar omloop rcnd de zon was ook tusschen Mars
en Jupiter; bij de keten der ontdekkingen, sedert zoo
lang gebroken, werd aldus eene nieuwe schakel gevoegd,
waar er nog machtig veel andere gingen op volgen.
De onvermoeibare Hencke vond twee jaar later de
zesde van de kleine planeten .. De sterrekundigen, beschaamd over den neus, hun door eenen eenvoudigen
postmeester genet, stelden nu hunne beste middelen in
't werk om de overige van die bollekens te vinden, in
geval dat er nog mochten zijn .. Of er nog vvaren!
Er liep van dan of geen jaar voorbij zonder dat men

er verscheidene betrapte, en die ontdekkingen volgden,
zoo dapper op elkander, dat er van die kaboutermanne-1

kens, alle tusschen Mars en Jupiter loopende, ten huidigen,
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dag (1899) reeds vierhonderd en veertig bij de sterrekundigen geboekt staan... Wat onvoorziene uitslag! Men
zocht naar een schoon, groot vijffrankstuk, en in plaats
daarvan is men op eenen hoop nikkeltjes, centen en halve
centen gevallen ..
Het woord « hoop x dat ik daar gebruik, moet
evenwel den Lezer niet doen denken dat de kleine
planeten, in eenen troep verzameld, rond de zon trekken.
Hunne banen loopen niet heel wijd uiteen, maar zij
kunnen op die banen zeer ongelijk gevorderd zijn; daar
sommige in hunnen loop eene bepaalde plaats bereiken,
zijn andere reeds verder, of op den overkant der zon,
of op den terugkeer naar de bedoelde plaats. Zij gaan
processie rond de zon, en aan die processie is er noch
hoofd, noch steert; zij is tot ring gesloten.
En al dat volksken loopt daar in eene streek, die
vroeger voor eene woestijn aanzien werd ! De sterrekundigen hebben echter dien schitterenden uitslag met
veel slapelooze nachten betaald. Als zij den verrekijker
naar den hemel richten, ontwaren zij een oneindig getal
sterrekens, welke men met het bloot oog niet ziet. De
vraag is nu : zijn dat altegaar vaste sterren, die wegens
elkander op denzelfder afstand blijven, of zou er soms
eene bij zijn, die van plaats verandert, en bijgevolg
tot de dwaalsterren behoort? De oplossing dier vraag
is een zoo langwijlig werk, en de waarnemer moet er
zijn hoofd zoo bij spannen, dat men met reden vraagt
of het wel de moeite weerd is zich alzoo of te tobben
om het getal dier reeds gekende planeetjes met nog
eene eenheid te vermeerderen.
Gelukkig werd dit doodvervelend werk in deze laatste
jaren veel verkort en vergemakkelijkt... De sterrekundigen
hebben heden te hunnen dienst een kunstmatig oog, dat
in sommige opzichten het menschenoog overtreft. Ik
spreek van het photographisch toestel, dat, noch aan
verstrooidheid, noch aan vermoeienis onderhevig is, gelijk
wij, en voor altijd op de lichtprent vastzet, wat het
eens gezien heeft, daar ons zocht maar een voorbijgaande
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verschijnsel is. Een ander voordeel, nog grooter : als
jets voor ons oog niet duidelijk is, zien wij het er niet
te beter om, indien wij er lang op kijken. Voor de
photographic is het antlers, is het licht te flauw om
aanstonds indruk op de plaat te maken, ge kunt tot
den gewenschten uitslag komen, mits het langer op de
plaat te laten werken, en alzoo kan men tot de kleinste
sterrekens photographeeren.
Het is gemakkelijk om begrijpen dat er bij zulk
eene langdurige werking eene voorzorg te nemen is. De
sterren zijn in beweging naar het westen, of eer, om
heel nauwkeurig te spreken, het instrument is, uit hoofde
van de omdraaiing der aarde rond hare a-, in beweging
naar het oosten. Om de lichtstralen van iedere ster gestadig op hetzelfde punt der photographische plaat te
houden, is het dus noodig het toestel even snel in
tegenovergestelde richting te doen draaien. Het wordt
daartoe met een kunstwerktuig verbonden, wiens gang
even regelmatig is als van een uurwerk, en uren lang
de photographische plaat in denzelfden stand tegenover
de stern: houdt.
Laat ons nu zien hoe dit van dienst kan zijn om
dwaalsterren te vinden. Lezer lief, gij hebt nog wel
lichtprenten gezien van eene groep personen, waar de
eene of de andere met een drollig wezen op staat, veel
te breed en onduidelijk geteekend ; die spotprent is een
onwederlegbaar bewijs dat die persoon, terwij1 het licht
werkte, niet stil gebleven is. Welnu, juist op dezelfde
wijze verraadt eene planeet hare natuur op de lichtprent : daar de vaste sterren op de plaat niets dan
stipjes teekenen, is zij onder de urenlange werking lets
verscl-oven, wat voor gevolg heeft dat haar portret, in
plaats van een punt, een streepje geworden is... De jacht
op de kleine planeten is daardoor zoo bespoedigd, dat
zij maar het zestiende deel van den tijd kost, welken
men er vroeger aan moest besteden ; ook zijn er zooveel nieuwe bijgekomen, dat een half dozijn te meer
heden bijna het spreken niet meer weerd zijn.
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Er is nochtans laatst eene ontdekt, die in desterrekundige wereld opschudding teweeggebracht beef t...
De beer Witt, van Berlijn, nam in Oogstmaand 1898
eene lichtprent van een hoeksken des hemels, en ontwaarde er met genoegen een streepken op... Maar als
hij er goed acht op gaf, was er iets bijzonders aan dit
streepken : het was langer, ja, wel nog zoo lang als,
de linie, welke de gewone kleine planeten op denzelfden
tijd teekenen... Dit was genoeg om te besluiten dat de
nieuw betrapte tot de familie der kaboutermannekens
niet kon behooren, die hunnen omloop buiten de baan
van Mars en binnen die van Jupiter hebben. Die langere
streep was een bewijs dat de nieuwe sneller liep, wat
overigens door de waarnemingen der volgende dagen
bevestigd werd ; en die snellere loop op zijne beurt
bewijst dat zij nader de zon loopt, in eene andere
streek van het planetenstelsel, want hoe nader de zon,
hoe vlugger de planeten loopen.
Men was dus zeer nieuwsgierig Welke baan de
planeet van den Neer Witt ging volgen. De sterrekundigen
hebben niet veel tijd noodig om zulk vraagstuk op telossen; als zij drij opvolgende standplaatsen der planeet
kennen, is het hun niet moeilijk geheel hare loopbaan
daarvan of te leiden. Die rekenkundige oplossing plaatst
de loopbaan der nieuw ontdekte, niet tusschen Jupiter
en Mars, maar tusschen Mars en de Aarde, zoodat het
eene geburin van ons is, waar wij tot hiertoe niets
van wisten. Als men in 't vervolg de planeten volgens
hunnen afstand van de zon zal noemen, moet Mars,
zijne plaats, onmiddellijk na de Aarde. aan de planeet
van den beer Witt afstaan.
Er valt evenwel aan te merken, dat zij iets van,
de manieren heeft van een schichtig peerd, dat soms,
eenen zijsprong maakt. Laat ons daar een woord uitleg
over geven. De banen der planeten zijn geen cirkels,
waar de zon het middelpunt van zou hekleeden, maar
ellipsen. Deze zijn wel kromme, geslotene lijnen, gelijk.
de cirkel, maar ze zijn langvverpig of uitgerekt, zoodat
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de figuur, Welke zij omschrijven, larger is dan breed.
De ellips, waar de aarde inloopt, verschilt echter zeer
weinig van den cirkel, waaruit volgt dat onze afstand
tot de zon ook maar weinig verandering ondergaat,
en dit is ook het geval voor het meeste deel der planeten. De laatst gevondene maakt daar uitzondering aan;
de ellips, welke zij in den hemel trekt, is zeer uitgerekt, zoodat zij eenen naasten en eenen versten stand
tot de zon heeft, die veel van elkandea verschillen. In
den naasten stand komt zij tamelijk dicht bij ons, waarna
zij in hare langwerpige ellips zoo ver wegloopt, dat
zij niet alleen de loopbaan vein Mars bereikt, maar er
zelfs een weinig over loopt. De Lezer zal nog beter
die buitengewone a fwijking begrijpen, indien ik hem
zeg dat de planeet in dezen laatsten stand meer dan
7 5 millioen kilometers verder van de zon is dan in den
eersten...
De cijfers welke ik daar neerschrijf, herinneren mij
dat ik in deze verhandeling veel van groot, middelbaar
en klein gesproken heb, zonder iets te bepalen. Laat
ons dit verzuim herste 1 len met de betrekkelijke grootte
van eenige planeten te geven. Wij zullen natuurlijk in
onze vergelijking de Aarde bijbrengen, welke wij zoo
goed kennen, eenen bol van 40,000 kilometers omtrek.
Welnu, ge zoudt (.230 zulke bollen van doen hebben
om eenen te maken zoo groot als Jupiter, die onder
de groote planeten den baas speelt... Is Jupiter reeds
zoo machtig groot, hoe groot moet dan de Neer en
meester zijn van de planeten, de zon, die ze door hare
aantrekkingskracht alle in den teugel houdt, en in hunne
banes doet blijven?.. De zon, Lezer lief, is meer dan
duizendmaal grooter dan de lijvtge Jupiter...
De Aarde nu, zulk een klein bolleken, als zij bij
upiter
vergeleken wordt, is op hare beurt een reus, en
J
een ontzaglijke reus tegenover de kleine planeten, die
nog veel verder onder haar blijven, dan zij onder Jupiter.
De grootste daarvan heet Vesta, en er waren 36.000
Vesta's noodig om eenen Aardbol te maken !.. \Vat dunkt
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er u van?.. Is het onderscheid der planeten in groove,
middelbare en kleine niet gegrond?
En bemerk nu nog dat wij daar tot vergelijking de
grootste nernen van de 440 planeetjes, die tusschen Mars
en Jupiter loopen. Denk eens dat de middellijn der
kleinste -- dat ding beet Agatha — maar op zeven
kilometers geschat wordt !. De omreis van dien wereldbol
kan bijgevolg maar iets gewillig 21 kilometers bedragen,
een onbeduidend wandelingsken voor eenen aardbewoner,
zooveel te meer daar hij op dat bolleken ongelooflijk
licht zou vooruitstappen. Hoe weinig stof moet er daar
immers in steken, en hoe zwak bijgevolg moet er de
zwaartekracht zijn !.. Zonder twijfel sprongen wij daar
gemakkelijk eenen kilometer hoog, zonder vrees van ors
in 't neervallen te bezeeren...
De planeet van den beer Witt, door haren omloop
zoo verschillig van de kaboutermannekens, die over Mars
processie gaan, wat is zij : groot, middelbaar of klein?
Het antwoord is gemakkelijk om raden : had zij wat
grootte gehad, daar zij in onze gebuurte loopt, zou zij
zoo lang niet onbekend gebleven zijn. Alhoevvel iets
grooter dan Agathatje, is zij nochtans ook klein, bitter
klein; hare middellijn wordt op 27 kilometers geschat,
daar die van Vesta, hooger genoemd, 370 kilometers
bedraagt.
Wij hebben daar even, Vesta met de Aarde vergelijkende, aangemerkt dat de kleine planeten hunnen
naam niet gestolen hebben. Edoch, onder al dat klein
volksken, wat ontzettend verschil weerom van grootte !..
Vergelijk eens — voor oogen houdend dat twee sferen
onder elkander in dezelfde verhouding staan als de kubiekmachten hunner middellijnen — vergelijk zeg ik,
Vesta, (37o km.) met Agatha (7 of eer 7,1 km.) en ge zult
vinden dat Vesta meer dan 140.000 maal grooter is dan
Agatha I
De Almachtige heeft in den hemel in 't groot en
in 't fijn gewerkt, evengelijk in al de deelen der
Schepping. Bij het dierenrijk, bij voorbeeld, is Hij niet
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even bewonderensweerdig in den reusachtigen olifant en
de krieldiertjes, die met honderden in een droppeltje
water zwemmen, en keeren, en wenden, evengelijk de
snoeken, karpels en blieken in eenen grooten vischvijver? En hoeverre schieten de krachtigste telescopen
en microscopen niet te kort, om het allerfijnste van des
Heeren werken te laten ontwaren ?
J. B. MARTENS, Kan.

INKIJKJES BIJ ANTWERPSCHE SCHILDERS.

( Vervo/g)
IX.
FRANCIS NYS.
Landschapschilder, geboren te Antwerpen, den
24 Oogst 1863.
PAANSCHE type , zwart haar, donkere gelaatskleur,,
puntbaart. Zenuvvlijdend. Veel gereisd en veel
gelezen. Een geschrift lijk dat van eenen Engelsch-

man.
Werkwinkel : geschikt, vvat eentonig, vandeeg verwarmd 's winters; voorzien van eene kussenbank en meer
tafels dan stoelen; met een vOOrzaaltje dat er erg fransch
uitziet, ter oorzake van een veelkleurigen divan, eene
gekleurde lamp, een rood-blauwen waaier en eenige
klierekleurige plakkaarten in pastel, met fransche aanduidingen.
Francis Nys betracht het werkelijke, — soms te
veel, — en schijnt overal de moeilijkheden te zoeken,
om ertegen te worstelen. Zijne uitdrukking is kort, hoekig,
vast, eigenaardig, doch wel eens wat hard Hij schildert
veelal in 't voile Licht der zon. Het verouderde, vervallene,
droomerige schijnt hij niet te zien; hij zoekt, noch kiest
noch geeft het weer, doch vat steeds het meest nieuwerwetsche aan : blakend roode daken, effene muren, houten
stellaadje, planken beschutsels die versch geverfd zijn,
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parken schitterende prachtbloemen, groepen boomen en
planten van onversmolten groen, gezien in den best
verzorgden hof. — Hi) staat vooral stil hij plaaisen
waar de mensch, onlangs nog, de hand aan gelegd heeft.
Nys schilderde eene heele reeks landschappen uit
Veere, in Zeeland. — In wat land zou Tijn smaak ook
meer keus hebben clan in Holland, het stellige, ordelijke, geboende, puntige, lijnige hedendaagsche Holland!
Onder de beste stukken van Francis Nys tellers :
g Het Wilrijksche plein, » - « De ophooging der spoorbaan te Antwerpen, » — « De stuiken in den oogst, »
— <K De hooioppers, D - « Een hof te Veere, » alien
vlak heschenen door de brandende, hello middagzon,
ferm gegrepen, stevig geborsteld. — Drij zijner schilderijen
zijn te Sint Petersburg : « Het Park », « De Dijk
van Veere, » en « Zeelandsche Hof. »
Francis Nys is zelf heel en gansch verantwoordelijk van zijnen smaak en zijne doenwijze, daar hij nooit
ter schilderschool ging, en nooit eenen leeraar had.

X.
MEJUFVROOW ALICE ECKERMANS.
Geboren te Antwerpen, den 12" Maart 1866.
Jufvrouw Eckermans is van Duitschen oorsprong.
Haar grootvader was een vriend van den grooten dichter
Goethe:
Deze schiideres is eigentlijk volop in haren ontwikkelingsti ) d - Handig in het teekenen en, wellicht
ten overlaste, gevoed met giondbeginselen der hedendaagsche kunst, worstelt in haar de neiging tot het
natuurnabootsen met den lust tot het scheppen van
gedachtenbeelden. In de kleur bemerkt men bij haar
datzelfde tasten : zij heeft nog de voile kloekte van den
toon niet, doch deze toon is eigenaardig en want bij
ieder nieuw voortbrengsel.
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Jufvrouw Eckermans' bijzonderste stukken zijn :
« In het Sterfhuis, » — eene samenstelling van groote
zelfstandigheid, zoo voor gedacht als voor nitvoering;
eene ware, dichterlijke schepping zooveel zeggend als
de vier versjes van Musset, die eronder staan.
« Binst de Pooze, » — eene verdienstelijke, doch
wat te guitige naaktstudie.
« Kwade Raad, » - een dock met twee figurers,
veel zeggend in korte woorden, doch van eene bedroevende
waarheid.
« Ave Maria, Rosa Mystica ! » — eene soort van
geestelijk drijluik, edel van keus, bevallig van afwerking, luidop getuigend van der kunstenaresse twijfelen
in de kunst, doch stellig de bewijzen leverend van behaalde
overwinningen. — Wie zedelijk twijfelt is de waarheid
voor of nabij, en de arbeid overmeestert alien stoffelijken tegenstand.
Mochte deze schilderesse dulden dat haar eenen
raad gegeven wierde, dan zouden wij, 't wel meenend,
haar zeggen : « Doop uwen geest in de lezing der allereenvoudigste schrijvers, richt uwe blikken eer Noorddan Zuidwaarts, en dool niet door scholen en stellingen, doch betrouw op uwe hand, op uw oog en op
uw hert ! D
Het werkhuis van Mejufvrouw Alice Eckermans lijkt
vandeeg op de klassen van een onderwijsgesticht : eene
kamer, langer dan ze breed is, met hooge, boogvormige
vensters, blikken lichtschermen over 't gaslicht, en zoo'n
soort van troo p , die voor eenen kansel dienen kon.
.....■....,y..........

XI.
FRANS VAN LEEMPUTTEN.
Geboren te Werchter, den 29n December 185o.
In vroegere tijden waren de beste kamers, vooral
in den buiten, geene kotjes, liik die van thans, waarin men
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zich gezessen nauw keeren kan : 't waren hooge, breede,
luchtige zalen, waar de stem weérgalm had, waar lange,
zware gordijnen niet slechts hingen te hangen, doch
den dag temperden of vrij inlieten naar behoefte, waar
de wijde heerd u aantrok lijk een open vriendenboezem
waar plaats en ruimte was voor 't vieren van een huwelijks-,
doop-, naam- of makkerfeest.
Welnu, Frans Van Leemputtens werkzaal is de
vveerga van de beste kamers uit den goeden, ouden
tijd, uit den tijd van huiselijk leven en burgermacht,
— en zoodra ge daar binnenvalt, dan vindt ge in den
schilder eenen gastheer van d?, gulste, de spraakzaamste snort. Ge komt daar om te zien, en 't komt uit
dat ge meer boort dan ziet, want de kunstenaar is
Met slechts gekoutig, doch zoo welbespraakt dat hij u
medesleept met zijne rede, en u ondanks uzelve 't zien
doet verwaarloozen. Hij zou een kortzichtige met zijne
ooren doen zien
Is 't enkel zijn geest die sparkelt, — of is het de
bron des herten, die borrelt en spruit? — Ge vraagt
het u af, en ziet twijfelend naar hem neer .- want
hij is klein — en volgt zijne gebaren, zijne woorden.
Naarmate hij spreekt krijgt hij beurtelings het aanzien
van eenen herder, eenen burger, eenen staatsman, eenen
kunstenaar. -- Ge wilt rondzien naar de tallooze schetsen
die de wanden geheel en gansch bedekken, naar de afgewerkte en in aanleg zijnde schilderijen op de ezels,
doch, — eene gevolgtrekking die u treft, eene waarheid
die ge ooit zelf dacht, het stoute aanraken van iets
dat u, Vlaming, kunstminnaar, nauw aan 't herte ligt,
doet u van stond tot stond de ooren afwenden van
't werk, om ze, lijk het oor, voor den werker open
te hebben Een oogenblik ziet ge hem met het licht
slechts op de doorsnée van 't gelaat en op den binnenkant van het opgestoken vingertje : zoo komt hij u
voor als een hoogepriestertje van de kunst, en ge voelt
dat zijne taal en zijne leer u veroveren.
Mooie ouderwetsche heerdstee, met schild, plaat,
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tang, blaaspijp, solferdoos, angel, tondel, vuurspaan,
— moose heerdsteé die.... Doch de kunstenaar spreekt
over onzen grooten Conscience, zijnen afgod, en telt
de ribben van diens verk. — Uwe oogen zijn weg
van den heerd.
Die boer daar, wat komt hij daar aardig, van achter
't kreupelhout, aangereden met zijne kar. Z66 hebt ge
onlangs nog eenen boer gadegeslagen, toen.... Maar
de schilder spreekt over de kleuren, over hunnen acrd,
hun gebruik — hij vertelt van zijnen vader, zijn moedigen
vader, die, met zeven frank op zak, zijn dorp verlaten
dorst om zich met heel zijn huisgezin te gaan vestigen
in Brussel, waar hij een bestaan woil eischen van zijn
penseel!
En wanneer ge weggaat, dan hebt ge gezien, ja,
doch ook veel gehoord, — ge hebt eene type meer in
't hoofd.
Fr. Van Leemputten is een zedenschilder, — de
schilder van het openbaar leven der Kempenaars. Hij
brengt het boerenvolk ten tooneele, met hunne honden,
schapen, peerden, karren, ploegen ; te midden hunner
straten, weiden, akkers; tusschen hunne woningen, grachten, hagen, kanten. Hij dringt noch in hunne herten
noch in hunne huizen, doch vat meesterlijk hunne doeningen, en geeft die weer in toestanden vol beweging en
spraak, vol gang en leven, vol kracht en grootschheid.
Er zit innigheid, wel eigentlijk niet in de personen
zelf, doch in 't geheel.
In elk zijner tafereelen komt er het landschap, de
omgeving voor zooveel tusschen als de figuren ; elk
tafereel plaatst u ergens, en overal waar ge gepiaatst
wordt kunt ge rondkijken en als 't ware de somma
vatten van een deel des Kempenschen levens, met zijnen
eenvoud, zijnen godsdienst, zijnen arbeid, zijne schraalte,
zijne afwisseling, zijne dichterlijkheid. Ge staat voor
degelijke, blijvende brokken hedendaagsche zedengeschiedenis, voor geschouderde scheppingen.
Frans Van Leemputtens werken zijn eenvoudig, doch
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doordacht, breed, stout, helder, zeer helder, zoo van
opvatting als van stij1 en kleur. 't Is geese heel diepe,
doch uitzonderlijk ware, gezonde, kloeke kunst, — levende
Kunst !
Soms komt u Frans Van Leemputtens kleur vvat
scherp voor. Zoo knijpt ge onwillekeurig eventjes de
oogen dicht, op 't allereerste zicht van den « Palmenzondag » in 't muzeum van Brussel. Doch bij 't weer
opendoen uwer kijkers voelt gij u thuis in de schilderij,
geheel thuis, en rondziende vraagt gij u of wat de
werken der... oude meesters geweest zijn, toen ze ..
nieuw waren.
Frans Van Leemputtens bijzonderste vverken zijn :
« De Brooddeeling » -- in 't muzeum van Antwerpen,
« Palmenzondag » en « naar 't Werk » — in 't muzeum
van Brussel, 0 In 't voorbijgaan » — in 't muzeum van
Praag, « De Groet » — in 't muzeum van Middelburg, « Turfmoer te Postel, » — in 't muzeum van
Gent, « Gezicht in de Heide, » in 't muzeum van
Buda-Pesth, « Straatgezicht 4 in de verzameling van
de Koningin, en « De Peerdenkoopman » in de verzameling van den Koning der Belgen.

XII
LEO HOUBAER,
Geboren te Bergen-op-zoom, den 27 Maart 1875.
Een die pas op eigen wieken drijft is Leo Houbaer.
't Is een schoone, hoofsche jongen, schilder van de
ijdelheid der ijdelheden : vrouwensnuitjes en stoffenpraal.
In zijn hoofd, zijn jong hoofd, moeten somtijds zijde
en brokaat, fluweel en kant, gobelijnen, wipneusjes en
lonkoogjes wonder dooreendwarrelen!
Hij schildert met gemak en is bijzonder hevig,
doch nog niet bijzonder rijk van kleur. -- Hi) kent
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slechts den oppervlakkigen kant van het leven der
« wijfjes » die hij met bewonderend, doch niet met
vorschend, niet met doordringend oog gadeslaat. In hun
leven is er anders zooveel te zien, zooveel, dat scherp
afsteekt, dat te laken is, dat als droevig en niet na
te volgen voorbeeld te schilderen is !
In zijn werkhuis treffen de aandacht : een opschikspiegeltje met een marmeren tafeltje, waarop doosjes
met plaksel en poeder en fleschjes met reukjes en
geurtjes, — een paar oostersche shawls, eenige gobelijnen
en eenige stoutfleschjes.
Hij schilderde verdienstelijk het portret van Hilliard,
Amerikaansch schilder, van de Deridder en van de
amilie Malentier te Antwerpen.
E. DE GRAVE.
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TOKEN EN TOON.
en Toon ! ,› Brr... wat gemeene Damen !
Neen ! dat lees ik niet!
Als 't li belieft, mij n fiji juffertje, wat is
er gemeens aan die namen? Uwe voorouders hebben ze
misschien gedragen; want vroegerti j ds ging men geen almanakken doorsnuffelen voor den loop, om lets fijns en buitengewoons te vinden. De persoon gold toen meer dan de naam.
Olive, Diane, Hugues, Zephir! Welke Vlaamsche ouders
zouden er ooit aan gedacht hebben liunne kinderen zoo
te laten doopen! Nu is 't veranderd, ja ; 't is maar in de
lagere volksklas, dat men nog die verkorte, gemoedelijke
namen hoort, en.. 't moet wel gezegd worden : Token en
Toon behooren tot de volksklas; ze zijn van zeer geringe,
van arme afkomst!
Alweer eene reden om dit niet te lezen !
Ja, juffertje, gij, die door zekere chai manic schrijvers
in die verrukkelijke salons zijt binnengeleid, waar alles blinkt
van zijcie en goud; gij, die nooit leest dan van graven en
princessen, ik moet het bekennen, 't zal u weinig aanstaan,
het midden, waarin ik u veer! En ... 't ergste van al ! wat
ik te vertellen heb, gaat juist den verkeerden gang — Het
einde van uwe romans is noodzakelijk een huwelijk, en....
ik begin er mede !
Ge moet weten, het gaat in onze volkswereld heel anders
toe, dan gij 't u voorstelt. Geen spraak daar van aan malkander in hoffelijker voege voorgesteld te worden, op bals
of .voirces malkander eerst van verre te zien, Of buigend en
bevend een lief woordeken te wagen. De toekomstige bruidegom, hier, droomt niet eens van een kus te drukken
zorgvuldig
op den nagelspits van een enkel vingerken
met zeemleer omkleed, wel te verstaan! — en dan, met
kloppend hart, een half gewaagden zijdeblik op te vangen;
OKEN
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noch bij middel van bloemtuilen en allerlei geschenken
zijne innige gevoelens te doen kennen; tot hij eindeliik,
na vele, vele wederwaardigheden — allemaal zaken van
niets, en toch zoo zwaarwichtig voor hem -- er toe overkomt eene plechtige aanvraag te doen. Neen, van dat alles,
noch van verlovingsfeesten, noch van adieux de garcon c-n
adieux, de /eune fille weet ik niets te vertellen. Dat monopolie
der illustres c'crivains francais durf ik niet aan. En al denkt
ge, juffertje, dat die toch de wereld voorstellen, zooals ze
zijn moot; ja, dat het niet anders gaan kan dan zij het
zeggen, ik wil bewijzen dat het toch anders gaan kan en
gaat, en daarbij nog heel ordentlijk en deftig gaat!
Hoore dus toe wie hooren wil!
Eerst client van Token gesproken.
Eene eenige dochter is Token, een eenig kind; maar
,dat maakt hare fortuin niet aanzienlijker! Waar niets is,
moet met gedeeld worden, en daar is de geheele erfer.is
juist zoo aanzienlijk als het minste deel.
Tokens moeder verloor Karen man over jaren reeds en
sukkelde voort, zooals men dat noemt, maar kon op geen
sparen denken : de tijden waren te slecht en de vodden —
want een voddenhuisje hield zij — hadden geenen trek.
Dat is juist het ergste niet voor Token! Hare moeder
zegt dikwijls, dat er nu toch geene vrijers zullen afkomen
op hare centjes : iets dat een verstandig meisje hoog weet
te schatten. Maar Token heeft iets anders tegen! Zij is geene
schoonheid! Amors moeder, de toovergodin Venus, heeft
zich harer in 't geheel met aangetrokken. Haar gelaat is
onregelmatig, noch schoon, noch leelijk: een van die duizenden
gezichtjes, waar jeugd en frischheid al het aantrekkelijke van
uitmaken. Maar, wat bij Token zeker alles hadde verbeterd,
de oogen, die spiegcls der ziel, zegt de poeet, die bederven
hier alles : Token heeft maar een oog ! Het andere is ten
gevolge van kinderziekte uitgezworen!
En toch, er is niets afstootelijks aan dat gelaat. Het
ooglid is eenvoudig gesloten en de lange, donkere wimpers
liggen rustig op het frissche wit der wang. Een toegemuurd
venster gelijkt het. Spijt genoeg; immers in het andere oog,
wijd open en hel, speelt zoo vroolijk het zonnelicht, het
straalt van , zulke tevredenheid en goedheid des harten, en
daarbij nog van zulke levenslust en moed en onverdroten
iever... Ja, 't is waarlijk spijt!
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Maar heb toch geen medelijden met Token ! Denkt ge,
dat iemand haar misziet? Neen, neen, zelfs met een oog
weet ze menig hartje te winnen. Aleerst dat van moeder,
die voor Token sterven zou ; dan dat van menige sukkel
uit de buurt, die Token helpt bij ziekte of druk; en bijzonder dat der kinderen, die van Brie straten ver komen
aangeloopen 's Zondags 's avonds om Tokens vertelsels te
hooren. Ze zitten dan rond haar op vensterrichel en deurdorpel en plaveisel en vinden nooit den avond lang genoeg.
Token is de algemeene toevlucht der gebuurte : zeg maar
geen kwaad van Token, of 't zou u leelijk kunnen te staan
komen !
't Is schemeravond. in den Zomer. Token heeft in huis
alles opgekuischt. De aangekochte vodden zijn door de
kelderval te hunner bestemming in de diepte aangelatid.
Token zorgt altijd op voorhand. Zij doet 's avonds wat de
meesten tot 's morgens laten ; met om langer te kunnen
slapen, neer, om naar de vroegmis te gaan.
Nu zit Token voor de opeine deur met hare breikous
in de hand en hare voeten op den ietwat verheven drempel.
Zoo doen de meeste menschen in de straat; want niet een
huisje heeft daar zijii tuintje. Nevens Tokens stoel staat die
van moeder al gereed : ze is binnen nog 't eene en 't andere
aan 't wegschikken.
Daar komt een lange zwikzwak aangeslenterd, Toon,
een jongen uit de buurt. Token kent hem al jaren van zien.
Ze knikt eventjes en breit voort.... Maar wat vertraagt
zijnen tred? Wat .keert hij om en doet met de handen in
zijne broekzakken alles rinkelen en rommelen ? 't Is een flinke
jongen, zoo. in zijn passend gebreid wambuis, denkt Token...
Maar! 't is of hij naar bier afkomt! En, ja, daar staat hij
en wenkt naar den ledigen stoel en vraagt :
moecler ?
« Waar
« Binnen. zegt Token. Wil ik ze roepen ?
Neen, neen! Laat ze maar daar, antwoordt de zwik.
En, Hemel ! Token words er koud van, — daar gait hij zitten
op moeders plaats en legt zijnen arm op Tokens stoel, en houdt
den kop achteruit, zoodat zij hem niet zien kan, en, terwijl
hij met zijnen hiel op den grond de maat slaat, fluistert
hij met eene stem, die maar half ge!ijk de zijne klinkt :
Hoor eens, Token, gij staat gij me nogal aan. Zoudt
gij mij willen ?
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Token laat haren priem ‘ vallen en raapt hem niet eens op.
rz Wel, zegt ze, wel .... ik weet niet. Gij ziet gij er nog
zoo kwaad niet uit....
K< Zegt dan , maar ineens ja! > fleemt hij en moedigt
haar aan met een stootje van zijnen elleboog.
« Ik zou wel kunfien aan erger geraken, peinst Token
luidop en begint te blozen gelijk een krieksken. Maar.... 't is
te zien, wat moeder zegt ! »
En het woord is nog niet koud, of daar idinkt moeders
harde stern
« Wat is dat allemaal ? ‘.
« Ja, moeder, zegt Token, zie.... Toon zal het u zelf
wel zeggen. »
En Toon begint op staanden voet zijne pleidooi. Hij
werkt hij tegenwoordig op het arsenaal en wint daar
eene ferme pree (I), en die zal nog vergrooten. En hij heeft
aleens gedacht op trouwen; en Token staat hem goed aan..en... en.. Wat kan moeder er tegen hebben, als hij nu bij
haar kwam wonen en Token haar bleef helpen, juist gelijk
vroeger ?
« Ja, ja, zegt moeder. Ge zult gij het wel schoon uitleggen. » En ze blikt van ter zijde naar Token, die niet eens
opziet en breit, breit, of de kous vandaag nog moest afzijn.
• Ja, zucht het menschken, ik moet al niet vragen wat er
Token zelve van denkt. En als de boter in de pan is, moet
de koek maar gauw gebakken worden ! Hoor eens, jongen,
als het altemaal waar is, wat gij vertelt, zullen wij maar
ineens de zaken regelen. Slechts een ding moet ik u zeggen '
van lang of straf vrijen houd i.;,--. niet! ,
« Ik ook niet, moeder, onderbreekt haar Toon, laat ons
maar seffens trouwen. Niet waar, Token ?
En Token bijt op hare lip en werpt hem een oogsken
toe, dat toch niet neen zegt.
« Wel, spreekt moeder, dan gaat ge morgen naar Mijnheer
Pastoor en naar het stadhuis. Zes weken is genoeg om alles
Maar te spinnen tusschen menschen, die sinds jaren geburen
zijn en malkander kennen. 's Avonds kunt gij hier bij ons
komen zitten ; maar in den dag blijft gij in de verte, hoort
ge? Token kan harm tiid gebruiken. »
nrn

(1) Dagloon.
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(coed, moeder, zegt Toon, goed, menschken I Gij zult
nu eens gaan ondervinden hoe gehoorzaam ik ben !... Maar
zeg, ginder, op den overkant van de straat, mag ik aleens
voorbijtrekken, niet waar ? 'k Moet toch geenen omweg doen
om naar mijn werk te gaan ? ,,
En hij pinkt eens tegen Token en ziet acliterom en
roept :
,S Och moeder! uwe kat is daar binnen huis aan 't houden !
Ze sprmgt tusschen de koffiekommekens op de kas! ,>
En moeder loopt binnen. En Toon pakt Token in zijne
forsche armen en zegt :
Och kind ! wat ben ik nu toch gelukkig ! En gij toch
ook, niet waar ?
Maar... daar hebt ge moeder al terug : ci was geene kat
te zien i Toon houdt haar den geheelen avond aan den klap;
want Token weet geen woord te zeggen.
Het woelt en het klopt toch zoo aardig in haar liartje ! En
nog erger wordt het iederen keer dat zij opkijkt; want, het
wil zoo treffen, dat Toon haar dan ook joist beziet met
zijn schelmachtige oogen.
Eindelijk krijgt Toon zijn afscheid. Moeder sleurt met
moeite de stoelen naar binnen. Dat liet Token haar vroeger
niet doen ! Maar er komt zoo licht verandering....
4, Dag Token, mijn Token, zegt Toon, heel stil. Slaap
wel, en droom nu maar eens van mij, hoort ge 't ? Dat is
nu geen zonde meer ! »
Een fermen handdruk nog en... hij is weg.
En dAt is Tokens verloving !
En gelijk de verloving, zoo loopt het huwelijk af. 1k
kan er niet langer bij verwijlen, mits clat alles maar inleiding is Nu eerst gaat het spel beginnen ! of Deter gezegd :
nu gaat de kat op de koord komen.
Een kerstenkind bij Token!
,c, Alweer een? Dat zijn er drie op twee jaar en half t
Als die menschen zoo voortgaan, zullen ze wel rijk worden ! ,
, Wat geeft het, een meer of minder! Ze winnen immers
goed hun brood ? Een man, die eene schoone pree naar
huis brengt en eene vrouw, die zooveel geld wint 1 Want,
zijt maar zeker, Token kent het geheim van de vodden !
Ze verkoopt ze niet meer, gelijk in moedeis tijd, in het
grof aan den eenen of anderen groothandelaar Zij houdt
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er meisjes op na, die ze sorteeren in haren kelder, en ze bent
er 't fijn van, alles om het meeste te doen opbrengen ! »
« Hoe is het mogelijk daar tijd voor 1e vinden, als ge
uw huishouden onderhoudt gelijk zij, en ak uwe kinderen
de zindelijkste zijn van he& de buurt !
ja, ja, de eenc inenscli kan meer dan de andere, » besluit
luie Trees, die, alhoewel Jong en gezond, den ganschen dag
op haren stoel zit.
<, Dat zeg ik ook, antwoordt Mie de Sneb. De eene
mensch kan wasschen en schuren en stoppen en naaien tot
een goed eind in den nacht, en dan nog 's anderendaags
vroeg opstaan; terwill de andere bij dag zelfs met de
handen ovcreen zit ! :>
Nu, wat men er ook van zegge, Token heeft het druk,
heel druk! Moeder helpt haar nog altijd, ja; maar moeder
wordt alle dagen een dag ouder, en ze kan niet goed om
met het geschrei en gewoel van de kinderen. Toch, Token
klaagt niet. Token werkt en slaaft, en nooit komt haren
man thu gs van den arbeid, of hij vindt een vriendelijk
gezicht en alles in orde.
Maar eene enl:ele maal heeft hij opgespeeld, en dat was,
toen hij zijnen jongsten zoon in de wieg vond liggen met
nog een anderen daarbij, eenen, lien hij niet kende.
Wat zijn dat voor kuren, To ? ,> vroeg hij.
't Was de eerste maal dat hij To zegde, en hard dat
het klonk ! hard!
« Och ja, Toon, wees nu niet kwaad, smeekte ze. Men
moet aleens wat doen voor een ander. Netteken haar man
ligt op sterven en ik heb hunnen kleinen bij ons genomen.
Hij is toch zoo braaf en schreit nooit! »
Maar 's nachts begon hij te schreien en voor goed!
Token kon een uur of twee met hem rondwandelen. En
's anderendaags zag Toon heel zuur, en hij gaf zijn Token
geenen kus, eer hij naar zijn vverl: ging.
Nu schijnt het of Toon en Token bijzonder met afstammelingen zullen gezegend worden. Zeven hebben zij er reeds :
zeven zonen. De koning is van den laatsten peter geweest :
hij beet Leopold. Welke eer voor de familie! Wederom is
er spraak van een afstammeling, een achtsten!
. « Och ! zegt Token, mocht het nu toch eens een meisje
zijn. 't Zou me zoo tot hulp dienen, later! »

TOKEN EN TOON.

273

Toon antwooi dt niet; hij denkt maar op het getal, dat
vergroot.
Of een jongen is toch ook goed, gaat Token voort,
die niet gaarne haren man zoo droomen ziet. jongens, dat
zijn altemaal broodwinners voor later ! \>
« ja ! broodwinners! grimlacht Toon. 1k zou er maar
niet te veel op rekenen. Weet ge, waar ik mijn hoofd mee
breek? Hoe ik het op zolder moet schikken! Daar staan
nu langsheen den muur drij bedden met twee man in ieder.
Maar wat aanvangen als nummer acht in de wieg ligt? Dan
moet nummer zeven ook naar haven. En, waarlijk, er is
geese plaats meer!
,< Och, man, zegt Token, gij zult gij wel middel vinden :
zoo'n slimme kerel!
Tokens achtste kind ! Een meisje ! Wat geluk!
Token lacht hare zeven jongens toe, die op de teenen
moedeis kamer binnenkomen, al len achtereen gelijk de
broerkens van Duimken, om hun zusterken te zien.
leder gaat er van door met zijn pak suiker in de hand,
en de baker ziet zoo zuur als azijn : zoo'n volksken geeft met.
Maar Token fluistert haar toe :
« Ga maar gauw een pond suiker bijkoopen; hier is
geld. >
En het gelaat van het mensch heldert op al bij tooverslag.
Vader Toon houdt beneden toezicht over de jongens,
en het huishouden, en de vodden zelfs. Want Tokens moeder
is sinds weken in 't gasthuis en ze zal er niet meer uitkomen, och arme !
Hij moet nu uitgaan. Hij heeft daar juist zijne jongens
de les gespeld : ieder weet wat hij te docn heeft, terwip
vader weg is. Maar, eer hij uitgaat, wil hij nog eens zijne
vrouw spreken.
Daar zit hij aan 't bed, in gepeinzen verzonken. De
baker is om suiker.
« Maar, Toon, vraagt Token, gij doet mij verdnet aan1
Wat is er nu toch ? »
« Wat er is ? Wel, dat ik geen peter vied, en te achternoen moet ons kind gedoopt worden. 1k heb al sedert
weken al mijne makkers in 't arsenaal de mouw gestreken;
maar, de rakkers, ze zegden tegen malkander : Laat u
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door dien niet vangen, hoort ge? of ge moogt peter zijn!
Hij heeft er al Brie van ons zoo beet genomen !
Och! man lief, troost hem Token, is dat nu al ? 1k
weet al seffens middel! Ik heb in bet ouclmannenhuis een
kozijn van het achtste knopsgat. Die is blip als hij eens
mag uitg,aan. Hij heet Petrus Verstrepen. Ga er algauw
naartoe en haal hem!
En de wond is alweder gezalfd!
Tokens dochter,
zij noernt ze nooit anders dan
dochter — is eenige maanden oud.
Als 't zoo nu maar blijft! zegt Token; niet met die
mistroostige stem, waarmede vele huismoeders te kennen
geven hoe druk zij het hebben; neen, met ware vreugd en
genoegen zegt Token dat.
En toch, druk genoeg heeft zij het!
's Morgens komt nog de dag niet in de lucht, of Token is
op en bezig met kuischen en keren en koffie opschenken.
Toon blijft nog wat boven en maakt zijne jofigens
wakker, een voor een, met den grootsten te beginnen. Zij
kleeden zich aan en komen beneden. Daar volgen zij elkander
op aan de pomp; er valt met met zwart gezicht of vuile
handen aan tafel te komen ! Die niet proper is, moet terug
naar de pomp en, wee dan voor zijne boterhammen! Want
in dit geval is het stelen den anderen geoorloofd. Ziet ge,
ze hebben dikwijls niet genoeg met het paar sneden van
vier vingeren dik, dat moeder elk hunner voorsnijdt. Al te
smakelijk blijkt zulk paarken : 't is van het zwaarste brood,
half tarwe, half rogge, bestreken — met boter niet, neen,
dat ware niet om bij te houden — met het beste, zuiverste
spekvet. Elk heeft zijn blikken beker met koffie gevuld.
Denk niet, dat de koffie daar slecht uit smaakt. Neen, neen!
de bekers en al 't ander tafelgerief blinken als zilver. Daar
maken 's Zaterdags de jongens hurl werk van.
Na het ontbijt moeten zij naar school. Van thuisblijven
wil Token niet weten.
« Ik ondervind maar al te goed, zegt ze, hoe een einig
geleerdheid 'nen mensch te pas komt!
In den gang heeft Toon een grooten kapstok geslagen :
ieder heeft daar zijnen haak om klak en frak te hangen.
Daaronder, juist op rij, staan de schoenen. Token wil niet
dat hare kinderen op klompen loopen buitenshuis, zij wil
/11#/1e
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ze deftig opbrengen : 't molten geene bengels worden. En
ze zijn 't ook niet, al bakken ze poetsen met de macht.
Zijn ze weg en is Toon naar zijn werk, dan begint
Tokens zwaarste arbeid. De voddenleursters komen met
hunne wagens aan de deur en Token schat en biedt, en
d'ngt en koept. 't Is niet gemakkelijk met dat volksken om
te gaan : men moet haar op de tanden hebben en ciurven
spreken en toch met maat en rode te werk ;aan. Token is
eerlijk, dat weten de voddenwijven, en daarom komen er al
Langer hoe meer bij haar met hunne waren Dan ook, Token
heeft een hart, zeggen ze. Komt er al eens eene arme sukkel
haren flood klagen, dan weet Token altijd raad en hulp te
schaffen.
Zoo gaat de morgen om Tusschen in moeten nog de
bedden opgemaakt, en het busselkind verzorgd, en het
middagmaal bereid worden Slameur genoeg ! zegt Token,
maar dat weert de lamheid nit de beenen.
's Middags aan tafel valt er toe te zien, dat ieder 't zijne
krijgt Voor vader de beste brok; voor deze hier, die wat
bleek en mater is van 't groeien, een schepje meer; voor
gene;, eenen kleinen eter, een uitgezocht stuksken, enz.
enz. zaodat Token begint, als al de anderen Nina gedaan
hebben en er niet vefel goeds meer overschict. En als Toon
daar tegen opkomt en zegt : •< Maar, Token, gij hebt weer,
clan lacht ze en zegt :
UNV paart vleesch weggedeeld !
liever pataten met saus eet,
, \Veet ge nu nog niet, dat
dan vleesch?
Maar als de eene of de andere wat laat liggen op zijne
telloor, dan merkt Toon wel, dat Aloeder het ook mag En
iii heeft schoon te zeggen : 't Is opdat het met verloren
Toon gelooft het toch niet
gd I
Afwasschen en bet huis uitkeren gaan als de
jongens weg zijn. De kleinste doers dan bun slaapje in de
wieg en Token kan eens even nederzitten Nict met ledige
harden toch. Breien en naaien valt er altijd to doers. En
toch, om half twee reeds komen de werkmeisjes, die in den
kelder de vodden sorteeren. Daar valt, zoolang zij er zijn,
een oogjc in 't zeil te houden en goed toe to luisteren, of
er ;een gemeene klap wordt verkocht. Dit duldt Tokeil
niet. Wie daarop wordt betrapt, vliegt seffens de deur uit
Om vier men hebben de meisjes een prinsen-kicarizer zij
liouden op met werken, eten hunnen boterham en drinken
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hunnen koffie. Token kan dan ook voor bare broodwinners
zorgen, die straks thuis komen van de school. Daarna wordt
er gespeeld, op straat, ja; maar Token zit aan de deur
het na te zien op haren stoel. Zou 't niet dienzelfden stoel
zijn, waarop zich haren Toon Pens zoo vrijpostig nederliet?.. Zoo droomt ze aleens; maar houdt daarom niet op
met broeken lappen en hemden voorzien. 0 die jongens !
die jongens ! die kunnen wat verbalemonden!
Later komt varier thuis en om 7 wren gaan de kleinen
naar 't bed. De kleinen, dat zijn die onder de 12 jaar, die
nog hunne eerste Communie niet deden. De grooteren hebben
't voorrecht van op te blijven : zij doen hun schoolwerk,
kuischen — ieder heeft zijne week -- de schoenen van heel
de familie; halen kolen en bout aan, opdat moeder morgen
vroeg wat minder last hebbe ; kleuteren en frutselen aan
allerlei dingen, die den vernuftigen stielman van later kenmerken en die de fierheid der ouders op voorhand wekkcn.
Zoo gaan Tokens meeste dagen voorbij ; goede, welgevulde dagen. Ook droeve dagen moet Token beleven. Wie
is daarvan ontslagen ? Eerst was het rnoeders afsterven, dat
Token in stilte menigen traan kostte. Dan later kwam
nogmaals de gruwzame dood in huis en Token ondervond,
wat het is kinderen te verliezen ! Maar och ! Token moet,
het hoofd omhoog houden ; zij mag immers voor de dooden
de ievenden niet te kort doen ? Ze droogde dan hare tranen
af, het moedige Token, en ze werkt, en praat en lacht alsvroeger, al wringt haar soms iets in de keel.
(Veivolgt)

HILDA RAM.

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.
KUNST EN LETTEREN.
De herboorte der katholieke letterkunde in Bohemen. —
ij leven in Le Spectateur Cathohque IV ni i :
Bezield met de liefde tot Jesus, vol afkeer voor de platheid
hunner geloofsgenooten, aangewakkerd door den toenemenden bij val van
het godsd , enstic,, gevoel in de letteien van Europa, gaven eenige Cechsche
pliesters elkander de hand in 1895 om de katholieke letterkunde in
Bohemen te does herleven. Die jeugdige en godsdienstige strijders schaarden zich random pater BOUSKA 0. S. B.
Door zijr.e navorschingen over ROUMANILLE, VERDAGUER, MAETERLINCK, VERLAINE en HELLO, door de vertaling hunner voornaamste
werken, baande deze jonge piiester den weg voor de nieuwe beweging.
Vail h:m ontleende de jonge school hale zoete geaardheid, hare lachende
kleuren, de schakeeringen van een teeder inysticismus. Hy opent dagelijks
nieuwe gezichteinders van waar het licht en 't verfrisschend water te
voorschijn korneri.
Eens dat de jonge strijders eenen hoofdman gevonden hadden,
konden zu hand aan 't werk slaan; aanstonds werd er eene katholieke
biblioiheek gesticht, Welke eigene werken en ert alin g en uitgeeft. In
1896 begrepen zij de noodzakelijkheid een eigen tijdschrift te bezitten,
een katholiek, modern ttj dschrift, tot bewijs dat onze godsdienst modern
zijn kan en in alle strevingen der hedendaagsche kunst medevoelen,
zonder in iets het oud geloof te schaden.
Novy Ziz'ot, het Nieuw I even, werd gesticht.
W

Bossuet — Lees in den Correspondant van to Maart eer. schoonen
brief Nan bisschop ToticHET van Orleans om onder mine geestelijkheid
eene inschryN ing te openen voor het standbeeld van BOSSUET. 't Is eene
welgelukte schets van 't leven en de werken van BOSSUET.
Fr. Coppee. — E. P. JANSSEN TSIAEIJNEN veihaalt in den Katholrek
van Februar y en Maart de bekeering van FR. COPPEE. Daaruit zullen
eenige regelen met genoe;.,,en gelezen worden
Einde October, tegen het feest van Allerzielen, bezegelde hij
zijn velzoe:::ing met God, door Nol geloof en vurige dankbaarheid deel
te nerren aan het Lichaarn des Heeren.
Geheel. Lyn binnenste was nu vernieuwd, en ofschoon zijn vrienderi
in zyn tuterlyk gediag weinig verandering bemerkten, was hij voor zich
overtuigd, dat h yj anders dacht en anders beminde clan voorheen; en
mochten er al eenige twijfelingen en dorheden overblijven, toch genooc
de teruggekeerde een te voren ongekende zoetheid :
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Humblement j'ai 1 011 ett au Dicu de mon enfance
Mon Cline, cet asile impur et tenebreux.
Il y daigna descenche et, maitre geneteux.,
Our meme a l'ouvrier tardif donne un salaire
11 y iêgne aujourd'hui, la parfuine et l'eclaire.
Dat is de geschiedenis van COPPEE 's bekeering, gclijk ik ze nit
vcrschillende plaatsen van zun laatste boek heb kunnen bijecnbrengen ;
want in het boek zelf wordt zij niet iegelmat4 .,, beschreven. La bonne
Souffrance is geen samenhangend geheel. Het zip artikclen door COPPEE
geplaatst in het Journal en op aanraden zuncr vrienden vet zameld. Daar
de meesten dagteekenen an den tijd omstreeks zrjn bekeering, loopend
over alles, wat den dichter iii die nagen voor den geest kwam, bieden zij
een vrij getrouw beeld van de gesteltenis des schrijvers in lien tijd.
Aan de herleving van den christelijken geest, gelijk die zich in de
allerjongste tijden openbaart, als een terugwerking tegen het platte materialisme, ook een hoofdstuk gewijd, dat tesens een woord van
vetweer is tegen de vijanclen, die Copp(5e zich door zun bekcet ing natuurlijk moest maken.
Dc godloochenende tegenpartu, ongerust o‘ er den terugkeel \ an
zulle een invloediuk man, spaaide geen spot om den indiuk door deze
bekeering gemaakt, weg te nemen. De toestand van Fitivs_uANs en van
COPPEE werd geschetst als lafatrsue de vleux-gars:ons blase's, en Datumlijk was er ne'vrose in 't cpel.
Met recht voert COPPEE daartegen aan, dat niets minder passend
is, nets meer grotesk en belacheluk dan een lion met gl lye haren. juist
wul de grijsheid nadert wordt het tijd zich met God te verzoenen. En
dan die ne'vrose op bijna 6o-jarigen leeftijd! Venter wijst COPPEE op
FERDINAND BRUNETIERE, volgens hem bestemd cm op ernstige en verstandige lieden den in‘loed te oefenen van een BONALD. Ook dezc keert
terug tot godsdid-nst en geloof; in hem zal men toch wel geen chchter,
mysticist of neurasthenicus willen zien?

Vondel. — In de Dietsthe [Varande, nr I van dit jaar plaatste
de heer G. SEGERS een schoon opstel om te bewuzen dat VONDEL van
geaardheid een Zuid-Nederlandsch, kunstenaar was.
Hier N'olgen nu eenige uittreksels dezer lezens,,vaardige bildrage
De groote dichter onderging niet alleen den invloed van zijne
voorouders, doch ook van zijne stad.
Antwerpen is, zondcr den minsten twijfel. eene der beioemdste kunststeden der weield. Het is onmogeh2 k te loochenen, dat hare school eene
eigenaardigheid, een scherp afgeteekend karakter bent, dat zeer zelden
wordt geevenaard. QUINTEN MASSIJS, VAN NOORT, VAN VEEN, RUBENS,
VAN DYCK, JORDAENS, TENIERS, SNYDERS, SCHUT, SEGHERS, BOEYER:MANS en ontelbare anderen, zun de vertegenwoordigers dezer school. Niet
alleen heeft deze een koloriet, dat Om zijne weelderigheid wereldberoemd
is : de aaid \ an hetzelve is zoo kaiakteiiijk, dat de minst geoefende er
zich met in bedriegt. Ook de opvatting van het Leven, welke deze
school kenmerkt, de wijze, waarop zij de kunst beracht, is door en door
eigenaardig. VONDEL was vol bewondering voor de reuzen der Antwerpsche school : hij was daar zelf een der allergrootsten van. Zijne werken
zun de wederga van die onzer meesters, vooral van den beroemdsten van
alien, PETER-P.AUWEL RUBENS.
Het Antwerpsch bloed vloeide oveivloedig in de aders des dichters.
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De Antwerpsche ON ei evering2n, de geest, die in de Antwerpsche lucht
zweeft, vervulde hem geheel en al Hij was dan ook Antwerj-sch in zijnen
handel en wandel, in zijne geaardheid, en aldus, in mine kunst...
De zuidelijke geaardheid van Vondel ontsnapte niet aan de schrandersten zrjner vereerdeis. Enkelen onder hen gingen daann zelfs te ver.
VAN LENNt:P, IONCKBLOET en na hen J. ALBERDINGK THVM meenden
dat de gtoote man de onafhankehikheid der Repubhek betreurde. Zij
gaN en zich alle moette om te bewijzen, dat zijn meesterstuk hem slectits
tot VO )m end sel zou gediend hebben, om aan zijnen afkeer jegens den
opstand der zesnende eeuw lucht te ge‘ en .. 1k zle dit met in, en
blijf diep overtuigLi, dat de groote man steeds p oor den toem der Republiek blaakte, hoewel
onbewust, geheel Zmd-Nederlandschgeaard was...
lh kom dus tot het besluit, dat VONDEL van karakter, van natuur en
aaid cen Zuid-Nederlander was en bleef Het beste bewijs, dat tk hiervoor
aan te voeren heb, is zijn suit. Verre van aan te nemen, dat de eigendige Zudnedeilandsche kleut zijnet taai na Pa/al/leeks meet veidwijnt,
bhp ik (wet tingd dat de teal van onzen grooten dichter cen Laid-Netterlandsch ‘oorkomen heeft, dat elkeen moet treffen... »
A. Nettement. — Iedeieen weet dat E. EIRE mtmunt 't snuisteren
in oude 1 apieren. Voor korten tijd kwamen er een aantal stukken in
?Ape harden uit de nalatenschap van A. N ET1EMENT ; deze schieef
letterkundige kiitieken in de dagbladen en hreeg daarop y en groot getal
brieven \an voorname letterkundigen, o. a. van CHATEAUBRIAND, MICHELET en BALZAC. MICHELET was zeer gevleid door hem de katholieke
geschiedschn.), et genoemd te worden en BALZAC was mtnememl gelukkig
te midden der algemeene miskenning, door N- ErfEMENT mine ‘euhensten
etkend te zien. Deze belangwekkende bneven zijn te lezen in den
Corre.spnciant van 10 Januari.
Perosi. — Ge zoudt wel doer in p ure/Ida/van Febtuan de schoone
schets te lezen van Dom LAURENT JANssENS over DON LORIA:NZO PEROSI.
Dan wordt ge door een kenner en cen kunstenaai over die hedendaagsche beroemdheid ingelicht.
Bevallen u eenige regelen daaruit?
Zune melocirjen ademen lentegeuren uit en nine maten palestriniaansche, ja gregotiaansche bevalligheid. De maestro bemint het kerkmuziek net geestunft. De gt aduale en het antiphonal-aim Nan Solesmes
zip nine gehefkoosde boeken. Hij heeft het ‘iaagstuk van den gregonaanschen zing doorgiond en de benedictipsche kloosters bezocnt die
om de muwkeut Then' hunner uitvoering belcend , Solesmes, Benton,
Seckau, Maredsous kenncn en schatten hem als den vtiend die de lucht
hunner Lloosters met ininge voldoening heeft geno,en. Deze xoodielde
\ our de eciste en echte gedaante aer grcgonaansche melo,luen is zoo veel
to nicer op te meiken, daar de maestro eenigen tijd te Regensburg
geleerd heeft...
\Vat het model n muziek bets eft, \ eikiest PEROSI de Duitscln meesteis boveii alle anderen. Buiten Duitschland is TINFL y en del hoogst
geschatte toondichters xan den maestro; in dezen kunstemtai bemint bij
de steike en gespieicie be\N erking, de rechtzmnige en unspattende bezieling, het innig en godsdienstig gevoel...
En v aarachtig, in menig opzicht g,elijken TINEL en PEROSI
De Hulst — Waar dire, vier jongelingen zip) die in lets belang
stellen, die kunst en letteien bemmnen, beschaving cn ontwikkeling
betrachten, dat zij bijeenkomen, dat zij elkander 't heihg \ mu mededeelen,
dat zij ekander onderst_unen en aanmoedigen.
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Ja, jonge Hu1st van Mechelen, wij begroeten u, wij begroeten de
keurige uitgaaf van uw jaarboek met eene welgemeende en dtepgevoelde
voldoening!
Wij verlustigen ons in die frissche teekeningen; wij verblijden ons
in die tonen; wij verwachten jets van die gemoedelijke verzen.
Wellicht worden die jonge dichters 't bekoorlijk maaksel van 't hedendaagsch vers meer en meer gewoon, met zijn innig gevoel, zijn zwierigen
maatgang, zijn overvloedigen rijkdom van klank- en kleurschakeermgen.
N. de Tiêre. — Wij lezen in Durendal van Januari :
Het opera van BLOCKX begint zijne ronde in Frankrijk te doen.
Zooveel te beter, indien onze zuiderburen er smaak in vinden, maar dat
zij er geene karakterschets, geene openbaarmaking in aanschouwen van
de belgische ziel en den vlaamschen geest; dat zij zich met inbeelden dat
onze toondichters gewoon zijn urt zulke bronnen te putten en herbergtooneelen te bezielen. Wij kunnen op andere kunstenaars bogen welke
beter onze ziel vertolken en tusschen de ocrspronkelijke werken van
BENOIT, TINEL, MATHIEU, HUBERTI, GILSON, LEKEU zou men te vergeefs eerie schepping zoeken van zulken lagen aard als de Herbergprznces.
De voorgaande werken van BLOCKX zelf deden niet voorzien dat zijn
vernuft eens tusschen dcze vernederende lotgevallen zou verdolen...
Wij stonden reeds op een slecht blad door BREUGHEL en TENIERS,
VERHAEREN en ii- EKHOUD helper) onzen naam niet verbeter en. Nu wordt
ons wederom door de vertaling van Herbergprznces een kleed naar de
laatste snede gepast.
Daartegen is de beer
BRUIJN op luimige wijze in verzet
gekomen in de Revue Blanche.
Het is in de herberg nie, dat men ons y olk meet gadeslaan, maar
in de stile en mystieke uitingen N an zij n hutselijk en godsdienstig leven.
Wij bezitten nochtane schrijvers die gemoedelijk waarnemen en dichters die de fijnste spelingen van lucht en licht verrassen, even vlug als
het dichterlijk penseel van CLAUS : loch clit blijft onbekend en onbesproken in dc cosmopolis der hedendaagsche letteten.
Ibsen. — Wij lezen in de Studien LI 5 over IBSEN ' S zedenleer e
IBSEN als voorman der vrouwenbeweging, als bevorderaar van d:
zaak der vrouwen, als degene wien bet feminisme Neel dank heet verschuldigd te zijn, is niemand anders dare de met GEORGE SAND en
DUMAS derde lender van den steeds aangroeienden bond der struders
voor de viije liefde. IBSEN als de hervormer van het huisgezin, als de
stichter eener nieuwe echtelijke vereeniging, op waarhezd en vryhezd
gegrondvest, is eenvoudrg de prediker van ontrouw en zedeloosheid op
minder ruwen toon clan ZOLA of NIETZSCHE, maar niet minder onbeschaamd, niet minder gevaarlijk. Dit wordt iii een uitvoerig opstel door
voorbeelden gestaafd.
Huysmans en de Vlaamsche kunst. — In n" 8 en 9 van de
Vl. School XI, onlangs verschenen, bespreekt POI, DE dONT La Cathedrale van HUYSMANS; hij doet vooral uitschijnen in welke verhevene
taal HUY5.-MANS zijn oordeel over de vlaamsche kunst uitspieekt :
Biezonder aantrekkelik zijn, voor ons, Zurd-Nederlanders, de bladzijden gewijd aan de verheerlijking van de ernstrge, diep wezenlike, tec ens
hoog religieuze kunst van ROGIER van Brussel. Na hoger De Sakramenten uit het van Ertborn-zaaltje alhier beschreven te hebben, bestudeert
hij ditmaal het wonderbaar Stalletje van Betlehem nit het muzeum te
Berlijn. Jamais Verge, zegt hij terecht, ne fut et plus extraterrestre et
plus vivante. Ni VAN EYCK, avec ses types un peu populaires, laids en
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tout cas, ni MEMLING, plus tendre et raffine, mais confine dan c son re‘e
de femme a front bombe, n'ont atteint cette noblesse delicate de formes,
cette purete de la femme que l'Amour divinise et qui, meme retiree du
milieu ou elle se trouve, meme privee des attributs qui la font reconnaitre, ne pourrait pas etre une autre quo la mere d'un Dieu. Verder
noernt hij deze Nativite, l'exoration coloree la plus pule de Part mystique
demeurant encore sur la terre, ne se passant plus settlement en plein ciel;
en hij voegt cr bij Jamais la Teophanie n'a ete plus splendidement
celebree et, Ion peut dire aussi, plus naivenaent et plus simplement rendue;
le chef-d'oeuvre de la Noel est a Berlin de meme que le chef-d'ceu ‘ re de
la descente de croix (lees l'Ensevelisserneht) est a Anvers, dans la douloureuse, la splendide page de QUINTEN METsYs ! Eindeirk willen wij
noch, en vooral, dit besluit ten besten geven : les primitifs ont êtê les
plus grands peintres du monde...
HuYsmANs verdient er onze dank voor, dat hij — Frans letterkundige en kunstenaar — eindelik cens, van de gehele hoogte Na n zijn
mooie faam, deze onbetwistbare, schoon noch zo dikwels betwiste superieorieteit van de Vlaamse middeleewers heeft tutgeroepen..

H. Lapidoth-Swarth. — M. G. VAN NOUHU S beoordeelt
Eden in den .Ved. Spectator en shut als volgt :
, Het is ni€t meer noodig na al mijn aanhalingen nog in het
bijzonder te wyzen op taal-schoonheid. Ook in dezen bundel ,s de dichteres wee/ teens de virtuoze. En het merkwaardige, een benijs to meer
voor het cchte van haar dichter-zijn, wel dat er steeds een eenheid
is, een haimonie tot stand Lomt tusschen gedachte, gevoel, rythme en
klank, zoodat nowt het een aan het ander wordt opgeofferd. Et is een
zekeiheid, een maathouden, een beperking nog in weeldigen overvloed,
een kmchtige beheersehing in onsturmige zeggensdrang, die de compozities
tot giootsch, sterk werk maken. Da .irdoor winner] deze gedichten steeds
bij herlezen. Want telkens ontdekt men na den totaalindruk ondergaan
te hebben, tal van detailsehoonheden, die de aitieste heeft weten ondergeschikt te lion ten en dienstbaar aan het schoonheidsgeheel. De groote
gaaf van Alin. LAP1DOTH-SWAICI H_ komt my voor Inerin te bestaan,
dat na een spontaan opwellend sentiment geheel doorvoeld te hebben,
dit met de door haar fantazie als van zelf gesuggercerdc vcrwante associaties van gek‘ aar wording en ziening, als object buiten zich plaatst,
en bet dan olkornen in de lyrische stemming van het conceptie-moment,
objectief als een
stcompoznie weet te behandelen..
Vet der lezen wij in den Gass van February .
< HEIENE LAPIDOTH-SWARTH heeft zich nooit bij eene letterkundige coterie aangesloten, noon ba cene party gezworen ; zij heeft nooit
andeien nagezongen, maar is rustig en ernstig haar weg gegaan, steeds
haar eigen werk volinakencl. Wie haar van eentoonigheid beschuldigden
bleven aan de opper ‘ lakte van haar werk hangen; want geen dichteres
west met grooter verscheidenherd haar zieleleven nit te beelden. Na den
diepsten hartstocht van het liefdelijden in hare zangen te hebben nitgestort met eene eerlykheid en tevens met een zelfbeheersching die
gelijken eerbied eischen, rs zij in deze verzen can Karen ryperm leeftijd,
aan het dieper opgevat en breeder uitgewerkt symbool eene grootere
plaats gevend dan in hare vioegere gedichten, het dichterlyk motief
breeder uitspinnend, zij het ook in een met zoo onmiddellijk tot ieder
sprekenden vorm, de krachtigere kunstenares met het breede gebaar,
wier dichterlijke blik een wijcler horizon omvat en meer doorchingt tot
der dingen diepste beteekems.

282

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.

Gerhart Hauptmann. — Tooneelkunst poogt nu de werkAiikheid
zoo dicht mogelijk te naderen. De kunstenaar neemt een gewoon drama
tut het dagehjksch leven. Zonder vetwikkeling, zorder erbeelding of
schetsing van den strijd der diiften ttacht hij de werkelijkheid nauwketnig na te bootsen en de toestanden, zooals ze door iedeteen waarneembaar zijn, zoo echt mogelijk of te schildeien.
Dit deed HAUPTMANN in zijn meuw tooneelspel : Veer/flan Henschel.
Daarover schruft de (lids van Februari :
Als het dramatisch pi oduct van een schnixer, aan wien men oorspeld heeft dat de toekomst N an het Duitsche tooneel zal behooren, en
lien men begtoet heeft als epigoon van niemand minder dan GOETHE,
staat in mijn schattmg Voerman Brizschel niet hoog, althans met hooger
dan een verchenstelijk melodrama met twee oortreffehjk getypeerde
hoofdpersonen. »
Enkel als inlichting deelen wij hot N olgen de
Hegenscheidt.
mede nit den Nederlandscken Spectator :
« Een .lugschrift N an JEF }TALLER over 't verslag van den Wiejaarhjkschen Prijskamp van Nederlandsche Tooneelletterkunde in Vlaanderen
is voornamelijk geiicht tegen Dr WILLEM DE VREESE. De aanmetkingen
op den stiji van dat et slag zijn oor 'n deel a rij gezocht en overdreven,
ook 'n aitikel van
maar w at het mezen N an de zaak betreft. NN aa o ‘ Er
GUST VERMEYLEN in Uan Nu en Straks als het waar is dat Starkadd
van HEGENSCHEIDT met is bekroond tut haat tegen de ion nu en StraksgtoEp , dan hebben we bier met een meikwaaidig staaltje ti an odium
Aadenzicum te doen. »
G. Rodenbach. — Men was in zekele Fransche kringen, vrij
algemeen van gevoelen, dat RODENBACH er Biel toe sou komen zich te
laten naturahseeren en dat het daarna met lang zou drum a nor men hem
tot een der veertig on'teifelijken maken sou Zyn vetzen Nielen zeer in
den smaak N an hen, die eel imloed hebben op het hooge gezelschap.
Of RODENBACH zelf aan het een ( n het ander gedacl t hecit, kunnen
wij met zeggen. In elk geval, erliezen alien, die zees corspionkelijke en
bekoothike erzen kunnen genieten, in hem een dichter N an groote
begaafdheid. (Ned. Spectator.)
ALBERT -VER \VEY taf een nieuwen bundel
Albert Verwey.
verzen tut : De A'zeuwe ruin.
De Gads van Februari drukte de volgende bcoordeehrg :
< Wat heeft de dichter In zijn nieuwen bundel, aar titel en inleiding
op een nieuwe geestes- en kunstrichting schijnt n te wuzen, ons te zeggen ?
Is het een meuwe, diepe hartstecht die zijn aiel N en ult ? Geeft liij ons
een nieuwen dichterlijken bilk op de natuur ? Trilt in zijn lied lets van
den nieuwen tijd. een hart c or de levende men , chheid Klaagt en steunt
hij het iced van zijn eigen zoekende ziel of j ubelt hu zijn geluk tut in met
te vergeten zangen? En, hetzij dan het een of het ander. doer hij dit op
een wijs waatdoor hij in den schoonst mogeltiken votm, door rijkdom en
?...
diepte van beeld en klank, de hoogste macht van aandoening
Op geed N an al die Niagen kan ik bevestigend antwoorden.„
Hier zijn eenige ei zen tut den Nieuwen Tom:
Huisjes en Hagen, hek en hooischelf staan
Op witbeitipte bolleland en weiden
Veel zichtbaat&T. De sthume stralen cpreidcn
Fluweelen schaduw tegen 't rijpwit aan,
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En elders :
De gele blaren ieegnen —
De loovets hanger los —
De ver% en, jong,tverkreegnen.
Steiven in 't bosch.
In stifle grachten druven
Zwanen in ranke tocht :
Hun lange haizen bluven
Roerloos in slanke bocht.
Geschoren eiken schragen
De lucht, heifstlijk livreid —
Trompet en flint beklagen
Die scluille heerh:,kheid.
W. G. VAN NOUHUVS schiijft in den .led, Spectator :
Overal io zijn veizen lien wij het Hollanosche Iandschap voor
ons oprven. Hij heeft het hij leeft er mee, hij besp,edt het Ian
den moigen tot den avond, in winter- en zomertij. IIIJ kent het met
zijn morgen- en axon:In-listen, met zijn zilverlinuge arten, zijn vlakke
weiden, onder den hoogen, van wolken doorzeildeu hemel. Hij kent het
to guisheid en zongou I, in sneeuw en re , en. En Nan de duintoppen
,taart hij met \ reugde in het open zeevlak, luisterend naar het gedaver
der golven.
Hij is als een gewoiden mat den pond waarop hij leeft, en 't is
met de minste verdienste van zip at bead dat we dit v oelen, telkens en
telkens weer. ,)

Verhaeren. — Over den laatsten bundel van VERHAEREN, Les
I'Lsages de la Ire, lezen wij in den Ned Spectator :
« De Belgiscbe dichter bcwijst ook in dezen kundel weder dat hij
een eigen prosodic heft en met het fransche taaleigen niet meer i ekening
wenscht to 'louden dan tot recht begtip zaj ner gedichten ook v oor een
zeer oplettend lezer volstrekt noodzakelijk is. Het rijm voor hem geen
dwingeland, integendeel, hij kent het maar weinig rechten toe en de
beteekenis der wooiden ja, damaan stoort VERHAEREN zich zoo
\venlig dat m:sschien Nootal hij, die maar ten naaste bij Fransch verstaat
en voornamelijk zich to vieden stelt met het zoo bij bern-Aermg raden naar
(len zin van een iegel nog het vlotst deze veizen zal kunnenlezen. leder
ander maakt zich teikens ongerust over ziju taalkenms en vraagt zich of :
wat is dat no v nor een \\ 001 d ? \Vat kan het beteekenen r Gaat hij
zoelien in Li ri
dan koint hij bedrogen wt. Denkt hij aan Latiin of
Grieksch dan denkt hij zich vast, Hu nioet lee:en raden van den lezer,
aan het gissen naai den
die rnaar zoo ongeveer Fransch verstaat
‘ ennoedeliiken zin der woorden gewoon noemen slechts een
‘oorbeeld. VERHAEREN gebruikt een keer of due het woord Tre"mit're.
In verband met het Latije, kan het beduiden bey end, loch er is geen
enkele Fransehe uttdrukking, waaiin 11,A aldus x‘oidt gebezigd en in
't welbekende rose tre-mh're is 't wellicht (zie LiurRE ) een \eibastering
van outre-mer. Ga uw gang nu maar, als zoo'ii geraden beteekenis niet
klopt met het zinsveiband!
Jammer is het zeker dat VERHAEREN 's meuwe bundel niet bevat
die zeer bijzondere beelden, visies, gedachten, die het minder schoone
\ an zulk een taaketklachting doen ergeten. De gedichten tut Les
Visages de la Vie zouden maar heel gets oon zijn zonder dergelijke opvallende knutselarijtjes..
Pitthem, 20 Jlaart

1899.
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II.
eati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.
De heidenen kenden geene grootere weelde
dan de weelde der wraak. « De wraak is het
genot der goden », geldt nog het spreekwoord ; en
inderdaad voor den natuurlijken mensch is de behoefte
naar wraakneming bijna onverwinbaar.
Het voorbeeld van den eenigen, levenden God was
er noodig om ons de zoete weelde der vergiffenis te
veropenbaren.
Eens, in de bosschen, die Firenze bekronen en als
met eenen heuvelkrans omslingeren, dwaalde een man
rond. Somber, sprakeloos, verdiept in de bitterste
gedachten, wachtte hij iemand af, die zijnen broeder
had vermoord, en dien hij, op zijne beurt, wilde
vermoorden. Het pad was eng; ontkomen, ontwijken
kon de plichtige niet, die daar wapenloos en onverzeld
aankwam; en reeds hief Joannes Gualbertus zijn degen
in de hoogte om zijnen vijand te doorsteken.
Op eens sloeg het drie uren aan eene naburige
kerk. Die dag was de Goede Vrijdag.
De plichtige was op zijne knieen gezonken en smeekte
zijnen bedreiger, door het Bitter Lijden des Zaligmakers,
zijn leven te sparen. Joannes Gualbertus, werd getroffen ;
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hij hief zijnen vijand op en trad met hem de naburige
kerk van San Miniato binnen. Daar, voor het altaar,
werd de verzoening gesloten en, ten teeken van goedkeuring, neigde het Christusbeeld zijn hoofd over de
vroegere vijanden.
De macht, die Joannes Gualbertus van eenen bloeddorstigen mensch in eenen heilige veranderde, heeft
insgelijks de kunst herschapen en hervormd.
De kunst der oudheid, der ouden tragedie, was bezield
en beheerscht door het begrip des fatum's. En zeker had
die opvatting des noodlots grootsche beelden opgeleverd.
}Eschyles, Sophocles, Euripides, staan als Brij reuzen
in de geschiedenis der letteren en het is te betwijfelen of
hunne grootschheid overtroffen werd. Aihoewel behoorend
tot een zoo ver verleden, roeren hunne werken ons nog
als een werk van heden, door de natuurlijkheid der
gevoelens, — de mensch is de zelfde in alle tijden —
door eene frischheid die met tijd en eeuwen lacht. Hunne
scheppingen schemeren in het morgenlicht der 7uventusmundi, zooals Gladstone deze eeuwen zoo gelukkig betitelde.
Ook was alles niet valsch in de opvatting des [alum's.
Gelijk alle dwaling bestond zij uit eene gedeeltelijke
waarheid.
Het noodlot was eene ontaarde herinnering aan eene
der grootste gebeurtenissen van 't menschelijk geslacht.
In deze wraakzuchtige goden had de oudheid het begrip
der rechtveerdigheid Gods verpersoonlijkt.
Zoo was Gidipoes een plichtige, een slacht- en zoenoffer
zonder het te weten.
De grootsche gedachte van den val, van de eerste
zonde, van den rechtmatigen toorn Gods, was den mensch
bijgebleven. Uit deze herinnering rezen de grootsche
fatumbeelden, somber en onverbiddelijk, reusachtig en
verpletterend.
Doch de keerzijde des tafereels bleef der oudheid
vet borgen. Waar de heidensche dichters, in noodlottige
wraakgerichten, slechts een onverbiddelijk opperwezen
erkennen, huldigen de christene schrijvers, zoowel in de
geschiedenis der wereld als in de geschiedenis van iedere
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menschenziel, de bermhertigheid, de langmoedigheid eens
eeuwigen Gods, die zijne strafoordeelen liefst in zegeningen zou veranderen.
Het Christendom is veel menschelijker dan het heidendom, juist omdat het goddelijk is.
Ook werd het den christenen schrijvers gegeven de
voile toonladder der menschelijke gevoelens te doorloopen,
terwijI de heidenen zich tevreden moesten houden met
eenige algemeene, eenvoudige en onveranderlijke gevoelens.
Daaruit spruit de eentoonigheid der Grieksche typen.
Grootsch, statig, zuiver van lijnen, voor alien verstaanbaar en genietbaar, herinneren zij aan de schoone
marmerbeelden, die Rome's musea ons be,_varen.
Echt menschelijk in den grond, is die grond, bij de
heidenen, toch wat bloot en bar.
In duizenden schakeeringen integendeel ontluiken de
weelderige bloemen der jongere kunst; en dat heeft zij
te danken aan de fijne en diepe kennis van 't menschelijk
hart, die 't Evangelie medebracht.
De tweede zaligheid is er een voorbeeld van : Na
Christus, dood, bestaat de hoogste macht niet in het
verdrukken, maar in het verdragen, niet in de heerschappij
over anderen, maar in de heerschappij over de omstandigheden, over de rampen, over zich zelven.
Deze wereld is eene wereld van strijd. — Militia est
vita honzinis super terrain, zegde reeds Job, -- en in dien
strijd vindt de kunst hare bontste ingevingen. Maar,
met het verschijnen van 't Christendom, veranderde de
schouwplaats van dezen strijd : van uitwendig werd zij
inwendig.
Niet met vreemde toevallen, met uttvvendige omstandigheden alleen, niet met de blinde macht van 't noodlot,
heeft de mensch te worstelen , maar van binnen woelt de
strijd tusschen natuurlijke hartstochten en onveranderlijke
plichten, tusschen het genot van eenen stond en de
eeuwige wetten van vvaarheid, schoonheid en liefde,
tusschen het vergankelijke en het onsterfelijke, tusschen
den dood en bet leven.
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Dr. Schaepman somt deze worsteling op in een
zijner meesterlijke verzen
In 't zelfbeh:erschen zegepraalt de man.

De grootschheid der christene kunst bestaat in deze
zelfbeheersching, in deze zegepraal. Zelfs de hedendaagsche letterkunde van Frankrijk, hoe ontaard, hoe
verwijfd ook, is er een bewijs van. Daar waar de plicht
onderdoet voor de driften, blijft toch de psychologische
beschrijving van den strijd eene vrucht der katholieke
veropenbaring.
Doch deze strijd werd niet altijd in Frankrijk ten
voordeele der laagste driften gevoerd. Wel integendeel.
Heel de letterkunde der XVII" eeuw berust op de overwinning van 't plichtgevoel boven den hartstocht.
Dat is de bezielende gedachte van al de meesterwerken van Corneille en Racine : Le Cid, Horace,
Polyeucte, Andromaque, Britannicus, Phedre, de onsterfelijke Athalie.
Corneille en Racine hdbben, wel is waa-i, de oude
holden der tragedie doers herrijzen, maar deze holden
hebben uit het heidendom, sleehts hunne namen behouden.
Hunne gevoelens, hunne gedachten, hunne levensopvatting zijn door en door christelijk ; en daarom zijn zij
zoo afgewisseld, zoo veelzijdig, zoo echt menschelijk.
Nochtans moesten zij iets boeten aan het artificieele
van deze verplanting van heidensche figuren op katholieken
grond ; en dat was het gemis van natuurlijkheid, van
naieviteit, dat zoo treffend is, wanneer men de meesters
der XVII e eeuw bij de ouden vergelijkt.
Maar waar spraak is van den innigen g,nvetensstrijd,
dan stiigen de Fransche schrijvers onmiddellijk boven
hunne grootsche voorgangers. Ja, zij voeren de kracht
tot het bovenmenschelijk toe. Komt ons Horace, bijvoorbeeld, niet bijna onmenschelijk voor ?
Overigens is Corneille's ideaal buiten het bereik van
gewone krachten. Zijn verheven genie streeft altoos naar
de steilste hoo,c;ten , zijne poezie is steeds heldhafti.;-.
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Bij Racine is er meer menschelijke hartstocht, een
mildere inborst, alhoewel de kracht hem niet vreemd
blijve; maar hij bereikt die kracht niet met enkele forsige
vleugelstooten. Het is de vlucht des adelaars niet. — Er
zijn meer genieflitsen bij Corneille ; er is meer talent,
meer arbeid, bij Racine, maar ook meer yolk omenheid
van vorm. En hoe volkomen is die vorm! In Athalie
zou het zonde zijn den woord te veranderen, te vervangen,
zoodanig is het kunstwerk tot een geheel gegroeid.
Sprekende over de zaligheid der zachtmoedigen,
mag men ook het zoete figuur van Esther met in het
donkere laten, die ideale vrouw, vol echte zielekracht,
voor dewelke de woede van Assuerus, den brieschenden
leeuw, bedaart en breekt.
De hartstochtelijke tonen van Phedre, van Hermione
zijn overbekend. Hier woelt de storm in zijne voile kracht,
bier zwalpen de golven der menschelijke driften in woede
op tegen de onbeweeglijke klippen en rotsen der eeuwige
beginselen.
Heel de tragedie der XVII° eeuw berust dus op den
strijd tusschen plicht en hartstocht en deze strijd heeft
voor schouwplaats het menschelijk hart. Dat is de tragieke
kracht die ze boeiend maakt, belangwekkend voor toehoorders en denkers.
De kracht der levenstragedie is geen andere en daarom
is het schouwspel der wereld zoo aandoenlijk in de
oogen van God. Het is de aloude tragedie der bekoring,
reeds vertoond onder de schaduw van den levensboom,
in het Aardsch Paradijs, die in de wereld voortduurt.
— Zoo betitelde Vondel zijn « Adam in ballingschap »
met den zinrijken naam van « Aller treurspelen treurspel a.
De Fransche klassieken hebben de kracht gekend,
wij hebben het bewezen, maar bij hen gaat zij altijd in
statigheid, in verhevene schoonheid gekleed. Wil men
de kracht in hare voile oorspronkelijkheid vinden, het
leven in zijn vollen omvang, met zijn mengsel van tragiek
en komiek, van hoog en laag, van ideaal en trivialiteit,
met zijn natuurlijkheid en naieven eenvoud, dan sla men
Shakespeare open.
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Hier treft men beelden aan, di,: in sornbere grootschheid, in schrikverwekkende realiteit, voor geene Grieksche
beelden moeten onderdoen, maar die altijd menschelijk
blijven.
King Lear wordt ook door een zeker fatum, door
het noodlot vervolgd, gelijk der heidenen Oidipoes. Hamlet
staat bijna in de zelfde netelige stelling als Orestes
En gelijk Oidipoes Antigone heeft, zoo straalt met
milde schoonheid, nevens King Lear, Cordelia, zoo
staat aan Hamlets zijde, niet eene zncterlijke Elektra,
maar het zoete figuur van Ophelia.
Shakespeare's ruw genie wordt zoet en streelend,
waar hij vrouwenbeeldeli schept. Getuigen daarvan :
Juliet, Desdemona, en zoovele anderen, die bij een
familietrek van kuische schoonheid, toch bont en afgewisseld blijven.
De ware kracht gaat altijd met milde schoonheid
gepaard.
Wij zeggen dat een zeker fatum Shakespeare's grootsche
gewrochten beheerscht, maar het is een christelijk fatum,
het fatum van begane fouten.
King Lear heeft zijne dochter onmeedoogend verjaagd.
Ten slotte dwaalt hij ook, verlaten, verstooten, ten prijs
aan onweer en winden, aan zinneloosheid en ellende
in 't rond. Zijn verward grijs haar is het beeld der
verwarring in zijne zinnen, en het is de zoete, verstooten
Cordelia, die hem moet aantrekken.
Macbeth heeft, in zijn hart, ingang verleend aan de
eergierigheid. Deze eergierigheid neemt den vorm aan
der Brie spookachtige tooverheksen, deze eergierigheid
worth zijn fatum, fluistert hem vleiende voorzeggingen
in, wordt belichaamd in Lady Macbeth, en drijft hem,
bijna noodlottig, tot den moord van zijnen koning.
En die moord, op zijne beurt, wordt zijn fatum,
eischt nieuwe moorden, vraagt, gebiedt, beheerscht en
foltert, zit aan tafel met Macbeth en vergiftigt al zijn
vermaken. Dat zijn de spooken, die aan het feestmaal
oprijzen.
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Lady Macbeth is meer versteend en verhard dan
haar man; — vrouwen gaan altijd verder in de boosheid —
haar geweten kent de bezwaren, de twijfelingen niet van
Macbeths ; zij wordt er lastig in en zou eerder de bloeddaad zelf begaan.
Doch haar ook vervolgt een wrekend noodlot ; zij
ook heeft haar beul. Zie slechts het meesterlijk tooneel,
waar zij in hares slaap wandelt, vruchteloos aan hare
hand wrijvend om er de bloedplek of to wischen.

All the perfumes of Arabia will not sweeten this
little hand!
Haar geneesheer en hare kamerjuffer betrappen haar
geheim, terwijl zij aldus, in haar slaap, raast en dwaalt,
en een diepen zucht slaakt.
« Wat een zucht 1 » zegt de geneesheer, « haar hart
is zwaar beladen ! »
« Voor de weerdigheid van heel het lichaam, mocht
ik zulk een hart in mijn boezem niet dragen, » meent
de kamerjuffer.
Welke tragieke kracht in al die scheppingen ! Bij
Othello, wordt zijne jaloezie het noodlottige fatum,
dat hem eindelijk de aanheden vrouw doet vermoorden.
Men ziet het, Shakespeare heeft, gelijk geen andere,
de tragieke kracht gekend, maar bij hem is de mensch
niet alleen tot speelbal aan vreemde toevallen overgeleverd ; ook van binnen woelt de strijd met innige, machtige
vijanden.
Dit zegt hij zelf in zijne grijpende taal
« This is the excellent foppery of the world ! that,
when we are sick in fortune (often the surfeit of our
own behaviour,) we make guilty of our own disasters,
the sun, the moon, and the stars ; as if we were villains
by necessity ; fools, by heavenly compulsion ; knaves,
thieves and treachers, by spherical predominance ; drunkards, liars, and adulterers, by an enforced obedience
of planetary influence ; and all that we are evil in, by

a divine thrusting on »(r).
(I) King Lear, Act. I. Sc. II,
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En verder :
« The gods are just, and of our pleasant vices make
instruments to scourge us (1) ».
In een woord, waar de Grieksche klassieken slechts
met eenige grootsche lijnen en diepgegroefde trekken,
de hoofdgevoelens van 't menschdom teekenden, schildert
Shakespeare den vollen omvang van het borate en
afgewisselde, van het tragteke, aardsche leven : tragiek
uit zijn wezen, daar het zweeft en dobbert tusschen goed
en kvvaad, tusschen het leven en den dood, tusschen
den hemel en tusschen de hel.
Er is nog eene andere wijze van het fatum op te
vatten, dat is als werking der Voorzienigheid, en dat
komt als hoofdtrek te voorschijn in het oude Testament.
Welk machtig fatum, welk aangrijpend beeld, is
niet die hand, die verschijnt bij 't feestrnaal van Belzassar,
en op den blooten wand de geheimzinnige woorden
schrijft : Mane, Thekel, Phares!
Die hand zonder hoofd, romp of arm, wien hoort
zij toe? — Eenen wraakzuchtigett God, eenen God schrikkelijker dan de valsche goden der oudheid — Non

irridebit Deus.
Het oude Testament is vol van die grijpende, ijzingwekkende tooneelen en levert der kunst eene onuitputbare
bron.
Onze Vondel heeft daar zijne schoonste ingevingen
gevonden. Om slechts een treurspel aan te halen, wat
is tragieker dan zi.inc a Gebroeders, D dit heel nageslacht
van Saul verdoemd tot een wissen onvermijdelijken
dood, deze schoone, onnoozele jongelingen, aan een
schandpaal geklonken en tot den laatsten toe ten prooi
geschonken aan raven en gieren. Sprekende van tragiek,
kan men zich moeilijk iets roerenders voorstellen, dan
de oude grootmoeder Rispha, zittende onder de galg
barer kinderen om de roofvogelen of te weren. — Et

noluit consolari, quia non sent
....................................,........................•

(I).A:ing Lear, Act. V. Sc. III.
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Dit fatum is rneer het fatum der ouden, het onverbiddelijk fatum der Voorzienigheid, het eindoordeel des
Scheppers chat aan het oog des schepsels ontsnapt en
waarvoor het enkel moet buigen en aanbidden.

(Vervolgt.)

M. E. BELPAIRE.
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-I- FRANS VAN HERSEELE.

't van ons niet verkrijgen den vet- 1renstrijken rnan,
Wiens naam Her ten hoofde staat, zoo rnaar met een paar
_ regelen order de necroloog of te schepen. De volksjongen,
die alles aan zich zelven, aan studie en vli j t, te danker had, en
wiens faam als kunstenaar ongelijk gtooter zou geweest zijn, hackle
hij er ooit kunnen toe beslutten meer gerucht te maken en ,„„
zijn etgen lof in gazetten en ti j Ischillten Litt te bazumen, mag
hier wel aan de talmke vrienden in het Vldarnsche Lamp herdacht
iJ kunnen

worden.
De loopbaan van Frans van llerseele begon nederig Na de
medaille te hebbtn behaald in de stadsschool meester Steyaeit,
werd hij als hulpnnderwijzet aangesteld in de school dei Kapuctenenstraat. Te den nj.ie \vas zo() 'n post, in gelieli j k opztcht van weinig
waarle : eenige honder.le franken 's en (lax mede rnoest de
ondervkijzer maar zien d-it hij vow tsukktIde, jai en fang aan hetzeltde
loon ! Frans van flerse,le zag \\ el, dat char geen toekomst Noor
hem open lag, en daar hij op de NI uzic kschoo!, bij mecster Dobbelaere,
de klarmet had geleerd, wilke hij bespeeLle, nam hij 't besluit
op het gebiei der toonkunsz zich eenen bt_teren weg to banen. Eetst
bestuulde hij de zangvereenigmg de K.1.2uw..zcrh. , intiar \vat kon dit
\\eid
opbrengen? Weldra nam 1.ij dtenst bij het
gagist, nadten als solist aanvaatd, en volgde aan het Conservnturtum de
lessen van harmonie en contra punt. Sno,d'g oleek her, dat hi;
grooten aanleg had M oor de compositie ; zi j ne eerste ne\\ rochten
beloofden veel, en het duurde met tang of hi; \Nerd muziekbeswtti der
bij het 12 ' limetegiment, t. Gent in bezettinyf, . Flans telJe t, en
nauo etijks 23 par.
't Was op het einde der jiren '5o, zoo woelig in ons land duo de
werking der geheime genootschappen, die de aanbiedirg y in het
Decker,
wetsontwet p op de I. efdadigheid, door het minister
b iat named OM het Yolk op te ruten. 0 1 ) den Koute-, te Gent,
werd des avonds aan 't at-me fabriekvoik geld ungedeel 1 cm rurnoer
te maken en bij eene politteke betooging tegen genetaal CapLutnont
die, als trouw soldaat, zijne zen,liag om de orde te handhaven
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ernstig opnam, was Frans van Herseele onder eene troep jonge lieden,
die onder de vensters van den generaal gingen roepen : a Weg
met Capiaumont I »
Men raadt wat het gevolg was dier onbezonnenheid. Niet zoodra
was het gekend, dat de muziekmeester van het 12 e bij de manifesteer(leis was geweest, of hij kreeg -zijn ontslag...
Nu was de jonge man zonder positie, en meer nog : van zijn
ontworpen huwelijk met mejuffer H..., eene deftige burgersdochter,
zou niets komen. De politieke opruiers, voor wie Frans van Herseele,
onbedachtelijk, geijverd had, bezorgden hem peen bestaan, en
\vij zouden meer dan een katholiek, in Gent, kunrien noemen, die,
hem beter keurende dan zijn gek bedrijf in eene koorts van opgewondenheid kon laten veronderstellen, hens ondersteuning gaven.
Overigens, in de politiek heeft hij, uit eigen beweging, nooit
rneegedaan ; en hij was zoo weinig fanatiek, dat hij als kunstcriticus
van de katholieke Beurzen-Courant meer dan Bens zijne artikels
met zijn naam onderteekende.
Edoch, te Gent kon Frans niet Langer blijven. Hij zocht en
void weldra eene betrekking te Veurne, waar hij bestuurder was
benoemd der Harmonie en P an begoede burgetskinderen de muziek
onderwees. Toen to Gent de Gemeentelijke Harmonie tot stand
gebracht was vi oeg Van Herseele de plaats van bestuurder, en verkreeg die, te zamen met den post van leeraar der solfege aan het
Conservatorium en bestuurder van den zarg in de stadsscholen.
Nadat hij zijn ontslag had gegeven als bestuurder der Harmonie,
bekwam hij de plaats van orkestmeester bij den Nederlandschen
Schouwbutg, eerst te Gent, dan te Brussel, in Welke laatste betrekking hij werkzaam bleef tot de laatste dagen zijns ]evens. Tijdens de
NNintermaanden te Brussel gevestigd, verbleef hij in den zomer te
Gent, zijne hem bovenal dierbare geboortestad.
Het getal compositien, door Frans van Herseele geleverd, is
zeer aanzienlijk. Naast romancen, koren, liederen, arias, op woorden
van Van Peene, Van Kerckhoven, de Potter, de Tiere, Destanberg,
Rogghe en anderen, componeerde hij kleine operas, die den
grootsten bijval vet wierven, en muziek voor een tiental blijspelen
en draws, voorts schikte hij een overgroot getal ouvertures, fantazijen,
marchen enz. voor het krijgsmuziek, die op het repertorium gebleven
zijn. Hij werd te Gent, in 1858, bekroond voor de Jubelcantate der

Soczeie des Beaux-Arts et de Litterature,

en bekwam te Londen,
in een internationalen wedstrijd voor eene phantasie, insgelijks den
eersten lauwer (5000 fr.). De muziek van Fr. van Herseele is vol
uitdrukking, eerder teeder en zacht dan driftig, altijd zangerig. Frans
van Herseele had, ja, eene dichterlijke ziel.
Hij werd ieder jaar geroepen om deel te rneken van de jury
in de groote muziekschool, door Gevaert, zijnen oudschoolmakker
aan het Gentsch Conservatorium, bestuurd. Ook te Gent zetelde hij
meermaals in den keurraad van dit gesticht.
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Hij was ontegenzeggelijk een man van veelzijdige kennis en
groote verdienste, een hat tstochtelijke liefhebber van schoone
kunsten; hij toonde, bovendien, een groot halt te hebben. Tcen
zijn broeder Karel, te Aalst, overleden was, eene weduwe met
verscheidene kinderen achterlatende in weinig benijdbare omstandigheden, trok hij zich die aan en schonk hun het weinige, dat
hij geven kon.
Hij Ieefde sober, eenvoudig, met de uiterste regelmattpheid.
Te Brussel vond men hem schier elken dag, road 5 uur des avonds,
in het Café du Grand Hotel, met vier, vtjf vrienden, onder welke
een gepensionneerd generaal. Te Gent ‘N as 't hem een oprecht
genoegen een waardeetenden vriend tilt vroeger Laren op de wandeling te ontmoeten, met wien hij zich de dagen der jeugd volgaarne placht te herinneren.
Zija leven had evenwel icts tieurigs Het afspringen van zijn huwelijksplan met mejuffer H..., die hij oprecht lief had, scheen op
zijn hart een pak te hebben gelegd, dat niet weg kon. Mogelijk had
de man zich in zijne dichterlijke jongelingsdroomen een heel ander
lot en leven voorgespiegeld dan hetwelk hem te beurt was gevallen.
Gevolg van eene enkele onbezonnenheid !
Flans van Herseele was pas zijn 7o' jaar ingetieden toen, na
enkele dagen ziekte en verpleging ... in het hospitaal, — onverrnrjdel!)k
lot van den uitgeweken ouden jonkman, — zrjri levensJraad we , d
gebroken. Hij scheen nauwelijks Go jaar te tellen.
Do stil heengaan, zonder een laatsten handdruk van zijne Neste
vrienden, zal zijn jongste uur met innige droefhetd hebben vervuld.
Te Brussel werd hij ter aarde besteld Meer dan Bens beturgde
hij ons zijn verlangen, voor den langen slaap te Gent te mogen neergelegd worden.
F. D. P.

ZEZZEZZEIVIEZ
HUGO VERRIEST TE LEUVEN.

ET Vlaamsch Sint Thomasgenootschap dat, verleden jaar, in

de Predikheerenkerk, onder de studenten der Leuvensche
Hoogeschool tot stand kwam, heeft besloten, ieder jaar, in
Maart, met het Patroonfeest een der beste kanselredenaars van Noord
en Zuid uit te noodigen om voor die katholieke jeugd geestelijke voordrachten te houden. Dr Schaepman heeft ze, veileden jaar, met ongemeenen luister geopend, en op meesterlijke wijze voor een schitterend
gehoor, den H. lhomas N an Aquino als Staatsrechtleeraar, als wijsgeer
en godgeleerde, eindeluk als dichter en heilige afgemaald. Zijne voorlezingen werden bij W e Van Rossum te Utrecht gedrukt, en mogen drij
werken van hooger vlucht heeten.
Dit jaar viel deze eer aan den E. H. Hugo Verrzest te beurt, die in
zipie taak allerbest gesiag , n is, en vooral door duidelijkheid en bevalligheid van taal en vooidracht, in êên woord, door de aangenaamste
wel,prekendheid heeft uitgemunt. — In afwachting dat de voordrachten
gedrukt worden, zal een bekno verslag bij alle lezers welkom zijn.
Da eerste vooidracht dan, hande!de oNer het bovennatuurly'ke
leven, over het leven der vero penbatinu. Iedere meusch, zoo sprak hij,
behoeft een boN,ennatuurlijk Licht om'den Nval en God te erkennen en
orn het ware en het goede na te streven. Dit geldt voor den ongeleerde :
de landbouw er, die zijne spade in den giond steekt, 1,indt overal tegens'and, lets dat hem ontsnapt en overhc,..erscht; en bij het nadenken over
deze geheime krachten en machten, rijst allengskens de gedachte der
godheid en van den godsdienst in zij n geest op : aan ziln eigen overgelaten,
zou Lill evem‘ el stoffehjke onbezielde voorwerpen aanbiddeli en \ eeren ,
de zon, de maan, de sterren en soortgelike zaken, kwam niet de
Vriend, hetgeen gij aanbidt en
Presbyter, de priester tot hem die zegt
eert, moet gij met aanbidden en eeren dit alles is maar eene afstraling
en weerspiegrling van een hooger wEzen, voor u nu onzichtbaai .
Deze vet openbaarde waarbild heeft reeds hale eigene klaat blukelijkheld, rnaar wcrdt hem daarenboven door het deugdelijke leven van den
priester bevestigd, die zijne daden naar zijne woorden voegt.
Dit geldt ook voor den geleerde hij vermag wel de Palen der kennis
wijder tut te zetten; vele verschuningen, raadsels voor den landman, zijn
het voor hem niet meer loch het getal der onuitgelegde zaken blijtt ontzaglijk groot en zal dit altoos bluven, of clanks alle outdekkingen,
geleerden ook vallen in afgoderij — in eene wetenschappeluke afgoderij
indien zij naar de stem der veropenbaring niet luisteren om een uezen

te erkennen en te huldigen, dat de gansche schepping beheerscht, het
wezen der wezens, de reden van alles, bij wien de eerste wording van
dit alles is. 't Is Hij, God, de bron alter goedheid, waa:heid en schoonheid
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Hem moeten alien najagen en betrachten, willen zij zich verheffen en
veredelen; die daarbuiten gaat, zinkt en daalt; in Hem is alle Licht voor
het verstand, is de bran van alle deugd en grootheid.
In de tweede voordracht sprak Pastor Verriest over het krzstelijke
leven en beschreef, in keurige bewoordingen, de standvastigheid van het
geloof odder het Vlaamsche yolk en wees ook op de klippen waar het
zich moet voor hoecien.
Het Vlaamsche yolk leidt een dicht gesloten leven, met nauwen
kring van gedachten, gevoelens, kennis en godsdiensti2hcid: zijn godsdienst wordt door dageluksche gebeden, godvruchtige gebruiken en geplogenheden gevoed; bet is gewend aan den trijri, en hieidoor aan de
overwinning : zoovele omstandigheden die zip geloof beware!), zijn godsdienst versterken en zijne driften leeren over winnen : De keerzude bestaat
hienn dat het y olk, bier en daar, wankelt door bijgeloof of superstitie,
een overblufsel van het vrocgere wangeloof dat, als onkruid, altijd opnieuw
tracht op te gtoel'en, door mistrouwen, daar het gelcerden tinders ziet
denken dan zij en xooral anders handelen en leven ; door eerie zekere
misroegdheid ook, als alles hen tegenspant; ten slotte door al te groote
oppenlakkigheld in den godsdienst.
Bij het hoogere \olk, waaraan de studenten der Hoo..)eschool toebehooren, is (lit andeis gelegen ; bun gedachten en ge\ oelenskring is zoo
nauw met gesloten, inaar rs daar,m ook voor ttllerhanden in ‘ loed open.
Bouwt u een paleis, zegt spieker, met wijde gangen, cleuren en xensters,
maar zoigt dat gij ze desnoods ook, voor nadeeligen invloed, goed dicht
hunt sluiten.
Het geestehjk voedsel van clit hoogere olk mm kristelijk,
en zij schamen bun sours de oude goede en cteugdeliji.e gebrulken 'arr
hun yolk te onderhouden.
Het hoogere Volk is ook aan minderen strij d onderworpcn : de leering
wordt — blatijc \ oat bladje — toegebracht, do godsdiet st bekleedt ook
allengskens eerie kletnere plaats rn hun ley en. Da_utegen heeft Pastor
Vet-nest de Vladmsehe studeezende j eugd gewaatschu\vd.
In de laatste N ooidracht \vakkerde (l e welspi ekende priester de jeugd
aan, einstig, stand\ astig en hardnekkig arbeiden um, v_et j e voor oetje,
wetenschap en keno's, mannelukbeicl en karakter aan te \\milieu, der
spieuk indachtig
, Poet wat gij doet »
Duet \Vat gij moet
Gebaien r5 niLt goed
17
lert.stely/e yolk opgroeien
AVil de jeugd tot een " I1 _>
aan ,le bakermat der wetenschap
dan most zij aan
hoogere nay, Jandiell tun s ri \ en waarilooi zi bestan I is oni hoogere
diensten aan hi t olk te hew-1 1 4CA ; v 1,,,ttn ,,cii inoet nj daartoe \NUM
zij ;net al-, vieeindenng onder het olk ley, ottb(k\\ Liam on met het
, to komcn; kustelljk moet zij ten slotte bhj ‘ en tot in
yolk in a,ntLiktit 4
den gloiid vati ha it hixt um het Vla unsche elk overal tot \ ourlyeeld
to kunnui strAko:,.
VounliaLhten, ioual ,, dozen, zouden in alle Co!legien en Seminarian
verspreid en ter lezing aanbevolen moeten \%otclen; veel zouden zij
bijdragen our in de harten der jeugd een edel geestesleven te ontsteken.
VALCKE.

"C;112L4riir

UttteMint MUT
ECOLE PAYANTE. .

Hoe men wel een q Ecole payante in het
Nederlandsch kan heeten.
Geachte Heer Bestuurder,
Zoudt gij in het eerstverschijnend nummer van het Belfort
een plaatsje willen verleenen aan de volgende oprnerkingen ?
Mij dunkt, de uitlegging van den Heer Bultynck om a betalende
school » tegen de beschuldiging van onzin te verdedigen, is onjuist.
u School » beteekent soms, wel is waar, de collectiviteit der schoclgaande leerlingen; — voorbeelden : « heel de school is gestraft
geworden » : «'t is de school der Zusters, die gaat wandelen, D enz.
— maar nu is het de vraag, of het wcord juist die beteekenis
heeft in de besprckene uairukking? Dit schijnt mij met het geval
te zijn. In « betalende school » beteekent ontegensprekelijk het
Vk oord e school » onderwijsgezticht en geenszins denkt men daarbij aan de leerlingen. Als nu de Heer Bultynck hiermede vergelijkt
« de strijiende Ket-k » « de lijdende Kerk » en « de zegepralende
Kerk », dan wordt door hem eens te meer de waarheid van het
spreekwoord : comparaison West pas raison, bewezen.
lk ben het echter eens met den achtbaren hoofdopsteller van
het Fondsenblad, wanneer hij meent dat « betalende school » niet
is of te keuren om de reden, die door de Heeren Arnold en de
Vreese aangegeven worth. « Die uitdrukking, zegt de Beer Arnold,
is onjuist; 't zijn niet de scholen, maar de leerlingen die betalen. »
« De Heer Arnold heeft gelijk, — bcvestigt de Heer de Vreese,
— als hij betalende scholen afkeurt; want, zooals hij zeer terecht
zegt, die scholen betalen niet, maar het daarin gegeven onderwijs wordt betaald. » Maar hoe komt het dan, zullen wij vragen, dat u betalende scholen » zich heeft weten in te dringen
in onze spreektaal met den zin van het Fransche u ecoles payantes », en dat alien, ja zelfs weinig geletterde lieden, — wij hebben
er de ervaring van -- die uitdrukking goed verstaan? Zou het
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niet zijn, dat wij hier met eene figuurlijke wending te doen hebben,
en dat ons y olk het minder of meer duidelijk besef daarvan heêft?
Het gevoelt, dat het woord « betalende » hier in eenen overdrachtelijken zin wordt gebezigd en beteekent : « waar men betaalt » of
« waar betaald wordt ». Trouwens, men bemerke het wel, die
figuurlijke wending bezit niet alleen het Fransch, waar wij aantreffen rue passante, robe vorante, injustice criante, maar ook het
Nederlandsch kent ze, getuige « eene drukke straat », a eene
schreeuwende onrechtvaardigheid », « krijtende schulden », de
vallende ziekte, eene loopende kraan, loopende oogen, een zittend
leven, enz.
Is nu daarmede het gebruik der benaming « betalende. scholen »
gewettigd ? Ik meen bevestigend te mogen antwoorden. \Vel zegt
de Heer de Vreese dat het gebruik van het tegenwoordig deelwoord, zooals dit in eene uitdrukking als ecole payante voorkomt,
in het Nederlandsch van vroeger en later tijd absoluut onbekend
is, maar die opwerping mist haar doel. Immers, waarom zouden
wij in a betalende » geen bijvoeglijk naamwoord mogen zien,
zoo goed als in « schreeuwende », « krijtende », « vallende »,
« loopende », « zittend », van bovenstaande ultdrukkingen ? (i)
Nochtans indien men met « betalende scholen » nu nog geen
vrede mocht hebben, dan veroorlof ik mij de volgende aanduiding
te geven, die ons wellicht alien tot akkoord zou brengen.
WaTanneer wij van het yolk willen afluisteren, hoe het ecole
payante en 6-ole gratuite in zijne tail weergeeft, zoo zullen wij
hooreg spreken van « arme school » en « rijke school ». Voorzeker zijn die benamingen, al te strijdig met den geest onzer tijd2n,
niet aan te nemen. Laat ons echter oprnerken, dat bier alweer
figuurlijk gesproken wordt : « al me school » is gelijk aan « school
voor de armen » en « rijke school » aan « school voor de rijken ».
Zou nu op dien weg de geijkte Nederlandsche uitdiukking voor
ecole gratuite en ecole payante niet te vinden zijn, en 4ouden
wij nitt mogen zeggen : « school voor onvermogenden » en « school
y our vermogenden? » Ofwel, — iemand mocht sours vinden, dat
die benamingen nog te veel duiden op persoonlijke toestanden en
daarom kwetsend zijn, — « school voor betalenden » en « school
voor nietbetalenden? »
Aanvaard, Heer Bestuurder, de verzekering inijner hoogchting.

Hasselt, ii Maart

18,9g.

A.

ROEGIERS.

(I) Deelwoorden geven te kennen, dat eene handeling of toestand een persoon of zaak eigen is op zekeren tijd ; — wordt dit
nu als eene blijvende eigenschap aan iemand of lets toegekend,
dan wordt het deelwoord bijvoeglijk naamwoord.
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Nog een woord « a propos » van betalende scholen.

In de Februari-afleveting van Het Belfort wordt gezegd : cc En
nu is het er zoo mete gesteld, dat een gebruik van het teg. deelw.,
zooals dit in een uitdrukk. als Ecole pay-ante voorkomt, in het
Nederlandsch van vroeger en later tijd absoluut onbekend is ».
Eene betalende school is, volgens den heer ARNOLD, eene, waar
het onderwijs betaald wordt en niet eene die betaalt. De heer
DE VREESE keutt insgelijks de uitdr. af, want, zegt 111j, d ; e school
betaalt met, zij wordt betaald. De heer BULTINCK verdedigt ze,
daar school ook de schoolgaande leerluzgen beteekenen Lin ; dus,

zij betaalt.
Het komt er niet op aan, wie gelijk of ongeltjk zou hebben ;
zeker is het, dat de uttdr. betalende school Vb11 dagelijksch gebruik is.
Ook btstaan er, gelijk de heer BL LTINCK zi gt, in onze taal
uitdrukkingen, « wt atop de toe tssteen, door den heer ARNOLD op
betalende school aangewend, even 1, erkeerd zou werken », als : de
boom hangt vol pal en, de zaal Tit vol menschen, de kuil ligt
vol aardappelen
In de Bijdrage tot een flagelandsch Idioticon van j.-F. TUERLINCKX vindt men tal van ww. “ die hun voor were of hunne
bepalini als een onderw. bij zich nemen. Dat bed slaapt goed.
Die grond akkert goed, graaft licht. Die steenweg rijdt dof. Dat
ijs ritst goed. Die inkt schriaft slecht. Die koord wil ;act benden.
Klam graan wil met dorschen, niet malen. Die Tetel Tit gemak
kelijk. Die Taal Tingt slecht. »
In een oud hieu\N jaw sliedie beet het :
Mijn kot fie wil niet sluiten...
Mijn koordeken wil niet knoopen..
In de 2 * uitg. van DE Bo's Idioticon, bl. 408 staat :
,' •De Vlatrungen gebruiken veel bedrijvende werkw. in zoo
eene onzijchge beteekenis, b. v.
Pillen Twelgen gemakkelijker, als zij met appelmoes onyx onden
zijn.
Die harde grond delft moeilijk.
De tarwe moet droop zijn orn wel to dorschen.
Die vetzen leeren moetlijk van buiten.
De groote klok luidt met Brie man. »
DE Bo geeft nog veel leer voorbeelden, als : met diin4-en,

drukken, kuischen, no(mczi, naaien , overtrekken, ontizaaien, pollen,
sluiten, spiiznezz, verkoopen, wasschen, weven, Bingen, en ve-der :
onthozcden, Twingelen, enz., enz.

Dat bewijst nu nog niet heel veel voor de geld,gheid der
uitdr. betalende school; maar dergelijke uitdrukkingen, waar het
naamwoord, door bet bedrijvend deelwoord bepaald, niet het
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bedrijvend onderwerp van dat deelw. is, zijn in onze taal toch
zoo heel zeldzaam met. Zoo zegt men alle dagen : met slaande
trom, ofschoon men zeer goed ziet, dat het de trommelaars A ijn,
die slaan.
Bij katholieke Vlamingen is 't gebruikelijk to spreken van
eene le,ende mis en eene Tzngende mis. d. i. eene mis die gele'en
of geTongen wora't . — DE Bo, Idiot., bl. 551, geeft ook lei-ende
mis en bl. 1239, i-zzzgende mis. Hij bewijst zelfs de oudheid dezer
uitdrukking door de aanhaling uit N. Despars : « Fonderencie een
zeer solemneel Tinghende lof binnen der kercke van St. Donaes. »
Stamelende klanken of woorden, een prevelend gebed zijn van
dagelijksch gebruik, zoowel als eene Twygende overeenkomst, eene
stitrwijgende voorwaarde, eene stilTwijgende toestemming.
Deze drie laatste voorbeelden wijken wel wat van het eerste
af; zij beteekenen eene overeenkomst bij welke men de voorwaarden
niet uttdrukt enz; maar zij verdienen toch onze aandacht, zoowel
als een wanhopende (d. i. — ige) toestand.
En wie kent er niet de vallende Tiekte, eene slepende ,iekte,
eene kwelezzde, etende -iekte, eene ijlende koorts?
Inkomende redden, in- en uitgaande rechtezz (des droits d'entree
et de sortie) zijn geijkte uitdrukkingen, die, hoop tk, ten minste
zoolang zulten bestaan, als die rechten zelven.
Tot deze soon behooren ook een waggelende gang, een kruipend
gedrag, eene liggende houding, een aanmatigende toon.
Wie kent er nog?
Namen, 8 Iviaart 1899.
D. CLAES.

S*A**Ittz.t.ttt
DE KUNST.

I.
1k dwaalde door het leven, om mij suizend,
1k zocht alom naar voedsel voor mijn ziel;
Zij hoorde naar de klanken, haar ombruisend,
En drukte zacht in de eenzaamheid haar hiel.
Zij hoorde naar het beekje, murmlend ruischend,
Het fluistrend loof, dat in het najaar viel;
Zij zwalpte rond op 't leven, woedencl druisend,
Zooals, bij storm, op zee de wrakke kiel.
Ach ! zij begreep van al die wilde klanken,
Die klanken als orakels, nooit gehoord,
Van al dit zij n, van al die levensspranken,
Wegspattend uit haar zelv', Been enkel woord.
Zij voelde kracht en moed in haar reeds wanken,
Zij bukte 't hoofd en ging door 't leven voort.

II.
Steeds vloog zij toch naar 't idealeneden,
Ondanks het stof, haar kluistrend aan den grond;
Zij was zoover, zoover vaak heengegleden,
Dat zij verdwaalde en dompelde in het rand.
Het droomenrijk met al haar wondre steden,
Heur harpgetril, haar zang uit sylfenmond,
Lag daar voor heur ; toch kon zij niets ontleden.
Zij zocht naar de elpen Tier, die zij niet vond.

DE KUNST.

Zij had vergeefs! gezucht, vergeefs ! gebeden,
Vergeefs! getoond de diepte van haar wond;
Zij vroeg wat troost, zij had zooveel geleden !
't Bleef echter stil en eenzaam waar zij stond.
Doch eindlik kwam een maagde toegetreden,
Die haar verzorgde en liefderijk verbond.

Zij sprak tot mij : , Daal neer, blik in u zelven. »
De mist verzwond, 't werd fielder, 't waterblad,
Weerkaatsend zacht de blauwe luchtgewelven,
juweelen van den rijken hemelschat.
En uit der droomen grond deed zij me delven
Gedachtengoud. Ik dook in 't spiegelglad,
Zocht in de diepte, alleen en met mij zelven,
De paarlen die het zielemeer bevat.
Zij wenkte mij naar zilverige verte,
Zij sprak tot mij in 't nilen van het riet.
De wind gleed tangs de snaren van mijn herte,
Er suisde zacht zoo menig, menig lied;
Ik zong mijn hoop, mijn vreugd, mijn groote smerte.
Begreep ik wel de kunst?... Ik weet het niet!
HUIBRECHT HAENEN.

Bassett, Janiuzri P899.
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Verzekens. Siffer, Gent, 1899. Prijs 3 fr.; prachtuitgave 4,50 fr.
Het is rnij zeer aangenaam den -cliiijver, den dichtcr August
Cuppens bij ons y olk te mogen inleiden. \Vat ik over een paar maanden
in een gemeenzamen brief 'chreef, duif ik heden luidop herlialen :
Cuppens wordt een kleine Gezelle. Ik bedoelde natuurNk de kunstveiwantschap tusschen beidcn. Teen wrist ik nog met, — vat ik
sindsdien Nernan„ dat pliester Cuppens inclerclaad sedcrt each ke
jaien in kennis en in vnendschap leeft met den West-Vlaamcchen
meester. Wie, al was bet maar eens, ire beti(kl,ing komt met den
bestuurder der Zusteikens der Armen te Link, draagt den indruk
mede dat hid een oprecht kunsthefhebber en keurig letterkui dige
voor had. De keurige vertalinc, van Montalembeit's Histoire de
Ste Elisabeth, Cuppens' elingsbeilige,
'
is in velei handen. De lezers
van het Belfort hebben een goed gedacht bewaard van de Dines en
dates uit de aflevering van October 1898, en vooral van de %eldienstelijke be , cbrijving der kunstuitgave van Hilda Ram's Tat
wat zong dat kwezellje. In de aflevering van November kwam cene
proeve vcrif (de Heerboer) uit eenen dichtbundel die in 't begin van
1899 zou verschijnen.
Thans geeft priester Cuppens, in een handig. netgeci rukt bundeltje
van 200 bla,dzijden, zijne Verzekens uit. Uitgaven van gedichten, van
dezulke vooral, zijn geen alledaagsch verschijnsel aan onzen kunsten letterhemel. Weinigen hebben den moed, het vermogen naar de
dichterpen te grijpen, licht beseffende dat de gemoederen heden schier
enkel geroerd worden door de stem die haar van stoffelijke belangen
en van burgerlijke rechten spreekt. Terwiil de kunsten op den achtergrond gedreven worden, en de ware dichter aleens zijdelings belonkt
wordt als een verlichte, als een mystieke; terwij1 de veder moedeloos
aan menige hand is ontvallen, doet bet deugd aan bet hart cenen
man aan te treffen die kracht genoeg bezit om — tegen den laad van
Van Beers — naar de dichterpen te grijpen, en in echt vlaamsche
taal, echt vlaamsche verzen te schrijven, dat moil zeggen echt vlaamsche
gedachten te uiten, echt vlaamsche gevoelens te vertolken, echt vlaamsche
indrukken weer te geven.
Buiten een half doziin stukken Juvenzlza getiteld, welke nit het
studietijdvak van den dichter dagteekenen, werden de gcdichtjes de
laatste jarer, vooral verleden jaar, verveerdigd. Die .Juvenilia Lunen
den lezer, n.ar mien bescheiden oordeel, min bevallen flan het overige.
Mij evenwel brachten zij eene blijde verrassing. Bij het lezen van
Alvendans, Draazorgellzedeken, Vervallen groothezd viel mij te binnen
dat ik die stukken van 1882 en 1883, te dien tide toevallig in
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een studentEntijdschrift aantrof. Zij moct-n den twaalfjarigen knaap
niet onwelkom geweest zijn, vet mits ik ze na zoolangen tijd nog
herken....
Slechts enkele gedichtjes stip ik aan : 0 A-elk ! Drze vierlings- 71112 decus. Och! vergeeft het
kens voor de Decadenten. Vii
In Belfort 1898 n° 7, zegt Kanunnik Mrtyldermans over Hoe Sznte
Odrade ter bedevaart reed van Cuppens, in Wonderland : vierde
reeks verschenen : Hij gaf mij dit vroeger al in dicht te lezen, echte
poezij, loch welk der twee opstellen bovenligt, kan ik nu niet
zeggen. Welnu, bedoeld gedicht is in de Verzekens overgedrukt.
1k betreur dat de schrijver het in Wonderland in proza liet opnemen :
daartoe immeis moest hij den vorm breken van zijn gedicht dat oprecht in vo!kstrant opgesteld en voor elken lezer volkomen gcnietbaar
is. 1k stel het gedicht boven het verhaal nit IT77nderland.
Tot de gemoedelijkste deelen behooren de ypdracht aan vader,
aan nzoeder, en de ROWit'bloemekens op Moeders Graf.
Om iets van de Verzekens te laten genieten en tevens de beschuldiging te ontwijken met opzet het schoonste aan te halen, schrijf ik
het begin van den bundel over :
Vader, onbewuste dichter,
die wel nooit een vers en sloegt,
maar zooveel onuitgesproken
zangen in uw ziele droegt!
Vader, die mijn blijde kindsheid
overgoot met poezij,
als ik, vragend-plagend knaapke,
danste en dobberde aan uw zij,
met u meeliep langs de velden,
over 't reine heidezand,
door de diepe dennenbossehen
van ons droomziek Loonsche Land...
Treft men in de taal eenige provincialismen (achter in het boek
opgehelderd), het is ten gunste van het stifle en vrome Limburg, van
de Limburgsche Kempen, het geboorteoord van priester Cuppens. Klinkt
de titel wat nederig, de dichter werft des te gewliliger de genegenheid van den lezer. Die genegenheid bliift den dichter verzekerd,
ofschoon een veertigtal Veizekens ten laatste wat eentonig zouden
worden. De poezij van Cuppens is in den aaid van die van Gezelle,
van Janssens, van Hilda Ram hier en daar; maar er ligt ook iets
eigenaardigs en zelfstandigs Die sidle, heitelijke Verzekens veikwikken
den lezer en doen den opsteller eer aan, Wij tellen een dichter meer.
CH. C.

Vaderlandsche Geschiedenis, door LODEWIJK MERCELIS, Diocesanen Schoolopziener, oud-leeraar van Geschiedenis in de Normaalschool
van Mechelen. Schoon boekdeel in 80, 266 blz., 42 platen en 8 gekleurde
landkaarten. Drukkerij van J. Van Inn, te Lien Prijs fr. 2.
5 Het boek, dat wij aan onze Vlaamsche landgenooten aanbieden,
bevat de voornaamste feiten der Vadei landsche Geschiedenis. Wij
wilden het geschikt maken als leesboek voor school- en volksbibliotheken en tevens als handboek by' het onderwils. Naar onze opvatting
zou het den Onderwijzers dienen bij het voorbereiden hunner lessen
van Belgische geschiedenis, en kon het ook als handboek gebezigd
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worden in de Normaalscholen en in de hoogste klassen der Humaniora.
Wij schreven als Vlaming en voor Vlamingen. Was dan een echt
Vlaamsche stempel geen vereischte voor ons book ? Wij hebben gepoogd het dien te geven.
Een woord over den inhoud zelven. Wij denken dat het onderwijs der geschiedenis niet bestaat in eene koude opsomming van
eigennamen en datums, en dat het iets beters moet zijn dan een
onafgebroken verhaal van bloedige twisten en langdurige oorlogen. Het
onderwijs der Vaderlandsche Geschiedenis moet leerend en opvoedend
ztjn. 't Aloet benevens de feiten, ook den godsdienstigen, staatkundigen en stoffel!jken toestand, de zeden en de gebruzken, den geest
en den card van ons y olk door de eeuwen heen getrouw afschetsen.
Daarenboven moet het opwekken tot beoefening der chrzstelcike en
burgerliike deug-den En tot liefde voor Godsdienst, Taal en Vader-

dry' groote zaken, die elk rechtschapen hart diep roeren,
land,
opbeuren en verheugen » (t).
Voor elk der voornaamste tijdvakken plaatsten wij eene samenvattende tcrfel met tjelrekening en eene gekleurde landkaart. Aardrijkskunde en tijdrekening zijn immers de onafscheidbare gezellinnen
en als de oogen der geschiedenis.
Wij durven verhopen, dat het zal bijdragen tot verspreiding der
kennis van de Vaderlandsche Geschiedenis. Daar het ons te doen
om nuttig te wezen en goed te stichten, zullen wij alle gegronde
aanmerkingen in dank ontvangen, en — mocht ons werk eene tweede
uitgave beleven — volgaarne in acht nemen. Dit zal het beste bewtjs
zijn dat wij voor 't goede werken, en in de verspreiding van 't goede
onze belooning zoeken.
De schrijver heeft ten voile zijn doel beicikt, en het is met een
waar genoegen dat wij zijn bock aanbevelcn. Betere woorden dan de
zijne konden wij niet aanwenden, daarom drukten wij hierboven de
regelen waarmede hid zijn bock inleidde in zijn prospectns. De beloften
hierin gedaan zijn met alleen gehouden maar zelfs overtroffen.
Der Ursprung der Gothik and des altgermanische Kunstcharaktes, von CARL LIMPRECHT. Elbeifeld, im Selbstverslag des Verfassers.
41 blz. 80.
Hofkamp, i6. Prijs mk
De schrijver beoo,yt in dit schriftje aan te toonen, dat dezelfde
geest, welke de gothische kunst deed ontstaan en weder opleven,
ook in de letterkunde zich doet gelden.
Hij wil niet onderzoeken welke streken, volgens de tijdrekenkunde,
aanspraak erop kunnen maken bet eerst den spit sb oo g te hebben
zien verschtinbi, want deze werd, op oostersch voorbeeld, reeds lang
voor het ontstaan van de gothische kunst gebrulkt. Zonder eenigen
twijfel is de ontwikkeling van hetgeen wij plegen . Gothik te
noemen aan duitsche strekken te danken en is de geest van dezen
bouwstijl een duitsche geest. En bovendien berust het begmsel der
Gothik niet op een spitsboog, maar is deze daarvan een natuurlijk gevolg, een onderdeel. Oneigenaardig schijnt het ons hierbij
het
Gothik
dat de schrijver als karaktertrek der
Chaotische

(I) Kardinaal GOOSSENS, in eene vergadering van het DavidsOnds,
te Mechelen, op ioden November 5891.
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noemt en zelfs den Keulschen dom als voorbeeld aanhaalt; uit welke
chaos of mengelklomp zich dan, in de veite gezien, zware, groote, doch
harmonische lijnen ontwikkelen.
Hoogst treffend zijn de gedachten des schrijvers, waar hij in 't Licht
stelt, hoe de duitsche, middeleeuwsche kunst op 't yolk en niet
uitsluitelijk op een gedeelte der maatschappij berekend is, en hoe bijvoorbeeld de voorstellingen der lijdens-geschiedenis van Jezus, vergeleken
bij de c aristokratisirte . Niobe en Laokoon, als uit den volksgeest
schijnen gewassen. Waaruit dan volgt, dat, door de zoogenaamde
Renaissance, welke dat aristocratisme nabootste, eene dubbele zonde
is begaan, i o door het volkskarakter van 1200-1500 niet te raadplegen
en te miskennen, en 2 0 door zich met slechte nabootsing van dat
aristocratisme hoogmoedig tevreden te stellen.
Voor de bevoorrechte gees' en onzes yolk., zegt de schrijver
4 7),
national
verbergen zich achter ultdiukkingen als
en « populair
(volksthiimlich) gedachten welke den kern, het middenpunt van alle
ware, groote kunst bevatten.
Ofschoon wij niet met alles kunnen instemmen, waar de schrijve,
de voortbrengselen der moderne dichtkunst in naam der Volksthum.
lichkeit aanprijst, zoo bevat dit werkje in weinige bladzijden zooveel
merkwaardigs, wat op gezond oordeel en zuiver esthetischen zm berust,
dat wij het aan het ontwikkeldste deel onzer lezers, dat belangstelt
in de toekomst der sociale kunst, warm aanbevelen.
(Thetsche Warande).
A. T.

Letterkundige Voordrachten. — In 1892 vergaderden in bet
« Café des Trois Arcades Van Ertbornstraat, 3, te Antwerpen, eenige
vurige kunstminnaars, die ciaar, tusschen pot en pint, over kunst en
wetenschappen keuvelden. Uit dezen vriendenkring ontwikkelde zich
stilaan eene eigenaardige vereeniging, die heden onder bovengemelden
naam bekend staat.
Wat deze vereeniging vooral kenmerkt, is dat tegen alle gebruiken
in, bestaat en bloeit zonder voorzitter noch bestuur. Nochtans indien
zij dien uitwendigen vorm mist, bent zij toch de ziel ervan in den
persoon der heeten : Karel Stessens en EL Ossenblok. Geen bestuur
zou krachtiger hunnen werken, om eene maatschappij te doen bloeien,
dan deze hceren tot hiertoe deden. Een algemeen overzicht van bet
gedane work zal dit best bevvijzen.
De naam « Letterkundige voordrachten , zou ons soms doen denken,
dat er over niets dan letterkunde zal gesproken zijn. Neen, de muziek
en de wetenschappen ook bekwamen een mini deel.
I. Zoo gaf men voor MUZIEK
1° Den trio van Callaerts, uitgevoerd door de hh. : Minne, De Heidt
en Seghers.
2° Oorspronkelijke liederen van den heer Aug. Matthijs.
3° Een piano-concert, door den heer Minne.
2. Onder de rubriek WETENSCHAPPEN kunnen wij de volgende
verhandelingen schikken

a) Ge schiedenis :
I° De Brabanische omwenteling, door den heer Van Herendael.
2° De Nederlandsche beroerten, door den heer Schumers.
3° De brag van Alexander Parncse over de Schelde, door den
beer Winkeler.
4° Eene wandeling door de straten van Antwerpen, door den
heer De Vos.
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5° De ontsnapping der Jongens ?tit Dies!, Cyders den Boerenkrj.g,
door den heer Di Martinelli.
6° Don Juan van Oostenriik, door den heer H. Sermon.

b) Rechtskunde.
De Doodstraf,

door den beer Schiltz.

e)

Politiek.

1 0 De Czeeksche Taalstryd, door den beer Van Menthen.
2° De Toekomststaat von Bellainy, door den 'leer Alf. Henderickx.
3° De bevolking, door den beer Lebon.
4° Het Socialismus in 't verleden, door den beer Alf Henderickx.

d) Dierkunde.
lets over de haaien,

door den heer Vet schueren.

3. Niet minder uitgebreid was echter de werking op LETTERKUNDIG
GEBIED. Zoo gaven ons te hooren :

I° de beer Vermandere : Oorspronkelt/ke novellen;
2° de heer Heuvelmans : Jan de Blokker;
3° de heer P. Danco : De Congo ;
4° de heer J. Bouchery : Oorspronkely'ke novel/en en gedichten;
5° de beer De Saedeleer : a) Brzeven, en b) Mulder Marcus;
6° de beer Van der Vooi t : a) De koopman van Venetic; van
Sheakespeare, en b) Mignon van Gcethe ;
7° de beer De Mev : a) Reis near 't Noorden, b) Reis Haar Congo,
en c) de fritjois Saga van Isaias Tegnèr, d) Goliath, van Weber;
8' de beer Ossenblok : a) Max Havelnar, van Multatuli, b) Gedzchten,
van (Hilda Ram, c) De Dtrtien Linden, van Weber, d) IVaarheid
en Droomen, van Jonathan, e) De Tras,,edie van den .11ensch, van
Emerich Madach, f) OorspronXellike Novellen , ) Ahasverus in Rome,
van Robert Hamerling, 11) Liu ijer, \ an Vondel, 1) De Vereering van
hct Eriiis, van Calderon de la Ruca.
De besprehing van bet laatste werk is, dunkt me, het geschiktste
een geciacht der N,00rdiachten te hebben.
middel
Na, in 'torte woorden, de le‘ensgeschiedenis N an den Spaanschen
dichter X erhaald te hebben, en ons, om zoo te zeggen, ingewijd te
hebben met den geest der eeuw van Philips IV, weerlegt de spreker
op mee,terlijke wijze de hatehike aantugingen der protostantsche kritiekers,
die veelal Caldeions 11, u ken eenzijdig en vooringenomen bespreken en
afkeuren. Haat en fanatism kan met antlers dan bet uordeel misleiden
en het zijn vooral die twee ondeugden, die men, um zoo te zeggen,
bij hen, tusschen elken regel ziet doorschijnen.
Daarna leest ons de spreker nine omweiking van : « De Veleering
van het Kruis ». Zooveel mogelijk in verhalenden trant doorloopt hii
met ons al de schoortheden van het stuk en weet gedurende anderhalf uur onze ziel te onttrekken aan bet stoffelijke om met die des
dichters samen to gevoelen, te jubelen en to lijden. Elke aangnipende
episode uit het giootsche treurspel word gelrotiw weérgegeven en de
mindere door con kort verhaal behendig aan dose vastgesnoerd. Voorwaar men behoeft geen ailedaagsch talent, orn dit ondankbaar werk
met zulken goeden uitslag te voltrekken.
Zoovls men ziet heeft de « Letterkuodige Voordrachten . schoon
en degelijk werk geleverd en het ware te wei p,chen, dat men in onze
Vlaamsche streken dusdanige instellingen sneer erspreidde.
om
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Geschiedenis der Beeldende Kunst, naar Dr. WILHELM
LuBxE, door A. W. WELssmAN, Gent, Boekhandel van Ad. Hoste
van de 52 aflevetingen a 25 c. ontvingen wij maar de r l e en de
rt e afl. : de Romeznsche beeldhouwkzinst, de Romeznsche schilderkunst,
de antzeke Kunstmjverizeld en de gedenkteekenen van Rome. Tal van
houtgravuren luisteren den tekst op.
Koninkl.Vlaamsche Academie. — De heer Van Even, bestuurder,
spreekt den lof uit van het pas overleden lid, den heer Gênard. Hij vereert
hem als geleerde, als historiekenner, als trouw lid der Academie, als
voottreffehiken burger, als man met een goed en edel hart.
De heer G. Segers bedankt in naam der familie Genard, voor
de bewijien van verkleefdheid, Welke de Academie aan den overledene
betoond heeft. Hij, die den stervende tot zijne laatste dagen had bijgestaan, wees er op hoe de heer G6nard met hart en ziel aan de koninkhjke instelling N,erkleefd was.
Er zal een brief van rouwbeklag, namens de Academie, aan de familie
van den overledene gezonden worden.
De heer de Vreese maakt eene opmerking over de uitgaaf van
Froissart, door Jhr. Nap. de Pauw bezorgd. Bij de commentarien in
het tweede deel zal er nota van geliouden worden.
Men bespreekt het punt van ruchtbaarheid te geven aan de werkzaamheden der Academie.
Nederlandscb. Congres : Den laatsten zondag van Augustus en
drie volgende dagen zal het XXV"' Nederlandsch Congtes te Gent
gehouden worden. Het zal tevens een zilverel en gouclen jubelcongres zijn, immers het is het 25' te en het zal 5o j tar geleden zijn
dat voor het eerst Zuid en Noord te zamen kwamen om over de
belangen van onze taal en letteren te handelen. Het eetste congtes
had oak plaats te Gent en order de tegenwoordige bestuurleden zetelt
een lid dat het congres van 1849 be woonde. Ongetwijfeld zal in de
plcchtigheid die j ubtlaris ook herdacht worden.
Buiten andere feestehikheden zal tudens het congtes het Willemsgedenkteeken onthuld worden en de Nieuwe Vlaamsche Schouwburg
ingewijd. Een schitteiend feest zal van wege de Provinciale Tentoonstelling, in hare hoven, aan ere leden aangeboden worden.
De iegelingscommissie bestaat uit de heeren : Baron de Kerchove
d'Exaerde, Gouverneur der Pio ‘ incw en E. Braun, burgemeester der
Stad, Eerevoorzitters; baron A. de Maete van Aertrij cke, vootzitter,
die reeds voorzitter was der Nederlandsche Congressen te Gedt in
1867, te Brugge in 1884 en te Gent in 1891 ; G. D. Minnaert en J. Obrie,
hoogleeraar, ondervoorzittet., 0. Van Hauwaert, leeraar aan het kon.
athenaeum, sectetarts ; Prof. Boucquê, Pasteur II. Claeys, Eg. De Backer,
Prof. De Ceuleneer, De Ken, griffiei der provincie Oost-Vlaanderen,
E. Fabri, ingemeur, Prof. Paul Fredericq, Pieter Geiregat, tooneelschrijver (een der laatst overlevende leden van het eetste Nederlandsch
Congres van 1849), Kai& Lybaeit, dagbladschniver, Prof. H. Logeman, Prof. J. Mac Leod, H Meert, leeraar aan het kon. athenaeum
A. Slfer, gemeenteraadslicl, Flor. van Duyse, krijgsauditeur, Emiel Van
Goethem, tooneel schrijver, Prof. J. Vercouillie, en Julius Vuylsteke,
ultgever.
Het hooge beschermschap zal aangeboden worden aan zijne Majesteit
den koning van 13elgie en hart Majesteit de koningin van Holland,
den Prins All-Hecht van Belgie die uitgenoodigd zal worden het congres met zijne tegenwoordigheid te vereeren en aan de heeren Ministers
van Binnenlandsche Zaken der beide Nederlanden,
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De minnaats van taal en letteren worden verzocht van nu of
reeds hunne bijtreding te zenden. De bijtreders betalen fr. 5,00.

Davids-Fond3. — Op Zondag 29 Januari beleefde de Mechelsche
afdeeling een heerlijken kunstavond. Het Davids-Fonds van Borgerhout
gaf er een luisterrijk muziekfeest, dat onder opzicht van programma
en uitvoering de moeilijksten moest voldoen.
De Ciiferzstengilde, afdeeling van het « Mechelsche Davids-Fonds »,
onder de leiding van M. Alois de Smet, opende het feest door eene
opwekkende uitvoering van een mannenkoor door Gackstatter : Ons
Hart behoort aan '1 Vaderland.

Al het overige was overgelaten aarl de vrienden van Borgerhout.
Zij hebben zich meesterlijk van hunne taak gekweten. Zeggen wij vooraf
dat hunne koorafdeeling haren goeden naam staande gehouden en onze
verwachting verre overtroffen heeft. Zoo goe,1 immers waren al die
stemmen een veertigtal — tot een geheel versmolten, zoo keurig
en fijn was de uitvoering der koren, zoowel voor gemengde als voor
vrouwenstemmen alleen, dat het scheen alsof men geenen lieihebberskring, maar wel een uitgelezen kunstgezelschap bocrde. Ook werden
den uitvoerders geene toejuichingen gespaard, vooral niet na het lieve
Koor der Spinsters uit Wagners V liegende Hollander Natuur
ten Tempel van Matthijs en na de Madrigalen Hosanna, van G. Kruis
en Vaarwel, min Broeder van Huib. Waelrant; het levendige lustige
Klokkelzed van Seward viel ook bijzonder in den smaak.
Mej. P. de Herdt zong met veel gevoel en smaak liederen van
Van der Stukken en van onzen gevierden Meester Benoit, en niet minder
bijval genoot de heer Collignon met Kerlentrots van Stordiau en
Artevelde's Geest uit het oratorio <, De Schelde van Benoit.
De heer Edmond de Herdt toonde zich in het gekende 4 e concerto voor viool van Vieuxtemps en in de Mazurka van Wieniawski
waarlijk meester van zijn instrument, doch vooral na zijne dichterlijke
uitvoering van Robert Schuman', wonderschoone Traumerei schenen
de toejuichingen niet te zullen eindigen, zoo waren al de aanwezigen
door ' a kunstenaars meesterlijke vertolking meegesleept.
Een woord van lof ook verdient Mejuffer M. de Herdt die zich
met veel kunst van hare nederige maar zoo verdienstelijke taak van
begeleidster kweet ; ook de beer Smit, die voor 't sluiten bet Lzed
van 't Davids-Fonds, woorden van Ossenblok, muziek van Stordiau,
zong, waarvan het refrein door al de aanwezigen met vuur herhaald werd.
Na een woord van vurigen dank van den Z. E. H. kanunnik
van Caster richtte de beer Ossenbiok eenen oproep tot de aanwezigen
om kloek te werken voor den bloei van het Davids-Fonds.
Alvorens dit verslag te eindigen drukken wij den wensch tut de
onvermoeibare strijders van Borgerhout nog dikwijls in Mechelen te
mogen toejuichen.
— Het Davids-Fonds heeft aan zijn leden verzonden Mengelingen en jaarboek.
Inhoud van Men;elingen: Acht dagen in Limburg, door Th2odoor Sevens. — Strijdlied. — Gister en fleden. Te Gent... en elders?
door 0.-P m Erker. — Noodlottige gevolgen der dronkenschap door D.
Ter gedachtems van den E.-H. Godfried-Sebastiaan Adtiaenssen, medestichter van het Davids-Fonds, Voorzitter der Naamsche Aftteeling,
den 21 Juni 1898 te Namen overleden, door D. Claes.
Inhoud van jaarboek Standregelen.
Voorstel in de Bestuurvergaderingen van 19 Januari 188o en 15 Maart 1894 aangenomen.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

3II

— Algemeen bestuur. — Afdeelingsbesturen. — Getal leden. Verslag
namens het hoofdbestuur voorgedragen op de algemeene vergadering
te Loven. — Verslag over den toestand der afdeelingen gedurende
het afgeloopen jaar 1897/98. — Geldelijke toestand van het DavidsFonds. — Vlaamsche katholieke Bibliographie voor 1898.
— Het Davids-Fonds van Antwerpen het voorbeeld van Brussel
volgende heeft, op het initiatief van den eerw. heer Verheyen, in
zijnen schoot eene letterkundige afdeeling gesticht die ongetwijfeld de
beste vruchten zal dragen. — Op 2 den Paaschdag feest te Zele, opvoering van c Priesterkleed . en c De Antiquair
— Donderdag 13 April om 12 uur zal de jaarlijksche plechtige
vergadering plaats hebben in de Promotiezaal der Halle van de Hoogeschool te Leuven.
Dagorde : Verslag van den algemeenen secretaris, Rekeningen van
1898 en begrooting voor 1899, Bespreking der gedane voorstellen, Jubelfeesten in 1900.
Ter gelegenheid deter jubelfeesten van 25 jaar bestaan is er spraak een
gulden boek uit te geven, waarmede de 7,003 inschrijvers der maatschappij
zullen besteken worden.
Het zou een prachtboek zijn in 4°, in rijken band en met talrijke
platen opgeluisterd. Het zou eene hulde zijn aan het Vlaamsche yolk en een
overzicht bevatten van al hetgeen onze voorouders roernnjk gemaakt heeft
op het gebied der geschiedenis, der kunst, der wetenschap, der maatschappelijke en staatkundige instellingen, der zeevaart, der coloniseering, der
zendingen, der oorlogsfeiten en in zake van handel, nijverheid enz. Het
schrijven dier verschillende verhandelingen zou aan onze beste specialisten
opgedragen worden.
Volgens het ontwerp, dat in bespreking gelegd zal worden, zou het
eigenlijk jubelfeest bestaan : 's zondags voormiddag uit eenen optocht,
eene plechtige ontvangst en een concert met verlichting en vuurwerk ;
's maandags uit eene plechtige mis, waaronder aanspraak door een vermaarden kanselredenaar, eene letterkundige zitting en een banket. Op
(lit soot t van congres zouden onze beste sprekers uitgenoodigd worden om
de belangen der katholieke Vlaamsche Beweging te bestudeeren.
In 1898 bedroegen de inkomsten van de maatschappij fr. 26,481,65 en
het budget voor 189? wordt beraamd op fr. 25,000,00.
1- Pieter Genard, eere-archivaris der stad Antwerpen, lid der
K. Vl. Academie, der Belgische Academie, der Kon. Commissie van
Geschiedenis en meer andere geleerde genootschappen.
Hij werd in 1830 geboren. Pas negentien jaar werd hij te Antwerpen, zijne geboortestad, tot hulpbibliothecaris benoemd in 1849
en in 1865 verkreeg hij het ambt van stadsarchivaris. Tevens nam hij
deel aan den Vlaamschen taalstrijd. In 1853-54 was hij met Prof.
Heremans medebestuurder van het tgdschrift Het Taelverbond en in
1855 stichtte hij met Zetternam, Dujardin, de Geyter en van Rotterdam De Vlaamsche School, die nog bestaat.
Onder zijne talrijke werken acht men vooral het Antwerpsch
Archievenblad (1864-1896), waar hij zooveel belangrijke oorkonden in
uitgaf, de belangrijke Aanteekenzngen over P. P. Rubens (1877) en
Anvers a travers les dges, groot geillustreerd werk in twee quartod eelen .
Voegen wij er bij, dat Genard een groot getal geschriften heeft
uitgegeven, zooals levensschetsen van vele beroemde landgenooten, gechiedkundige verhandelingen over kloosters en andere instellingen :
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opzoekingen over de geboorte van Quinten Metsys; werken over wapenkunde, edele familien, enz. enz.
Om een bewijs te geven van de ongemeene werkza rimheid van Genard,
wijzen wij op de lijst zijner weaken in het Jaailx)ek 1897 der K. Vl. Academie verschenen, deze hjst bediaagt 164 nummers en se,lert is zip
letterkundige arbeid nog veel verrijkt.
Melden wij uit dezen laatsten tijd : De zinnebeeldige taal der
oude rederj'kers (met plaatjes de zinnebeelden voorstellende), Hof-

mann von Fallersleben en Consczence, Aanteekeningen over den bouw
der hoofdkerk van Antwerpen, _Rekening van de verdediging der
Schelde gedurende het beleg in 1583-85, Vol-ming van Vlaamsche
eigennamen, Aanteekezzing-en over de Antwerpsche Gilden en Ambczchten, Levensschets van D r D. Delgeur, De patriot Paztwels als
gelegenhezdsdifhter herdacht, De collegiate kerk van de II Catlzarzna
te Hoogstraten, Coenraet Ale_yt beeldhortwer der 16 e eeuw, enz. enz.
Met Genard verciwijnt een der meest sympathieke en geleerde
figuren in de Vlaamsche beweging. Als mensch en als christen verdiende
hij niet min waardeering.
t Herman Van Duyse, kunstcriticus en oudheidkundige te Gent.
Vroeger was hij politieke opsteller van verschillende liberate bladen,
thans leverde hij enkel nog bijdragen over kunst, wapenkunde, geschiedenis en oudheidkunde. In het algemeen werden zijne studien zeer
gewaardeerd, loch zijne cataloog van het museum der Hallepoort te
Brussel, moest bittere critiek verduren van wege de bekwaamste deskundigen. De overledene was zoon van dichter Piudens van Duyse, dock
volgde de vlaamschgezinde beginselen niet van zijnen vader en van zijnen
broeder, den bekenden musicoloog Florimond van Duyse. Hij was een
der eerste leden van het franschgezind genootscriap dezer dagen te Gent
gesticht onder den naam van a Societe flamande pour la vulgarisation de la
langue francaise Bijzonderste werken : Gand monumental et inttoresqzte (met platen 1885), L'hOtel de yule de Gand (r888), Le
azdteau des comtes de Gond (1892), Les cosaqztes a Gand (1895),
Le Goedendag., Anne gamande, sa legende et son hislozre (1896).
Hij laat in handschrift achter de Fransche vertaling van de zestiendeeuwsche kronijk van Marcus van Vaernewijck en rijke bouwstoffen
voor een prachtweik « Ganda travers les ages. »
t Ad. Dechamps bestuurder van het Staatsblad, gewezcn hoofdopsteller van het Journal de Bruxelles en schrijver van menage vlugschriften over verschillende onderwerpen. Hij was de zoon van wijlen
den staatsmimster Dechamps en neef van wijlen Kardinaal Dechamps.
— Henri Robbe, schilder. 92 jaar; hij was de jongste broeder van
den dierenschilder Louis Robbe. — Edmond de Schampeleer,
Brusselsche landschapschildei , in Beiel en om zoo te zeggen te hues
geworden. — Nicolas Vilain, beeldhouwer te Parijs. — Guidon
Von Weiss, leeraar aan de hoogeschool van Gratz, een der
beroemdste geleerden an de katholieke Ondei nine werken : eene algemeene geschiedenis in 22 bd. en eene geschiedenis
van Byzance, welke beide door vriend en tegenstreser als standaardwerken beschouwd woiden. — E. Erckmann, die root A. Chatrian,
in 1890 gestorven, zoovele Ionians in de wereld zond. De schrijvelsfirma Erckmann-Chatrian werd in 1889 ontbonden, en ten vermaard
geding werd tusschen de twee vengenooten gepleit.
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HET VOLKSKIND EN ZIJNE OPVOEDING.

I. — Invloed der Straat bij de Opvoeding,
IJ, die eenen oogslag op de bevolking onzer
steden werpen wil, is licht overtuigd dat de
opvoeding onzer volkskinderen nog veel te
wenschen over laat.
Duizenden lieden werken en zwoegen in de fabriek
en slag-en er niet altijd in hunne kinderen het
onontbeerlijke te bezorgen. Ook de moeder is verpficht
zich op te offeren, en, ofwel in de fabrieken, ofwel
in de burgershuizen eenige franken te verdienen, om
de lastige taak van den vader gedeeltelijk te verminderen.
Reeds v6Or het dag wordt hebben beiden het
huis verlaten, om slechts laat in den a,vond weder
te keeren.
Het natuurlijk gevolg van dezen toestand is de
verwaarloozing der opvoeding hunner kinderen . Deze
arme kleinen, die zoo zeer de leidende hand en de
goede zorgen eener moeder behoeven, blijven den
ganschen dag aan zich zelven overgelaten, zoo niet
eene goedhartige huurvrouw zich om hen bekommert. Wel gelast zich de school met de bewaking
gedurende een gedeelte van den dag; wel geeft de
onderwijzer zich alle moeite om bij hen de verstandelijke en zedelijke vermogens te ontwikkelen : doch
wat baat zulks! « Die Schule lehrt, aber die Praxis
daheirn verkehrt,
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Nauwelijks is de school ten einde of alle kindcren
snellen de straat op. In het ouderlijk huis wacht hen
niemand; geen enkel vriendelijk woord wordt hun
toegeroepen; alle y is er koud en stil. Aileen wanneer moeder van het werk terug naar hare woning
snelt, laat in den avond, ongerust en het hart vol
angst of niet haar kleinen schat een ongeluk is overkomen, dan alleen vindt de kleine knaap met zijne
zuster voldoening en genot in het ouderhuis.
Op straat daarentegen heerscht leven en beweging, daar is men vrij, vrij als een vogel in de lucht,
daar vindt men makkers met wie elk zich vermaken
kan. Het is dan ook heel natuurlijk dat jongens en
meisjes, na de school, hun hoofdkwartier opslaan in
de straat.
Een onzer meest gevierde Zuid-Nederlandsche
dichters schetst ons een tooneeltje van het kinderleven op straat. In zijne « Levensbelden » zingt
Van Beers :
De school is t( n einde : hoezce ! hoerah !
Woest stormen de knapen naar buiten,
Klapwiekend als vogelen, wien men op eens
De deur Kanner kooi komt on tsluiten .
0 zie, wet gewemel, en hoor wat geraas !
Wat vret4_, d zich weer vrij te gevoelen !
Te loopen , te springen , te smtj ten, te slaan,
In een stofwolk dooreen te ktioelen !
Zie ! wat blos op die wangen, wat gloed in elk oog,
Waar de bende, met vliegende Karen,
Bhj-schallend of ernstig, naar d'eisch van het spel,
Op het plein u voorbij komt gevaren !
0 ! gelukkige jongens, wien 't leveusgenot
In elk lid, in elk vezeltje spartelt,
Wen ge uw krachten ontwikkelt in 't woelige spel,
Wen ge als veulens herombriescht en dartelt !

Jammerlijk leert ons de ondervinding dat vele
onzer schoolknapen, vooral die der groote steden,
niet tot deze « gelukkige jongens » behooren. Op
straat wordt hunne opvoeding voortgezet, doch eerie
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opvoeding die meermalen leidt tot de verbeteringsschool of het gevang. Alle heilzame invloed der school
wordt langzaani, maar ook zeker, afgebroken en vernield.
Regelmatig elken dag vereenigen de makkers
zich in de eene of andere straat, op dezen of gindschen
hoek, om daar te beramen met welke po:atsen en
kwade streken men beginnen zal. Al te dikwijls
bevindt er zich onder hen minstens 6en kwajong-en,
die zijne gansche ople;ding op de of bij ruwe
en zedelooze ouders heeft genoten, en die meer dan
genoeg kennis bezit om in de school voor verbetering opgenomen te worden. De raadgevingen, voorbeelden en lessen van zulk eels bengel moeten noodzakelijk vruchten dragen. Men begint met voorbijgangers en huisgenooten lastig te vallen. De burgers
zijn er sedert lang aan gewend door de straajeugd
gestoord te worden : het wegjagen van deuren en
vensters is hun reeds in die mate gewoonte geworden,
dat zij al gauw niet beter zullen weten of het hoort zoo.
Slechte voorbeelden, onzedige gesprekken, vuige
lasteringen en dubbelzinnige liederen hooren en zien
de kinderen al te dikwijls bij de volwassenen, en
de kleine guiten wachten niet zich dat alles eigen
te maken.
Men vergeet al te licht clat de kinderen er aan
houden te doen gelijk groote menschen. Zij kiezen
niet altijd het beste, maar hetgeen gemakkelijkst op
te nemen hetgeen in de oogen springt of in de
ooren klinkt. De grove scheldwoorden, teekens van
spot, bedreigingen. uitdagingen, welke men bij de
kinderen nict zoeken zou en die tusschen zweepslag,
geroep en geraas weerklinken, slat alles rapen de
stadskinderen op, ten grooten nadeele hunner zedclijke
vorming.
Onnoodig hies bij te voegen dat zij zich haasten
dien gevonden woordenschat te gebruiken bij elke
gelegenheid,
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Wie zich wil overtuigen in hoeverre do zedelijke misvorming der straatkinderen geschiedt, hoeft
slechts eenige oogenblikken te verwijlen voor de uitstallingen, waar men, onder den deknaam van kunst,
de zedelooste gravuren en boeken ten toon spreidt.
De grootste bewonderaars dezer kunstwerken (!)
zijn dikwijls de straatbengels.
Reeds in de zitting van den Senaat, op io
Mei 1882, verzocht de heer senator Lammens den
heer minister een besluit te willen nemen, waardoor het verboden werd deze zedelooze boeken en
illustration in onze standplaatsen te verkoopen. In
dezelfde zitting haalde hij de volgende woorden aan
van Fr. Passy : c, Nous cherchons, par l'Oducation
de l'ecole, a elever, a eclairer, a fortifier les generations nouvelles. Et par l'education de la rue, it
semble que nous n'ayons autre chose en vile que
de les pervertir et de les abrutir. Soyons consequents,
et ayons done une bonne fois le courage de dire
que la rue au moms doit etre respectee ; et parmi
les libertes dont nous sommes jaloux, ne craignons
pas de compter la liberte d'aller et de venir sans
etre constamment en face d'outrages publics a la
pudeur. »
Reeds meermalen vroegen onze katholieke dagbladen dat men maatregelen nemen zou tegen de
uitverkoopers van boekwerken en gravuren die strijdig
zijn met alle grondbeginselen van zedenleer en welvoegelijkheid. Of we echter sedert dien tot den
gewenschten uitslag zijn gekomen, is te betwijfelen.
Dat er verbetering is, is onbetwistbaar. Minister Vanden
Peereboom verbiedt dit vuil goed over de grenzen
te laten komen, de stedelijke raad van Brussel, op
voorstel van den heer Wauwermans, laat de uitstallingen niet meer toe aan de aubetten der dagbladverkoopers. Toch zullen deze maatregelen niet voldoende
zijn om het kwaad behoorlijk te keer te gaan.
Tot verspreiding van een ander kwaad -- natuur-
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lijk gevolg van den toestand op onze dagen — is toch
de straat een geschikte werkkring. Meer en meer
ontwikkelt zich bij de straatjeugd de kiem van ontevredenheid en haat tegenover de bezitters en de beschaafde
lieden. Dikwijls, bijna altijd, richten hunne handelingen
en hunne uitdagingen zich tegen hen, die door hunne
t,
g eleerdheid, hunnen welstand of hunne werkzaamheid
zich meest boven den maatschappelijken stand hunner
ouders wisten te verheffen. En jammerlijk komt hier
nogrnaals het voorbeeld van volwassen lieden.
Zekere politieke partijen maken van elke gelegenheid gebruik om in de straat af te dalen en openlijk.
hunnen spot en hunnen haat te laten blijken tegen
al wat goed en schoon en edel is; tegen overheid,
familie, kerk en vaderland. Wij vragen ons af, of
er niet een dag komen zal dat het bekende woord :
« Wie de school heeft, heeft de toekomst » worden
zal : « Wie de straat heeft, heeft de toekomst. ›,
Men vergeet al te veel dat onze kinderen niet altijd
onderscheiden wat goed en wat slecht is; zij begrijpen
niet waarom zij niet zouden mogen doen wat honderden hun hebben voorgedaan.
Het kind moet aan de straat ontrukt worden tot
welzijn van het kind, tot welzijn der familie, tot
welzijn van het vaderland.
In « Het Volkskind, zijne Opvoeding en zijn Onderwijs » schrijft Mevr. Lievevrouw-Coopman : Grotheid
is het kenmerk van alle kinderlijke straatvergaderingen, het kind heeft er de gelegenheid zijne onberedeneerde vernielingszucht den vrijen teugel te vieren ;
op straat leeren de kinderen tuischen, rooken, vloeken ;
en al te dikwijls zijn ze er ooggetuigen van ergerlijke
tooneelen, gegeven door dronkaards of baldadige
voorbijgangers.
En zij besluit : « Honderden door de natuur
goed bedeelde kinderen gaan verloren, worden in
verbeteringsscholen opgesloten, omdat zij op straat
bedorven werden. »
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Nog onlangs vroeg men in de Fransche Kamers (I)
dat men de kinderen tegen verderfelijke voorbeelden
beschermen zou.
Wanneer men de lijst nagaat dergenen welke
vcor de rechtbanken gedaagd worden, dan is men
verwonderd over het groot getal jeugdige misdadigers
die elk jaar worden geoordeeld. Volgens de statistieken in Frankrijk, is dit getal in een tijdverloop van zes jaren (1885-189o) met de twee vijfden vermeerderd, Dezelfde verschijnselen doen zich
in meest al de andere landen voor. Reeds dikwijls
hebben meerdere onzer Kamerleden, vooral de Heeren
Kervyn de Lettenhove en Lejeune de aandacht hunner
collega's op den spoedigen aangroei der jonge misdadigers getrokken en er op gewezen Welk gevaar
deze groote vermeerdering voor den Staat opieveren
kan. Wat zal er geworden uit die lieden, — die
kinderen welke reeds op twintigjarigen ouderdom
zoover ontwikkeld zijn als het vroeger de voiwassen
booswichten waren.
Wel kan men voor hen gevangenissen, tuchthuizen bouwen en ze daar maanden en jaren opsluiten ;
toch is het heel waarschijnlijk dat dit niet het geschikste
middel is om het kwaad uit te roeien.
Een beter middel ware het kwaad bij den wortel
aan te tasten om daardoor zijne ontwikkeling te vermijden. Men onttrekke het kind zooveel mogelijk aan alle
invloeden, die nadeelig zijn of kunnen zijn aan zijne
zedelijke vorming.
En onder die welke de grootste gevolgen hebben
mag te recht de straat genoemd worden.
Hier hoeft een dam opgericht te worden om
het kind tegen dien verderfelijken invloed te vrijwaren. Wel bestaan er een groot getal inrichtingen
(1) Si Pon veut proteger, que l'on protege l'enfant contre les exemples
d'ivrognerie, d'immoralite, contre l'obscenite des rues. (Aynard, 25 juin,
1896.)
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van alien aard, die het kind min of meer aan de
straat onttrekken; doch alle nemen de arme kleinen
slechts gedurende een gedeeltc van den dag onder
hunne leiding, zoodat de opvocding van vele werkmanskinderen aan verwaarloozing is blootgesteld, Hoe
noodlottig zij werkt bij de opvoeding der kinderen
hebben wij hicrboven genoegzaarn bewezen.

II. — Een Kijkje in den Kinderheerd
Reeds sedert een vijftiental jaren bestaan in
Duitschland instellingen, gekend onder den naam van
« Kinderheime , of « Kinderhorte » die voor doel (I)
hebben de schoolgaande werkmanskindercn, na het
eindieen der klassen, aan den slechlen invloed der
straat le onttrekken en ze /evens le Kezvennen aan
orde, werkcaamheid, belee/dheid, reinheid, gemanierdheid, gehoorzaamheid, menschenlicfde,vaderlandsliefde
en goa'sdienstzin.
Ofschoon er vroeger in een tweetal steden wel
jets, in dien zin, voor de arme schoolgaande kinderen
werd verricht, is het slechts sedert 1881 dat, dank
aan den onverpoosden ijver en de taaie volharding
der heeren Jung en Reddersen, deze nuttige instellingen eene zoo groote uitbreiding hebben genomen.
Doch vooraleer over de geschiedkundige ontwikkeling van den kinderheercl verd.cr uit te weiden,
••••••••••■

(I) Wig vercorloven ons her olgende bepaling te treliken uit
eenen zeer belangrnken brief, die Fiau Alinisteliehath von Diiisy ons
nit Straatsburg het toekomen :
Die Horte verfolgen alle den gemeinsamen Zwcck, die iirmsten
Kinder des Volkes in den schulfreien Standen in Sdiutz zu nehmen,
and sie innerhalb dieser Zeit mit so vie/ Liebe uric/ Sorilalt erzieheiz
als ob es unsre eigenen Kinder waren. Am- die sera Grunde sieht es in
unsren Madchenhorten ungefihr aus wie in einer groszeien Familienstube,
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willen wij onze lezers met deze liefda&ge instellingen
nailer bekend maken en met hen een kijkje werpen
in den heerd.
Juist is de school ten einde. De kleine bengels
springen lustig dooreen, roepen elkander nog eenige
hartelijke woorden toe en dan op weg, de eenen naar
vader en moeder, de anderen, deze wier ouders slechts
laat in den avond uit de fabriek terugkeeren, naar den
kinderheerd.
Deze is, evenals moeders keuken, heel eenvoudig
ingericht. Eenige lange tafels, eenige banken, eene
groote kast, eenige bloempotten, eene kachel, ziedaar
al het gerief dat in den heerd te vinden is.
In den meisjesheerd ziet het er wel wat prettiger
uit en wordt er wat meer van opsmuk en bloemenkweek gehouden; doch overal vergt men orde en.
netheid. Bij het aankomen worden boeken en schrijfboeken zorgvuldig op de daartoe bestemde plaats
geborgen ; en, terwijl eenige grootere jongens de
tafels in gereedheid brengen en voor koffie en boterhammen zorgen, spelen de kleinen buiten op de speelplaats. Niet zoohaast is alles in regel, of de heerdleider
geeft een teeken en elkeen begeeft zich op zijne
plaats. Het is een waar genoegen te zien met hoeveel
smaak boterham en koffie worden verslonden. Het
lust wel tienmaal beter als men zoo al pratend naast
zijnen makker koffie drinken mag. Is het laatste
kommetje binnen, zoo wordt aan eenigen den tijd
gelaten de tafels te zuiveren en daarna alien vlug
aan 't werk voor den dag van morgen. Netjes wordt
het huiswerk afgemaakt. Nu eischt de leider stilte,
evenals in de school, opdat niet een gestoord worde
in het maken van zijn opstel in het oplossen van een
vraagstuk. Aan de lange tafels wordt gerekend,
geschreven, gelezen, geleerd. Hij die voor de anderen
gereed is of die voor de school niets te verrichten
heeft, krijgt een leesboek, de kleinen meest een
prentenboek. Vele knapen teekenen en schilderen
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gaarne en zulke liefhebberijen worden natuurlijk niet
tegengewerkt.
Nauwelijks zijn de schoolopgaven afgemaakt, of
in de jonge schaar komt leven en beweging. Nu wordt
er gezaagd, gesneden, getimmerd, gelijmd, geplakt,
gevlochten, geteekend, geschilderd, enz. Allerhande
voorwerpen uit bout, karton, doek, papier, worden
vervaardigd, waarmede men varier en moeder op
hun feestdag verrassen zal.
Gedurende het gure jaargetijde wordt er veel tijd
aan 't handwerk besteed en het is een lust te zien met
hoeveel ijver zich al deze kleine snaken aan het werk
zetten om toch maar zoo goed mogelijk een begonnen
korfje of een doosje of iets dergelijks of te rnaken.
Echter is er in den heerd niet alleen voor het
nuttige, maar ook voor het aangenarne gezorgd.
Allerlei spelen heeft men bij de hand en een klein
beleefd vraagje aan den meester is voldoende om
zich eenen geruimen tijd met het dominospel of de
bouwkassen te kunnen bezig houden.
Hier zit een achtjarige kroezelkop met zijn
zevenjarig broertje. Reeds meermalen hebben zij
getracht eenen Eiffeltoren gansch op te bouw en en
toch gelukt het hun niet.
De kleine Frans nevens hen jubelt over de
schoone kerk, die hij daar juist met zijne legsteentjes
heeft opgemaakt. Heel stil, in gindschen hoek, zit
een andere knaap en leest de vertelling van Duimke,
die hij gisteren niet had kunnen eindigen. Hij is zeer
benieuwd te weten hoe het met dat kleine ventje
afloopen zal. VOOr hem zitten twee grootere jongens, die heel aandachtig eene natuurlijke historie
met schoone prenten doorbladeren. Zij kunnen het
maar niet begrijpen dat er op de wereld toch zooveel
verschillende soorten van dieren te vinden zijn.
Tot afwisseling wordt er niet zelden een spel
gespeeld, eene kleine geschiedenis voorgelezen of

verteld, een schoon raadseltje opgelost, een vroolijk
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lied gezongen. Te recht zegt men dat het zingen
ons in goede stemming brengt en daaruit weet de
heerdleider dan ook veel nut te trekken. Soms
wordt een nieuw lied aangeleerd, en telkens zingen
de kleinen met evenveel lust en welbehagen.
In het betere jaargetijde wanneer het weder niet
zoo ongunstig is, dan vliegt men naar buiten, verre
weg uit het gewoel der stad, in het lommerrijke bosch
of in de groene weide. 0 wat een leventje voor de
snaken!
Zij kenden niets van de omstreken der stad ; —
en nu is niet een hoek-je hun vreemd ; zij wisten niet
dat er toch zooveel schoons buiten de stad te zien
was en dat men er zich zoo goed vermaken kan ;
nu vragen zij niet beter als berg op, berg af, bosch
in, bosch uit te loopen, te draven en hier of daar,
onder eenen grooten eik, na het weldoende tochtje
te mogen uitrusten.
Niet elken dag echter besteedt men aan de wandeling. Van tijd tot tijd wordt de badplaats bezocht;
ook voor den hof dient gezorgd. Met doet de jongens
waarlijk deugd zoo in de open lucht te mogen zaaien
en planten en spitten en delven. Elkeen beijvert
zich, op het bed dat hij bezorgen moet, de schoonste
groenten en vruchten en bloemen te kweeken, die
men in den hof maar vinden kan.
Omtrent zeven ure begint de terugtocht naar
den kinderheerd. Bij de aankomst wordt nog een
vroolijk lied gezongen, eene kleine geschiedenis verteld en nauwkeurig onderzocht of alles wel op zijne
plaats geborgen is. Nadat godvruchtig het avondgebed is opgezegd, worden de knapen naar huis
gezonden, waar reeds vader en moeder sedert eenige
oogenblikken zijn terug gekeerd.
In den meisjesheerd wordt eene veel grootere
plaats gelaten aan het handwerk en alles wat
dochters van den werkersstand kan nuttig zijn.
Hoe groot de opvoedkundige waarde van den
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kinderheerd is, laat zich licht begrijpen. Niet alleen
onttrekt hij het arme kind aan den verderfelijken
invloed der straat en ontneemt hij aan de ouders alle
bange zorgen ; ook voordeelig werkt hij op de
lichamelijke en zedelijke vorming van het kind. Hij
laat het verwaarloosde volkskind niet afdalen tot op
den weg, die leidt tot de verbeteringsschool of tot
het gevang; hij vergt het kind vooraleer slechte voorbeelden het van de rechte baan hebben geholpen.
Hij wil meer voorkomen bewaren, dan genezen.

+
III. — De Kinderheerd en zijne Geschiedenis
De gedachte, voor de arme schoolgaande kinderen
te zorgen, is niet nieuw. Reeds in het jaar 1828 werd in
Darmstadt eene « Knaben-Arbeits-Anstalt in het
leven geroepen die aan de arme schoolgaande kinderen
werk verschaft. In den zomer houdt men zich vooral
met hofbouw en in den winter met stroovlechten
bezig. De jongens bezoeken het gesticht alle dagen
der week van 4 tot 7 ure namiddag. Eene kleine
vergoeding wordt hun toegestaan. In 1828 met 6 knapen begonnen vermeerderde zich het petal allengs zoodat het gesticht in : 183o door 5o
185o door 81
1870 door 173
1876 door 248
188o door 368 jongens bezocht werd.
De instelling van Darmstadt alsmede de « Gartenarbeitschule » in Weimar en de « Knabenarbeitsantalt »
in Heilbronn hebben echter voor doel de kinderen
zekeren arbeid te doen verrichten tegen vergoeding.
Ofschoon deze inrichtingen de knapen aan de
straat onttrekken en hen aan arbeidzaamheid gewennen, Loch missen zij een hoofddoel : de opvoeding
der kinderen. Instellingen van dezen aard moeten
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er vooral naar streven als plaatsvervanger der familie
op te treden, en tevens de lichamelijke, verstandelijke
en zedelijke vorming van het kind beoogen.
Hierop steunde de heer leeraar Schmid-Schwarzenberg (I) wanneer hij in 1871 den eersten kinderheerd in Erlangen oprichtte en die hij met den
naam c Sonnenblume » doopte. Spoedig werd zijn
voorbeeld gevolgd door den heer Droszbach, eigenaar
der vlasspinnerij in Bdumenheinn, die eenen heerd
inrichtte ten voordeele der kinderen wier ouders in
zijne fabriek arbeidzaam waren. Sedert zijnen dood
(1884) wordt de heerd bekostigd door zijnen zoon.
Eenige jaren verliepen vooraleer deze nieuwe
instelling in grooteren kring besproken werd. In
November van het jaar 188o schreef de heer SchmidSchwarzenberg een artikel in de « Niirnberger Presse >>
over de Erlanger-vereenig,ing en wakkerde tevens
de stedelijke bevolking aan in den gegeven zin voor de
arbeiderskinderen te zorgen. In Narenberg, bleef zijn
oproep dat jaar onbeantwoord. De heer Jung, koniglicher Rat in Munchen, kreeg kennis van dit artikel
en was weldra overtuigd van de hooge waarde dezer
instelling. Na zich de noodige inlichtingen te Erlangen
verschaft te hebben, besprak hij de zaak met eenig-e
vrienden; een komiteit werd benoemd en een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek bleek dat men
tusschen de schoolgaande kinderen 685 moederweezen,
209 dubbelweezen en 902 onwettige kinderen telde.
De ouders van 7587 schoolkinderen behoorden tot
den werkmansstand.
De stichting v-in eenen kinderheerd voor jongens
werd dan ook besloten. Hij werd geopend op 24 Mei
1881 met 5o knapen. Nu volgden spoedig een tweede,

(I) Hem werd in 1892 een gedenkteeken in Erlangen opgericht.
Op het voetstuk leest men : c Schmid-Schwarzenbeig, Begiunder des
ersten deutschen Knabenhortes, 1819-1883. »
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een derde, enz. zoodat men in 1887 reeds het getal
18 bereikt had. Thans bestaan er niet min dan 3o in de
enkele stad Munchen.
Weldra volgden Furth, Bremen, Berlijn, Barnberg, Hannover, Erfurt, Potsdam, Dresden, Gera,
Hamburg, Keulen, Stuttgart, Frankfurt, Straatsburg,
Nurenberg en vele steden meer.
Volgens een onderzoek in 1890 ingesteld op het
congres van Leipzig (i) bestonden er dat jaar kinderheerden in 63 steden : 89 voor knapen, 32 voor meisjes
en 5 gemengde ; 65 dezer Horte waren in lokalen
der scholen ingericht, 23 hadden gehuurde en 38, eigen
lokalen. In 1887 telde men er slechts in 41 steden
(54 voor jongens, io voor meisjes, 5 gemengde) .
In een tijdverloop van 3 jaren hadden deze zoo
nuttige instellingen dus in 22 steden ingang gevonden
en was hun getal met 58 vermeerderd. Sinds 1890 is
dit petal nog merkelijk aangegroeid.
De beweging beperkte zich echter bij Duitschland niet. Reeds in 1885 volgde Oostenrijk. Het vorige
jaar was in Weenen de maatschappij « Verein flitErziehung and Volksbildung in Wiener-Neustadt »
gesticht. Op eigen kosten zond zij eenen leeraar naar
Munchen om daar de stelling te leeren kennen. De
« Wiener Knabenhort » is dan ook gansch naar het
voorbeeld der « Miinchener Horte » ingericht.
In 1887 stichtte de St-Vincentiusvereeniging van
Reichenberg (in Bohemen) twee kinderheerden, waarvan de onkosten gedeeltehjk door gemeente-toelagen
(moo fl.) gedekt worden.
De stad Praag telde reeds in 1888, vier heerden
voor meisjes en drie voor jongens.
Andere steden, zooals St-Pollen, Bielitz, Linz,
Troppau, Marburg a/ D, enz. hebben insgelijks het
werk aangevat.
(t) Reeds in 1887 werd te Frankfurt a. M. eene vergadering
gehouden door de voorstanders der kinderheerden.

326 HET VOLKSKIND EN ZIJNE OPVOEDING.

In Zwitserland werd de eerste « Knabenhort »
in Winterthur opgericht. In October 1885 bezochten
de heeren Weber (fabrikant) en Wirth (leeraar) de
instellingen van Erlangen en Bamberg, om zich
inlichtingen daarover te verschaffen. Op aandringen
der genoemde heeren gelastte zich het comiteit voor
schoolkolonien met het inrichten van twee kinderheerden (een voor knapen en een voor meisjes).
Zij werden nog voor het einde van het jaar
geopend.
Hun voorbeeld werd spoedig daarop door St-Gallen, Zurich, Ausserzihl, Basel, Bern, enz. gevolgd.
In Denemarken waren het de heeren Hennigs,
kabinetsekretaris zijner Majesteit en Graaf Scheel,
lid der tweede Kamer, die het eerst de hand aan het
werk sloegen en er in gelukten in Kopenhagen
kinderheerden onder den naam van Voortzettingsasylen in het leven te roepen. Thans heeft de hoofdstad van Denemarken reeds zeven heerden die elk
honderd tot honderd vijftig kinderen bevatten.

+
Wanneer men nagaat Welke groote uitbreiding
deze instellingen in eene tijdruimte van tien jaren
hebben genomen, begrijpt men licht hoezeer zij door
elkeen werden gewaardeerd. Niet alleen de arme,
werkzame bevolking, maar ook de onderwijzers en de
hoogere standen zagen met welgevallen deze inrichtingen ontstaan.
Vele « Horte . hebben reeds milde giften ontvangen, zoodat hun bestaan verzekerd is. Vooral de
groote fabriekbezitters onderscheiden zich door het
toekennen van belangrijke sommen.
De zoon van den heer Caesar Scholler, groot
nijveraar in Duren, nabij Aken, bestemde eene som
van 150,000 mark (187,500 fr.) voor het oprichten van
Norte in zijne stad. De heeren Ernst en Flentje liete4
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voor hetzelfde doel, de eerste 50,000 (62,500 fr.) en
de tweede 5,000 mark. In Frankfurt a. M. kwamen
het bestuur 20,000 mark toe uit de kas van Freifrau
von Rothschild en 5,000 mark van wege eenen onbekende. Bij zijn afsterven liet de heer Benzino, koniglicher Hofrath in Munchen, 5,000 mark aan den
« Verein far Knabenhorte » en de heer Anton Bauer
nit Bad-Kissing-en 75,000 mark voor hetzelfde gebruik.
In 1885 schonk de heer Dr Konigswarter 1,800 mark
aan den kinderheerd te Furth. Ook in Keulen liet
de heer Graneberger eene som van 12,000 mark
tot het stichten van eenen heerd in het zuidelijk deel
der stad. In het begin van 1896 gaf de « Badische
Anilin- and Sodafabriek Ludwigshafen » aan het
stedelijk bestuur eene som van io,000 mark, dienende
tot het oprichten van eenen Knabenhort, met de
belofte van het volgend jaar insgelijks eene som van
10,000 mark voor hetzelfde doel of te staan. De
Nurnberger Jugendhort bezit een kapitaal van meer
dan roo,000 fr.
Vele andere rijke giften kwamen de verschillende
« Horte » toe. Niet honderden maar duizenden en tienduizenden worden jaarlijks vrijwillig aan het welgelukken der zaak besteed.
Ook de openbare overheden rekenen het zich
tot plicht deze liefdadige instellingen te ondersteunen
door jaarlijksche geldbijdragen en het afstaan van
lokalen. In sommige steden heeft het openbaar bestuur
zelf de inrichting van kinderheerden ondernomen.
Wat vooral bijdroeg tot de uitbreiding der
« Kinderheime waren twee omzendbrieven (1883)
welke de heeren Ministers van Binnenlandsche Zaken
uit Pruisen en Baden aan de verschillende overheden
lieten geworden. Slechts weinige dagen na hun
verschijnen werden reeds in Munchen door verscheidene steden inlichtingen gevraagd, o. a. door Berlijn,
Bonn, Bremen, Dresden, Erfurt, Frankfort, Milhlheim
a/Rh., enz. enz.
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In 1888 werd ook door den heer Minister van
Wurtenberg een omzendbrief rondgezonden die sluit
als volgt :
« Daar deze instellingen (kinderheerden) de school
grootelijks ondersteunen, er toe bijdragen om de verwaarloozing der opkomende jeugd tegen te werken,
de kinderen tot bruikbare menschen opleiden en de
gedane ervaringen bewijzen dat zij zegenrijke gevolgen hebben en eene ware behoefte zijn in onze groote
steden, zoo zien wij ons verplicht de inrichting dezer
kinderheerden aan te bevelen in die steden waar een
beter toezicht der jeugd noodig geoordeeld wordt.
De overheden zullen niet nalaten de ondernemingen, in dezen zin, zooveel mogelijk te ondersteunen. »
De zaak der kinderheerden is dus gewonnen in
Duitschland. Mochten wij zoo ook besluiten voor ons
dierbaar Belgie!

IV. — De Kinderheerden in Belgie.
Wie met den toestand der werkliedenbevolking,
niet alleen onzer groote steden, maar ook der steden
van tweeden rang bekend is, wie van nabij naging
hoe de opvoeding van ons yolk voltooid wordt, zal,
hopen wij, het nut der kinderheerden niet betwisten.
Veel, zeerveel werd er in Belgie reeds ondernomen
om de lagere klassen te verheffen. Overal zien wij de
private liefdadigheid bijspringen waar lichamelijke
en zedelijke smarten te lenigen zijn.
Zien wij niet ons genootschap St-Vincentius a
Paulo jaarlijks eene som van een millioen uit deelen?
Honderden instellingen zouden wij kunnen opnoemen
die niets anders dan bet geluk en het welzijn onzer
bevolking beoogen.
helaas worden, bij ons misschien meer dan

HET VOLK SKINT) EN LUNE OPVOEDING. 329

elders, de beste inzichten soms heftig bevochten.
Men rekent veel, te veel op den heilzamen invloed
der school.
Op de vraag : hoe hoog beloopt wel de invloed
der school in zake van opvoeding, antwoordt een
huidige schoolopziener volgenderwijze : De dag telt
vier en twintig uren. De school duurt gemiddeld
vijf uren per dag. In de veronderstelling dat de
leerlingen twaalf uren met slapen en eten doorbrengen, blijven er nog zeven uren aan straat, bosch
en wei om te slopen wat de onderwijzer heeft opgebouwd.
Met welk genoegen zouden de kinderheerden
door onze werkliedenbevolking onthaald worden! En
wie begrijpt niet hoe deze nieuwe installing de eerste,
de voornaarnste stap zijn zou en zijn moet om onze
zondagpatronages en onze werkliedenvereenigingen
te doen bloeien.
Konden daarom eenige volksvrienden de hand
aan het werk slaan om in onze fabrieksteden kinderheerden in te richten, zoncier twijfel zouden zij bij de
bevolking ondersteuning en help vinden om de zaak
te doen gelukken.
Voor familie, school, kerk en maatschappij kunnen
de kinderheerden slechts de heilzaamste vruchten
afwerpen.
Dat men hier niet inbrenge dat de onkosten der
inrichting te groot zijn zullen. Eene jaarlijksche som
van 16 a 1800 fr. is voldoende om eenen heerd van
6o a 8o kinderen te doen bloeien. Te meer de opvoeding van ons yolk mag niet van eene kluitenrekening
afhangen. Trachten wij in elke stad een man te vinden
die invloed en wilskracht genoeg bezit om de zaak
te bepleiten en den eersten spoorslag te geven, de
rest zal volgen.
Eene welverzorgde opvoeding voor onze yolkskinderen is eene eerste behoefte ter oplossing van
het ingewikkelde maatschappelijk vraagstuk. Talmen
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wij niet meer en vergeten wij niet wat Duitschlands
groote dichter schreef :
Wit

haben keine Zeit zit zOgetn and zit warten.
ist es Tag, da ruhre sich der Mann
Die Nac h t trist en], wo rnemand wirken kann.

Noch

ilicencn, Novembermaand, 18 98.

Louis ZELS.

CHRISTEN IDEAAL (1).

eati qui lugent, quoniarn ipsi consolabuntur.
Het rijk der smart binnen treden, — dit rijk
waar en liefde en leven hunne diepste, heiligste
geheimen vieren, hunne felste strijden leveren, hunne
hoogste zegepralen behalen, — het wereldwijde rijk der
smart binnenti eden, dat werd het voorrecht der kunst
maar eerst, na dat een God in zijn persoon het hoogste
ideaal van liefde en smart aan het kruis had veitoond.
De smart is zoo oud als de zonde, en nochtans
mag men zeggen, dat hare echte veropenbaring van
het kruis dagteekent. Te voren bestond zij wel, maar
zij werd niet begrepen ; zij was een voorwerp van schrik
en afgrijzen; men kende ze slechts als straf; men had
er geen eerbied, geen medelijden, geen liefde voor. In
dien eerbied voor de smart, in dit ideaal van 't kruis,
in die liefde voor 't sacrificie ligt de grootste gunst, die
't Evangelie van de kunst medebracht.
Eene nieuwe wereld was, om zoo te zeggen, voor
haar geschapen, eene rijke mijn van ingeving geopend;
de diepste geheimen van 't menschelijk hart werden nu
maar eerst blootgelegd, en, daar de kunst vooral met
menschelijkheid te doen heeft, is het Licht te begrijpen

0) Zie

Relfort, blz. 292.
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hoe gewichtig de veropenbaring der derde zaligheid
voor haar was.
Op het voorhof der tijden, was een God verschenen,
met de smartenkroon van doornen, het purperen kleed
van zijn bloed en van zijn lijden. Hem had men aan
het yolk getoond, zeggende : Ecce homo ! - « 0 mensch !
aanschouw in dien God den mensch ! aanschouw u
zelven, in uwe ellende, in uwe vernedering, in uwe
verworpenheid ! Aanschouw u in uwe smarten en in uw
bloedig lijden Heb deernis met uw lijden I Eerbiedig
uwe smart! »
En nog was dat niet genoeg : — Die zelfde God
had willen sterven, sterven in de uiterste folteringen van
liefde en smart, sterven aan een kruis ! Nimmer zou dat
ideaal verdwijnen van voor het oog van 't lijdende
menschdom, nimmer zou deze smartgewone aarde vergeten dat het kruis van Golgotha eens in haar werd
geplant.
En als of het geheim van hoogst menschelijke liefde
in de Godheid nog niet menschelijk genoeg was, verscheen
nog een ander beeld nevens het kruis van den stervenden
God. — Eene louter menschelijke figuur, zij, eene vrouw,
eene moeder. De Mater dolorosa stond onder het kruis,
gereed om het levenloos lijk van haren God-Loon
tegen onteering te beschermen. Zij staat er nog, om de
kunst onder haren blauwen mantel te verschuilen, om
te beletten dat eene valsche spiritualiteit het menschelijke
in den christen verniele, en zoo alle kunst onmogelijk
make.
De Moeder der smart is tegelijker tijd de Moeder
der vreugd. — Wie tocli kon deze tweelingskinderen,
smart en vreugd, in 't hart des menschen scheiden?
Zeker niet de kunst, dit hooger leven.
Over hunne verhouding valt veel te zeggen. Onafscheidbaar verbonden, worden zij, om zoo te zeggen,
uit elkander geboren, en leven van hunnen gedurigen
strijd. De vreugd is de oudste, de eerstgeborene, want
de smart bestaat alleen uit haar verlies. Dus zonder
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vreugd, geen smart. Maar weldra neemt de smart weer
de overhand en wordt, op hare beurt, de moeder eener
hoogere, heiligere vreugd. — Gelijk het leven uit den flood,
zoo kiemt ook de vreugd uit de smart.
Geene echte levensvreugd dus zonder heilige 'evenssmart.
Ook geen echte, eerlijke smart zonder waardeering
der levensvreugd.
Daarom zaten Jesus en Maria aan het feestmaal
van Cana, aan den zinnebeeldigen disch der bruiloft, dit
zoetste feest van liefde en vreugd. Daarom bad Maria
om wijn.
Hier laten wij het woord aan Dr. Schaepman :
« Wij zouden ten slotte weer komen op de vraag
of kunst en Protestantisme ooit samen kunnen gaan. De
kunst van het Protestantisme bestaat nog niet. De dorre
bodem heeft nog nimmer deze heerlijke bloem voortgebracht. Het ontaarde kloosterleven heeft geeii begrip
van den Verlosser op de bruiloft te Cana en verstaat
zich allerminst met een Maria die haar zoon toewenkt
« Heer, zij hebben geenen wijn meet- ! » De wijn der
levensvreugd is in het Protestantisme evenzeer verboden
als het druivensdp in den Koran van Mahomet. Zonder
die levensvreugd echter, zonder dat hemellicht hier in
deze aardsche dreven, geene kunst. — In het katholiek
leven vindt het schoonste kind der menschheid, de
kunst, de gewilde en geliefde ruimte, de door haar
geschapen atmosfeer. Daarbuiten prijkt zij nimmer in
voile pracht. »
Zegden wij niet met recht dat de kunst onder
Maria's mantel schuilt, daar het Protestantisme, bij voorkeur, het menschelijke in den godsdienst verdoemt, en,
om te beginnen, Gods aardsche Moeder verbande ?
In korte woorden, de voile veropenbaring van
smart en vreugd, de voile veropenbaring van 't menschelijk hart. behoort alleen aan de voile waarheid, aan het
katholiek geloof. Hoe belangrijk was dan die veropenbaring voor de kunst, die leeft van liefde en smart,

van de kennis van 's harten geheim ?
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Bijna ijdel is het daarop te drukken nu dat onze
kunst — en vooral onze negentiende eeuwsche kunst -doorkneed is met medelijden en smart.
Heeft de jongste letterkunde, de Russische, de smart
niet tot godsdienst willen verheffen ? Hebben al hare
groote schrijvers, Dostdievski, Toergenieff, Tolstoi, haar
niet gehuldigd in zuivere meesterwerken, gelijk a het
Doodenhuis », « een Edelliedennest », « Oorlog en vrede » ?
De christene kunst leeft van echte vereering der
smart. Van het Stabat Mater of tot den jongsten roman,
gisteren eerst uitgekomen, hebben de schrijvers geen
beteren weg tot het hart gevonden dan den weg der smart.
Lacordaire zegde in zijne koninklijke taal : — « Le
malheur est le roi d'ici-bas, et tot ou tard tout coeur est
atteint de son sceptre. » En elders : — « Il y a des larmes
dans tout l'univers, et elles nous sons si naturelles,
qu'encore qu'elles n'eussent pas de cause, elles couleraient
sans cause, par le seul charme de cette indefinissable
tristesse, dont notre ame est le puits profond et
mystdrieux. D
De macht der tranen, de weelde der tranen, wie
heeft ze niet gekend? Zij wellen uit dit gevoel van
't eindelooze, dat iedere menschenziel in zich draagt,
en waarvan Musset het onsterfelijke vers dichtte :
Je ne puis, malgre moi l'infini me tourmente.
Hetzelfde gevoel bezielde hem, wanneer hij bekende :
Dieu pule, it faut qu'on lui reponde.
Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelquefois pleur6.

Zelfs de heidensche dichters werden soms door dien
weemoed geraakt. Zoo het gekende vers van Vergilius :
Stint lacrymae rerum ; mentem mortalia languid.

Doch waaruit die weemoed, waarom die tranen ?
Hoort den grooten Augustinus, hij zal niet anders
spreken dan Musset : u Fecisti nos ad te, Deus, et inquie'turn est cor nostrum, donec requiescat in tel )
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Voor het geluk gemaakt van eenen gelukkigen Maker,
wendt de ziel zich natuurlijk naar het geluk ; maar de
teleurstelling is ook des to wranger. Het is Dante die
het zegt. (I)
Het is altijd die oude verbroedering van smart en
vreugd in het menschelijk hart, in het leven, in de
kunst. Ook, al zings Keats zoo streelend als waar :
A thing of beauty is a joy for ePer,
heeft Musset niet minder gelijk, als hij spreekt :
Les plus desespe;r6s sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de puss sanglots.
Heel de kunst is vol van die smartkreten, uitdrukking
der hoogste liefde. Van Shakespeare's Queen Constance :
Grief fills the place up of my absent child,
tot Vondels Jacob :
Och ! d'ouders telen 't kind, en maken 't groot met smart :
Het kleine treedt op 't kleed, de groote treen op 't hart,
van Dickens' Copperfield tot Conscience's Lambrecht
Hensmans, overal heerscht de smart als bijzonder aandoeningsmiddel, overal acht de kunstbeoefenaar alles
gewonnen, wanneer hij tranen heeft doen wellen, vvel
wetende dat de tranen een teeken van liefde zijn, en
dat de kunst, bij laatste ontleding, eene zaak der liefde is.
Doch, in het rijk der smart, mag een genie, als
koning, opstaan : — Het is Beethoven.
Anderen hebben de smart gekend, Beethoven heeft
door de smart, met de smart geleefd. Zij is zijne muze,
de kuische zuster zijner ziel, de in wendige stem zings
harten. Waar Dante eene Beatrix vond, had Beethoven
tot schutsengel en geleidster : de smart.

(t) L'anima simplicetta, che sa nulla,
Salvo che, mossa da lieto Fattore,
Volentier toina a ciO che la trastulla.
Purg. XVI, 88.
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Zij geeft hem die toonen in, die gaan tot in de
heiligste diepten der ziel om ze te ontroeren ; zij maakt zijne
muziek menschelijk tot in het innigste toe ; T y verheft
het gemoed op zangen, of liever gedachten en gevoelens
vol heilige eenvoudigheid en diepgevoelde liefde tot de
hoogste hoogten, die het menschelijk genie kan bereiken.
En waaruit was die smart in Beethovens hart
geboren? — Uit de grootschheid zijner ziel. Hij ook
voelde, gelijk AUgustinus, gelijk Vergilius, gelijk Musset,
dat de mensch voor 't eindelooze is geschapen, dat zijn
hart te groot is voor deze wereld, voor dit leven. Hij
ook haakte naar volkomenheid, en leed van het vergankelijke ; hij ook was dorstig naar rijkdom, naar pracht,
naar voortduring, en was gefolterd door de ellende, door
't gebrek, door 't gemis. Zijne ziel zocht naar licht, en
duister kwam hem plagen. Zijn hart beminde de schoonheid en moest op te kortkoming spijzen. De liefde was
hem verschenen, deze liefde die 't leven is; hij had haar
lied hooren klinken in 't diepste zijner koninklijke ziel,
in 't heiligste van zijn menschelijk hart, --- en het tijdelijke
omgaf hem t' alien kant, hield hem geboeid, verslaafd,
gebonden! — Dan slaakte hij zijne onsterfelijke smartkreten, dan wilde hij zich losrukken, vrij worden,
vergeten soms, doen gelijk andere menschen, die minder
lijden omdat zij minder groot zijn, die de kroon verwerpen,
omdat zij vroeg of laa t eene doornekroon wordt ; maar
te vergeefs ! — De smart, die hem gemaakt heeft, die
zip genie heeft gevoed, gekneed, gevormcl, de smart,
die zijne plaagster en redster is, die over hem waakt
en in hem bidt, die smart wil hem niet loslaten, en voert
hem hooger en steeds hooger, tot op de heiligste hoogten,
waar niets meer bestaat, dan alleen God en de aanbiddende ziel.
Dat vertolken onophoudend de grootsche tonen van
Beethovens muziek. Zij is eene enkele, lange, onvertrooste
klacht, omdat het geeindigde onvoldoende is; een enkel,
smartelijk, hartstochtelijk verlangen naar het onbereik-

bare : het eindelooze.
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De aloude vriend van 's menschen hart, het eindelooze,
is het, dat in Beethovens hart roept en kermt, klaagt
en weent, smeekend om verzadiging en nooit verzadiging
vindend.
Al wierp men haar alle goederen dezer aarde, alle
macht en pracht dezer vergankelijke natuur, alle liefde
en schoonheid van alle schepselen, nog zou de ziel,
dorstende naar 't eindeloos, roepen : « Nog ! nog ! »
immer : « Nog ! — Daartoe werd ik niet geschapen, maar
voor het onbegonnene, het oneindige : God ! »
Men kan andere muziek makers dan die van
Beethoven, maar dieper dalen in den afgrond van
't menschelijk hart, hooger stijgen in de verhevenheid
der menschelijke ziel, zal aan geen aardschen toondichter
gegeven worden. Beethoven blijft vorst op zijn gebied,
vorst tot aan der eeuwen skt , want zijn gebied is dat
van 't hoogste aardsche leven, veredeld door de liefde,
geheiligd door de smart.

IV.
Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, quoniani ipsi
saturabuntur.
De voorgaande zaligheid had voor tooneel het innigste
des harten, de heiligste geheimen van 't menschelijk
gemoed , zij huldigde bij voorkeur de passieve kracht des
lijdens. Met de tegenwoordige zaligheid wordt men
verplaatst op het breede schouwspel der wereld, in de
hitte des kamps, in den vollen dag, den vollen gloed
der historie,
Welk is die figuur, die hare eeuw beheerscht, die
alleen zuiver, fier, onwrikbaar staat, wanneer alles in
verrotting, in onkuischheid, in simonie vervalt? Het
is een man, een Paus, een heilige, Gregorius de VIP. En
't zij hij to Canossa den trotschen nek des Keizers doe
buigen, 't zij hij in ballingschap wegsterve, met de
weemoedige woorden op de lippen : — Dilexi justitiam
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et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio (I) — steeds
beheerscht hij al het omgevende door eene onweerstaanbare grootschheid.
Hij vertegenwoordigt de zielskracht tegenover het
brutaal geweld, den geest tegen het vleesch, het recht
tegen het onrecht. Op hem, bij uitnemendheid, mag men
de vierde zaligheid toepassen.
Ook de kunst kan in de strenge lessen der historie
grootsche ingevingen putten. De kunst is immers, gelijk
de heiligheid, een hooger leven. Belden streven het
ideaal na.
Het ideaal der rechtveerdigheid in de geschiedenis
huldigen, is de edele taak geweest der grootste christene
dichters : Dante, Calderon, Vondel, Shakespeare, Schiller.
Wij hebben reeds van dezen voorlaatste gesproken,
doch hoe zijn naam verzwegen, waar spraak is van
historische tafereelen, van het verheffen der zielskracht
tegenover het geweld? Zou gansch eerie rij edele vrouwengestalten niet opstaan om ons zulks te verwijten?
Waar zijt gij, koninklijke Constance, hartscheurende
klaagster, die uwen zoon — een kind — uit de klauwen
van een monster, King John, zoekt te rukken, die zoo
hartstochtelijk zijt, aan eene ontketende leeuwin gelijk, in
uwe beroemde tirade :
I and not mad; this hair I tear is mine...
en zoo statig in uwe stillere smart :
I will instruct my sorrows to be proud;
For grief is proud, and makes his owner stout.
To me, and to the state of my great grief
Let kings assemble ; for my grief's so great,
That no supporter bat the huge firm earth

(i) De rechtveerdigheid heb ik bemind en het onrecht gehaat;
daarpm siert' ik in ballingschap.
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Can hold it up : here I and sorrows sit :
Here is my throne, bid kings come bow to it.
Act. III. Sc. 1.(t)

Waar zijt gij, statige Queen Catherine, die, in
Henry VIII, met minder hevigheid en hartstocht, maar
even ingrijpend, even aandoenlijk, de rechten van wettelijkheid en deugd, de koninklijke rechten der ziel, doet
gelden tegen de vleeschelijke driften van uw gemaal? Die
in uwe nederlaag toch de onsterfelijke macht der deugd,
der edele gemoedskrachten doet zegevieren ? — In u
teekende Shakespeare voor alle eeuwen den type der alles
overwinnende, alles bestierende zielegrootheid.
Niet in vrouwenbeelden alleen huldigde Shakespeare
de hooge wet der historie, den rol der Voorzienigheid
in de aardsche wisselvalligheden. Al zijne historische
tafereelen zijn meesterwerken van onwaardeerbaar belang
— getuige Richard III --- en overtollig is het daarover
uit te wijden.
Maar sprekende van aandoenlijke vrouweufiguren,
mag men Schillers Maria Stuart niet voorbijgaan.
Welk prachtig werk ook, dit treurspel 1
Hoe edel, hoe pathetiek is de gestalte der ongelukkige koningin ! Hoe hatelijk en verachtelijk komt ons
de zegevierende Elizabeth voor ! Hier ook blijft de
overwinning aan de zielskracht, gaat de sympathie tot
de verdrukte, en men juicht met haar, wanneer de onbeschaamde vervolgster, ondanks hare wereldsche pracht
en macht, toch vernederd wordt voor de vrouwenfierheid
van Maria.
Vondel moet niet onderdoen voor zijne voorgangers

(i) Ik zal mijn smarten leeren fier te zijn ;
Want leed is fier, en maakt hem stout die Iijdt.
Voor mij en voor de staatsie van mijn leed,
Laat koningen vergaren — leed zoo groot,
Dat de aarde stevig, vast, alleen
Het dragen kan : hier zitten smart en ik :
Hier is mijn troon, waar koningen voor buigen.
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of nazaten, waar het grootschheid van opvatting geldt
op historiek gebied.
Om met zijn meesterwerk te beginnen, wij worden
door zijn Lucifer verplaatst in het begin der tijden, bij
het gewichtigste feit in de geschiedenis van 't menschdom :
dien val der engelen, die aanleiding gaf aan den val des
menschen.
De eeuwige worsteling tusschen good en kwaad,
heeft Vondel in zijne verzen even meesterlijk behandeld,
als Michael Angelo in zijn grootsch tafereel der Sistina.
Bij de twee kunstenaars heerscht dezelfde breedheid van
opvatting, forsigheid van bouw, beweging en leven in
de groepen. Maar de schilder verwijlt liever bij de
sombere, strenge toonen, het helsch bestanddeel treedt
meer te voorschijn. Bij den dichter integendeel hebben
de hemelsche kleuren, de edele lijnen, het goddelijk licht
overal de bovenhand.
Men zou zeggen een bovennatuurlijk weefsel van
licht en klaarheid, dat doorschijnend hangt over de heele
schepping, een doorzichtige sluier, waardoor het oog
kan dringen tot op de Godheid zelve.
« Wie is het, die zoo hoog gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten,
Noch ronden ...
Bijna onstoffelijk vangt zoo de eerste rei aan, en
even hemelsch klinkt de tegenzang :
Dat's God. Oneindig eeuwig Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft!
Vergeef het ons; o nooit volprezen ...
totdat de twee reien in een smelten in den goddelijken
toezang :
Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig ! eer zij God !
Buiten God is nergens veilig
Heilig is het hoog gebod. »
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Zulke pazie is boven de aarde verheven en herinnert
aan de hemelsche toonen van Dante's Paradiso. Lucifers
tegenhanger, de « Adam in ballingschap » is menschelijker
van opvatting en bêwerking, even grootsch van ontwerp
en uitvoering.
Moeilijk ware het te bepalen wat, bij Vondel, meest
te bewonderen is, van zijne verhevene behandeling der
Godheid, of van zijne frissche tafereelen onzer eerste
voorouders, voOr den val. De figuur van Eva, bij voorbeeld, is in beide treurspelen geteekend met eene reinheid,
eene gratie, eene bekoorlijkheid, die Milton zelf niet
evenaart.
Zoo heeft men in « Adam in ballingschap a het
tooneel tusschen Belial en Eva :
Geluk, o bruid, aanstaande moeder
Der eeuwen : heil in d'echte staat.
De hemel zij en blijve uw hoeder,
De bruidegom uw toeverlaat.
De roos en lelie luiken onder
Uw voeten schooner op. 0 bloem
Der schoonste bloemen...
Zoo in Lucifer de verrukkelijke beschrijving der eerste
vroll w :
Nu blinkt Been serafijn, in 't hemelsch heiligdom,
Als deze, in 't hangend hair, een goude nis van stralen.
Die twee reuzenwerken van Vondels genie staan niet
afgezonderd. Onmogelijk ware het al zijne treurspelen op
te sommen. Palamedes, Ghijsbrecht van Aemstel, Maria
Stuart, de gansche reeks bijbelsche tafereelen : Jozef in
Dothan, David, Saul in de « Gebroeders » trekken
voorbij in priesterlijk of koninklijk gewaad, in statige
majesteit of aandoenlijke gemoedelijkheid, en leveren
beelden op, die den geest opbeuren en verfrisschen, de
ziel veredelen en verfijnen.
Op gewijd en ongewijd gebied, munt de dichter uit

door den ernst van zijn genie, zijne diepe kennis des
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menschenharten, zijne grootsche opvatting der levensworsteling. Zijn gansch theater zou kunnen dienen om
de vierde zaligheid in onsterfelijke beelden aanschouwelijk
te maken. Nooit misschien kende het tooneel zulke christene
idealen.
Wij zegden misschien : Inderdaad Calderon wettigt
dien twijfel. Bij hem ook heerscht de voile christene
opvatting van de wereldaanschouwing, en wel met de
zelfde grootschheid en breedheid ; maar in zijne verscheidenheid heft hij meer naar de middeneeuwen toe, dan
naar Vondels statige majesteit.
Calderons kunst is de echte middeneeuwsche kunst,
katholiek tot in den grond, doorkneed met katholieke
gevoelens en gebruiken. Het katholiek geloof is zijn
element; men voelt dat hij er geen ander kent, dat hij
in een land leeft, dat vreemd aan alle ketterij of twijfel
is gebleven. Ook beweegt hij zich met losse gemakkelijkheid in dogma's en theologie, onbezorgd of men hem
begrijpen zal, of liever overtuigd van begrepen te worden
door zijne geloofvolle landgenooten.
Ook het komiek element, dat in de middeneeuwsche
mysterien nooit ontbrak, is bij Calderon aanwezig. Zoo,
bij voorbeeld, in de ernstige, bijbelsche autos, speelt
het een of ander personaadje den rol van den zot, en
herinnert aan deze potsierlijke figuurtjes, die in de
gestoelten onzer kathedralen de zetels schragen.
Daarin bestaat de grootschheid van dit theater, dat
ernstig, overtuigd is, en toch gemoedelijk blijft.
Gelijk Dante, kent Calderon de katholieke theologie,
het katholiek symbolismus, en gebruikt ze met kwistigen
rijkdom, — getuige daarvan zijne schoone vertalingen
der kerkhymnen.
Gelijk Shakespeare peilt hij de geheimste diepten
van 't menschelijk hart. — Zijn El mayor monstruo
del mondo mag sevens Othello staan als meesterlijke
beschrijving der jaloezie ; — het menschelijk leven, met
zijne verhevenheid en gemeenzaamheid, met zijne tragische
en komieke zijde, is hem, even als aan Shakespeare,
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bekend ; maar in deze bonte afwisseling weet de geniale
dichter, op echt katholieke wijze, de hoogere wetten
der historie, de hoogste wet eener goddelijke Voorzienigheid te huldigen en te doen huldigen.
Daarin staat Vondel met hem op eene hoogte, maar
met minder lossigheid en gemoedelijkheid, met meer
statigheid en deftigheid, in een woord meer doordrongen
met den geest der Renaissance en hellende naar de majestueuze schoonheid van Corneille en Racine, terwiji
Calderon heel en al de middeneeuwsche kunst blijft
aankleven.
Men ziet het : niettegenstaande het verschil in den
vorm, heeft eene en dezelfde gedachte de grootste tragieken
begeesterd, en deze gedachte was eene christene, eene
katholieke ingeving.
Het is misschien niet overtollig hier terloops op
te merken hoe de grootste genieen in alle kunstvakken, tot de katholieke Kerk behoorden en met diep
godsdienstig gevoel bezield waren.
Om ons bij de dichters te bepalen, wie doemt eerst
voor den geest op, wanneer men klassieken wil noemen?
Is het niet, voor Itali, Dante, de groote theologant ;
voor Spanje, Calderon, de priester; voor Nederland,
Vondel, de bekeerling ; voor Frankrijk, Corneille en
Racine, echt christene schrijvers ; voor het protestante
Engeland, Shakespeare zoo doordrongen van katholieken
geest, zoo bevriend met katholieke gebruiken en instellingen, dat het nog erg twijfelachtig schijnt of hij inderdaad
niet tot den katholieken godsdienst behoorde.
Tegenover al die namen, komt slechts Duitschland
op met Goethe en Schiller.
Al deze geniea), al deze meesters der wereld, al deze
kneders van den menschelijken geest en van de menschelijke taal hebben de rechtveerdigheid in hunne gewrochten
gehuldigd en gediend. Zou het daarom niet zijn, dat,
volgens het woord des Verlossers, « al het overige hun
toegegeven werd ? »

(Vervolgt.)
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Token eene dochter had, wenschte zij, dat het

zoo mocht bhjven; ja, ze meende al dat haar wensch

waarheid was.
Och arme ! Token heeft niet weinig misrekend.
't Is Zondag achtermiddag. De groote kinderen zijn naar
de Zondagsschool, de kleine spelen in huis. Token en Toon
genieten een rustig uurtje.
« Maar, zegt hij,Token,waarom spreekt gij met ? Is er iets ? >>
En als zij hem ernstig beziet en ja knikt, loost hij een
diepen zucht en zegt :
« Wel, wel ! zal dat nimmer ophouden ? ›, Hij heeft geenen
uitleg noodig : 't is 't oude liedeken. Hij zal nog meermaals
moeten zuchten, de arme man. Doch Token spreekt
« Zie, Toon, laat ons maar niet lamenteeren; daar komt
toch geen goeds van. Wat mij doet nadenken is dit. Wij moeten
vooruitgaan, Toon ! Ik wensch dat onze kinderen 't beter
hebben dan wij. >,
c Wat, roept Toon, vooruitgaan ! Me dunkt, dat het al
wel is, zulken hoop kinderen op to brengen, gelijk wij doen.
Vooruitgaan ! Vindt gij, dat ik niet genoeg werk ? Geen enkelen
dag verlet ik! Nooit drink ik eene borrel. Mijn plezier vind
ik in huis, bij u en de kinderen ; ik bezoek zelfs 's Zondags
geene herberg.
K< Zwijg, Toon, zwijg ! onderbreekt hem zijn vrouwken.
Er is in heel de wereld geen man gelijk gij ! Ik zou het op de
daken willen uitroepen, zoo de menschen 't van zelf niet

(I) Zie
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wisten. Gij werkt genoeg, te veel zeif; maar toch zou ik u van
't arsenaal willen weghelpen, om u nog meer te doen verdienen. »
« Maar Token, zijt gij nu van uwen draad ? Waar zou ik
meer verdienen ?
<, Hier in huis, Toon, bij rnij! Ja, ja, lath maar; doch
luister, eer gij antwoordt. Ons huis is te klein gewordeii
voor den handel in vodden. Wij zouden dat hierneven moeten bij huren ; de huisbaas zal tevreden genoeg zijn ons tot
huurders te liebben. Dan krijgen wij een grooteren kelder,
kunnen meer werksters in gang 'louden, met grootere kooplieden onderhandelen en zitten ook zoo vernepen. Ge lacht al niet meer, he ? En nog andere belangen
weet ik, die gij alleen kunt verzorgen. Die stootwagentjes, waar
de voddenraapsters mede rcndleuren, kosten omtrent de 3o fr.
Zij huren die aan zoowat 2 fr. per maand. Zoo w.1 1 nu eens
zelven zulke wagentjes opkochten en ze verhuurden? Dat zou
vrij wat meer opbrengen, clan Antwerpsche loten! Gij kondet
die op de standplaats voorzien, er. lierstellen waar 't noodig is.
Gij kondet tiler in huis over de werksters het oog houden, en
geloof me, meer zoudt ge verdienen, dan op 't arsenaal! »
Wel, gij heks ! lacht nu Toon, ik geloof dat gij alweder
gelijk hebt!
En op het bewijs, dat Token gelij k heeft, moet Toon niet
lang wachten. Hij wordt een aanzienlijk burger, cell ware
koopman... de menschen zeggen dat hij eraan kan. Hij glimlacht dan eens, maar ontkent het toch niet.
Token staat nog altijd aan 't hoofd van de zaken, maar
hij is de eerste uitvoerende minister. Hij speelt timmerman,
schrijnwerker, smid, opzichter, humbaas, ontvanger, raadsheer,
en wat niet al!
Maar als 7 ,(ider overtreft hij al zijne bedieningen. In zijne
jongens weet hij iederen aanleg te onderscheiden. Hij weet
hun den stiel aan te wijzen, en ze op te leiden tot den arbeid,
waaitoe zij bekwaamheid hebben. Wie een teekenstift kan
houden, moet op de teekenschool; alien volgen de avondlessen
en zondaglessen.
En niets merkwaardigs gebeurt er in de stad, niets, waaruit
wat te leeren valt, of Toon gaat er henen met zijne zoons.
's Zondags is heel de dag op voorhand geregeld. Van vroeg
in de Lente tot laat in den Herfst begint de Zondag met Gene
zwempartij ; want kleinen en grooten zwemmen gelijk de ratten.
Wandelinpn, bezichtiging van. muzeums, gebouwen of groote
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werken, volgen op de hoogmis: niets dat zijn jongens den
geest kan openen, verwaarloost Toon. En daarom gaan zij
alien zoo vooruit en warden ze zulke kleppers.
Maar daartusschen in :
« Een kerstenkind bij Token ! \>
De menschen schokschouderen, of zijn verwonderd dat
het jongste reeds Pieicii maanden oud kan zijn...
Toon heeft er ditmaal een borreltje op gezet. Hij heeft
antlers geen last meer met de peters : de oudere kinderen
kunnen nu gevoeglijk clit ambt vervullen. Hij gaat ten stadhuize
met zijn trouwboekje om den boorling te laten opschrijven.
« Ja, zegt de klerk al twijfelend, ja... maar gij ziet toch,
dat uw boeksken vol is ! Er is maar plaats voor tien, waar ga
ik dien elfden opschrijven? Hij kon er nog wel bij, bier onder
aan 't bladje, maar... er komen er misschien nog, niet waar?
« Wat zijn dat voor grappen! valt Toon uit, en hij wordt
waarlijk rood van kwaadheid. Maar plaats voor tien? Zou dan
een ordentlijk mensch niet meer dan tien kinderen mogen
krijgen ? 't Zijn mij bier de mannen op het stadhuis ! »
Maar de klerk komt terug met een tweede trouwboekje;
zoo is toch alles in orde. En niet alleen voor Ilr t i dient dat
trouwboekje. Neen, neen, zoo ver komt het, dat op den duur
op Toons een meisjesnaam staat met zeven jongensnamen voor en zeven jongensnamen arhter. En zoo ge
twijfelen mocht, ziehier de namen : joannes, Franciscus, Jozef,
Edmond, Stanislas, Petrus, Leopold, Maria, Hendrik, Frederik,
Paulus, Antonius, Andreas, Gregorius, Philippus.
Sla daar nu de hander maar voor bijeen, en vraag hoelang het duurt, eer moeder Token al hare kinderen samen
geroepen heeft. De praktische mensch weet voor alles raad. De
namenlijst thuis is vrij wat korter dan op de plechtige stadhuisboekjes. Aldus klinkt het : Jan, Frans, Jef, Mon, Stan,
Peer, Pol, Mie, Rik, Fritz, Pauw, Toon, Dries, Goor en Flip.
Is dat nu zoo schrikkelijk? Maar ik noem Flip en vergeet
zijne geschiedenis te vertellen.
Met meer angst dan naar gewoonte werd zijne geboorte
verwacht. Zoo 't weer een zoon mocht zijn, dan was de koning
voor de tweede maal peter. Dat zou wat zeggen ! Waarschijnlijk is 't nooit te voren gebeurd. En ja, daar klinkt het : « Een
jongen, een jongen! »
Gauw een telegram naar den koning! Heel de stall is vol
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van het nieuws ; 't wordt in alle gazettch vermeld. Maar wat de
gazetten niet vermelden, is het antwoord van zijne Majesteit!
Daar weten de geburen wel jets van. Ze mogen alien het
schoone bronzen borstbeeld van Leopold II komen bewonderen, dat hij genadig zcnd aan de ouders van zijn tweede
petekind. Het zal heel hun leven prijken op de schouw van
hunne schoonste kamer.
Maar wat de geburen zoo max als iemand anders weten,
is, dat met dat beeld een gesloten omslag werd besteld aan
Toon, bevattende een papier — een papier, ja, dat hij al seffens
bij zijne vrouvi ging aflezen. 't Was ee:i _lukwensch en...
nog wat daarbij, dat Token de handen ineen deed slaan en
zeggen deed : Wel, Toon, nu zijn wij er uit! Nu kunnen
wij al seffens gaan bouwen ! »
Over dat bouwen, later. Het jaar waarop het gelukskind,
Philippus, geboien werd, is ver van ten einde. rijke menschen, die u verveelt, omdat uw eentonig, gemakkelijk leven
zoo heel en al van afwisseling verstoken blijft, luistert, of ge
geen reden hebt om Token te benijden. Nog is het kerstenkind
in de bussel, en er dient al gezorgd te worden voor Miekens
eerste Communiefeest. Want feest moet het zijn. Token houdt
er aan, dat zulke gebeurtenissen plechtig gevierd worden, in den
huiselijken kring Geen overlast, geene beslommeringen brengen
Naar van die gedachte af. En het geluk, op lien eenen dag
gesmaakt, loont dan ook rijkelijk hare moeite.
Maar nauw is het genoeglijke feest voorbij, of daar
komt angst en kommer der ouderen hart bestormen.
Stan moet loten dees jaar!
« Maar hij zal toch met opgaan, zegt Token, hij zal
geen soldaat worden, mijn jongen. 1k vrees te veel, dat hij
bedorven terugkome ; er is daar te veel gespuis in 't Leger ! »
Nu, gelukkiglijk, hij lot eruit.
Maar, zoo ze dezen zoon al behouden mogen, een
andere zal hun ontstolen worden ; en dat door twee guitige
meisjesoogen, die hem in 't net der liefde weten te vangen.
Jan, de oudste zoon, is bakkersgast bij eerie weduwe. Hij
is daar in weinige jaren goed vooruit gegaan. De bakkerij
der weduwe Cremer beleeft een altijd klimmenden bloei.
Toon beweert, dat het aan zijnen zoon te danken is, die
dat soort van nieuwe suikerbroodjes bakt, welke op geen
enkel koffievisiet nog mogen ontbreken. 't Kan wel zijn ;
want om geeaen prigs zou de weduwe haren meestergast
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laten gaan! Maar 't wordt zoo dikwijls gezegd : waar de
eer en de roem is, daar is ook 't gevaar !
't Is weer Zondag namiddag, de eenige tijd, waarop er
bij Token en Toon een geheim verhoor te bekomen is.
Dan zitten ze samen in de huiskamer, bespreken en regelen
alles, maken hunne plannen, hunne ontwerpen klaar...
Jan komt onverhoeds binnen. Hij keert en draait, opent,
en suit eene kas, verzet een stoel
« Wel, jongen, wat is het ? » vraagt Token, die in 't
gemoed van hare kinderen leest, als in een open bock.
«
moeder... ik zou u wel eens moeten spreken, u
en vader, over iets bijzonders. »
« Dan zou ik maar seffens beginnen », voegt hem Toon toe.
« Ja, vader, ziet ge, ik kom ik stillekens bij jaren. Zes en
twintig... Men is dan geen kind meer. Ik heb al eens
gedacht... »
« Dat ge op uw eigcn kosten eene bakkerij zoudt willen inrichten ? onderbreekt Toon, daar het toch zoo langzaam
vooruitgaat. Geen slecht gedacht, jongen ! naar gasten of
leerjongens moet ge niet zocken, die kunnen wij u wel bezorgen. »
« Neen, vader, neen, zoo meen ik 't niet, zegt Jan,
mijne bakkerij is al in regel. Ik zou uwe schoone centjes
niet willen wagen aan 't inrichten van eene nieuwe. Ik heb
alles voor niet, zoo ... ge mij trouwen laat ! »
« Ziet ge, Token, roept Toon, verontwaardigd, daar
begint het spel! Ter nauwernood beginnen onze broodwinners wat thuis te brengen, of ze ‘liegen 't nest uit. Hij
had al tang moeten weg zijn uit lien winkel. 'k Heb het
gezegd !
Och toe! vezelt Token, gij hebt het immers ook gedaan! »
En den jongen, die, uit schrik, zich heeft omgekeerd en
met zijnen neus tegen de ruit is gaan staan, roept ze toe :
« Hoor, Jan, gij hebt het zoo slecht niet voor ! Eene eenige
dochter, eene schoone broodwinning... Maar zeg eens, wat
denkt hare moeder erover? »
En Jan krijgt al zijnen moed terug en spreekt nu ferm door :
,< Wel, rechtuit gezegd, het heeft bij haar nog al inoeite
't begin. Maar wat kan ze anders wenschen dan
gekost
haar Fanieken gelukkig te zien ?
Hoor, zegde zij,
omdat gij een brave, werkzame jongen zijt, die mijn Fanieken gelukkig zult rrtaken, wil ik toegeven. »
En ik
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zegde : « Reken daarop, gij zult u niet bedrogen vinden!
Dat ik braaf ben, dat heb ik aan mijne ouders te wijten;
die hebben rnii van jongs of deftig en eerlijk opgebracht.
1k zal het voorbeeld van mijn vader volgen ; dan kan
Fanieken met niemand gelukkiger zijn dan met min >>
Toon kucht eens even. Hij zict al bijlange zoo zuur
niet meer. En nu Token hem aanstoot en zegt : « Laat ons
dan onzen Jan gelukkig maken en ja » weet hij er
niets meer tegen in te brengen.
Hij drukt de hand van zijn jongen, en die valt moeder
aan den hals en snikt : « Dat hebt ge niet voor niet gedaan.
Dat zal ik u vergoeden, moederken lief ! ,
Zoo is het beslist. Nog meer uitleg wordt gevraagd en
gegeven. Jan prijst zijne bruid, als van deftige afkornst en
als hebbende een rond fortuintje! Dc looze gust! Hid weet
wel, dat hij bier niet van blozencle kaakskens en van vriendelijke oogjes moet spreken.
En eer het oar ten einde is, dat zelfde jaar van des
konings tweede peterschap en van Mariekens Eerste Communie,
en van Stalls loting, eer dat jaar rut is, heeft Token eene
schoondochter! Geluk er me\e, Token!
Nog eens Zondag namiddag! Weclerom zetelen Token
en Toon in hunne verhoorzaal. Een hoer is met hen, die
op tafel teekeningen en plannen uitrolt, en hen inwijdt in
de moeilijkheden, welke grondplan, en doorsnee, cn vooren achtergevel (alles in 'l i nen cn trekken voorgesteld)
aanbieden. Maar Token heeft het gauw op en helpt bet
Ilan Karen man uitleggen.
Ondertusschen wordt er gefluisterd in de geburen. Zou
't nu toch waar zijn ? leder weet, dat Toon een aanzienlijk
stuk grond gekocht heeft in eene der nieuwe straten van
de stall. Maar dat hij bouwen gaat, een eigen spekspaan
nieuw huis bouwen, wie hadde zulke Bingen ooit durven
clenken? En 't moet toch waar zijn; die heer, die bij hen
is, en die vroeger al menigen keer hunnen drempel betrad,
is een bouwmeester en aannemer; hij is bier allerbest gekencl! En de vrouwen besluiten, dat ze nu zekerheid willen
hebben, dat ze Token zelve zullen aanspreken aangaande
't nieuwe huis.
Maar vandaag wordt hun de gelegenheid niet gegund
hunne nieuwsgierigheid te voldoen. Al is de heer weg met

3 .50

TOKEN EN TOON.

zijne plannen, Token en Toon blijven in onderhandeling.
Er zijn eenige punten te bespreh-en, waarover ze 't
niet geheel eens waren. Onder andere, de plaats voor 't
sorteeren. Toon beweeit, dat dit, even als vroeger, in den
kelder kan gebeuren. Token spreekt hem tegen, en hare
pleidooi is vol warmte en overtuiging.
« Neen, Toon, neen ! zegt ze, ik kan het met verdragen
dat die jonge meisjes in eenen kelder zitten. Denk Bens, zoo
ons Mieken eene van hen was ? Zij moeten eene groote plaats
hebben, waar licht en lucht inkomt; nog erg genoeg hebben zij
het dan met den vuilen reuk en het harde werk. Zeg
niet : Wij doen genoeg met voor onze eigene kinderen te
zorgen. Neen, Toon ! dat is niet genoeg. Ook voor andermans kinderen moeten wij zorgen, als wij kunnen. Zie
eens, dat arme Netteken van de Vliersteeg. Alle dagen staat
het daar tegen den muur geleund. Hebt ge nooit gezien,
als ge de deur opent, 's morgens, hoe mager en bleek het
wordt ? Het gaat, och arme! zijne zuster na ; 't is de dood
in burgerskleeren ! Ik steek het al dikwijls wat toe : een
goeden boterham en een glas bier; maar dat kan niet helpen. Ik heb al eens gezegd : « Netteken, het werk is te
zwaar voor u; ge zoudt moeten thuis blijven! >> Maar dan
antwoordt ze : « Ja, Token, en NNie zal dan mijnen kost
verdienen ? » Een arme mensch is toch dikwiils een martelaar!
En daarom, Toon, moeten wij voor hen zorgen. Ik ben
ook arm geweest. Dat zal ik nooit vergeten, al werd ik zoo
rijk als 't water diep is. Neen, die dagen vergeet ik nooit,
als we, moeder en ik, soms heel vroeg slapen gingen, om
toch maar het knagen van den honger niet te voelen. Een
mensch moet hart hebben, Toon ! >>
En Toon denkt : « Ja! maar geen mensch op de wereld
heeft zulk hart als 't uwe ! >> En hij voelt het zijne geheel
verweeken.
Token en Toon zijn aan 't verhuizen. Geen mensch
in de buurt, of hij is al eens, 's Zondags, Tokens nieuw
kasteel gaan bewonderen. En zij vinden Beene woorden om
er de schoonheid van te beschrijven.
« Nu zult ge gauw uwe vroegere geburen vergeten ! 3.
voegt franke Beth Token toe.
Maar Token schudt het hoofd en zegt : <‹ Ik wou, dat
ge alien mee kondet gaan ! >>
De voddenraapsters vinden 't nog al wijd om hunne
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wagens te halen 's morgens Want Toon heeft tegenwoordig
over de dertig wagens te verhuren Toch zal niet 6ene elders
gaan met hare klandizie. « Naar men goed is blijft men, ›,
zeggen ze alien.
En hunne getrouwheid wordt hun geloond. Nauw is
de nieuwe woon in orde, of alien worden verzecht op een
groot feest; de klanten en bedienden, vodderaapsters en sorteersters, komen het huts inhuldigen (begieten, noemen zij
dat) met chocolade. Voor de suikerkoekskens heeft bakker
Jan gezorgd.
Of het een vrolijk feest is ! Ge moest ze daar eens zien
zitten aan tafel, al die dames en juffrouwen! Nooit zoudt
ge denken, dat ze 't minste uitstaans met vodden hebben.
Hun gelaat schittert van reinheid, — als ze zich eens wasschen, weet ge, dan zien ze niet op wat zeep of wat
geweld. Hun hoofd staat in de krul en niet een haarken
ligt verkeerd. Die zijn trouwkleed nog heeft, haalde 't voor
den dag; de anderen hebben splinteinieuwe katoenen jakjes
aan en geruite katoenen voorschooftn, die nog in de vouw
staan. Menigeen heeft voor dezen heuglij ken (lag haor )(),7(/'
uit den berg van barmhartigheid gehaald Lange oorbellcn
en uitgewerkte brochcn schitteren allcrwege.
Token en hare dochter Mieken gaan rond, met gedurig
opnieuw gevulde schenkpotten chocolade. De suikerkoeken zi j n
op de tafels gestapeld in bergen En komplimentjes worden cr
niet verkocht : <, Het staat cr om te eten' heeft Token gczegd. Zij heeft, och arme 'al weik genoeg met het inschcnken :
zij en Micken hebben geen oogcnblik rust : het zweet staat
bun op voorhoofd en wang , n; maar dat bclet toch niet, (IA
ze mede schetteren en lachen.
Haddet ge maar een dochter meer, niet waar, Token?
roept Netteken Pluim, dan zoudt gt: 't zoo di uk met hebben! »
dat kan nog komen ! antwoordt vieze Ttien in
Tokens plaats. men moet nooit den mood opgeven !
En alien aan 't lachen, aan 't lachen!
« Ja, ja, schreeuwt fianke Beth, die overal Naar woord
weet te doen. Spoed u maar, Token ! of ge WO nog met al
uw mannevolk alleen zitten... Die Mijnheer uit den kruidenierswinkel, die kan toch wei vriendelijk pinker, he Mieken? »
En Mieken loept de deur uit, zoo rood als een krieksken.
Wat wil die Franke Beth nu zeggen ? Ei ! wat frank stuk, die
Beth! En waar haalt ze 't toch ?
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't Wordt stillekens laat. Er is al gezongen van :
Vivat onze To en ze mag er wezen!
Vivat onze To en ze mag er zijn !
Hip, hip, hoera ! hoera ! hoera!

't Ware tijd dat de gasten huiswaarts keerden ! ... Zij
wachten misschien naar een druppeltje must?.. Maar dat
krijgen ze niet ! daar wil Token niet van hooren : geene wallebakkerii in haar huis.
Het kostte niet weinig moeitc en last, eer de nieuwe woning
en de vergroote handelsinrichting heel en al in regel waren.
« Wij zouden bijna eenen klerk moeten nemen! » had Toon
al eens uitgeroepen. Stielmannen had hij genoeg aan zijne
zonen, en kierken hadde hij er ook wel tusschen gevonden
maar 't scheen later, dat die geleerde bollen wat anders in hun
schild voerden, dan voddenhuisklerk te worden! Nu, alles is
eindelijk geschikt en geordend op zijn best.
« Nu zullen we wat rust gaan hebben, zegt Toon. »
Hij is juist de huiskamer ingekomen, waar Token aan
den naad zit.
« Gij antwoordt niet, Token? Hemel! wat is dat! » Want
ja, hij ziet het wel, 't. is aan haren kindskorf, dat Token werkt.
« Gaat ge hem weggeven, Token ? 't Is misschien voor onzen
Jan ? ... >>
Maar Token blijft al zwijgen, en ziet eindelijk eens omhoog,
en schudt haar hoofd, en zegt :
Neen, neen ; niet voor Jan ! voor ons! »
<< 't Is God geklaagd! » roept Toon en, met de handen in
zijne haren, loopt hij de deur uit.
Token zucht eens. — Dat mannevolk leert toch nooit
geduld en onderwerping!
En dat biijkt maar al te waar, wanneer er zekeren dag een
geroep rondgaat.
« Token heeft eenen tweeling! Twee meisjes ! »
Toon kan er maar niet over; hij staat als versuft en verslagen. Token moet hem aanzetten de kinderen een kruisken en
een kus tot welkomsgroet te geven.
c Dat zet er nu de kroon op ! D mompelt hij.
« Wie weet, man, fluistert Token, of gij de profeet niet
speelt, ache twee meisjes waarlijk de steun en de vreugd van
onzen ouden dag niet worden ! »
,K
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joze fa en Celine, of liever,Feken, en Ceken, moeders hoop
zijt gij, en moeders Benjamins. Zoudt ge kunnen hare verwachting te leur stellen ?
« Och ! zegt iernand, zoover gekomen met lezen, och ! wat
onniogelijke dingen ! Zeventien kinderen en dan tweemaal
opvolgend zeven jongens. En al dat geluk en al dien voorspoed,
en niets dat tegengaat ! och ! wat onmogelijke dingen ! ›)
Ik moet mij verdedigen, of liever, ik moet de waarheid verdedigen. Wat de kinderen betreft, ga zien ten stadhuize van
Antwerpen, gij zult er de lijst vinden, zooals ik ze aangaf; maar...
nevens vier van die namen, staat er : overleden den ... Hoe gaarne
ook zou ik in onze bedrijvige Scheldestad u straat en nummer
aanduiden ! Dan kondet ge zelf Token gaan opzoeken ! Maar
zij houdt aan geen roem of faam. Die schoone dingen vertaalt
zij met de veelbeteekenende omschrijving : op straw' gebracht
worden. Token wil niet op straat gebracht worden! Dus moet
ik zwijgen.
En wat betreft al dat geluk en dien voorspoed, weet,
dat die niet onvermengd waren. Weet, dat Token en Toon
hun deel hadden van smart, en angst en droefheid. Noch
ziekte, noch dood bleven buiten hunne woning. Zwarte, droeve
dagen hebben zij doorleefd : die zendt de Heer over ieder
huisgezin. Ook in het dagelijksch leven ontbrak het Token
niet aan kommer en overlast. 't Is geen spel zeventien kinderen
groot te brengen en te zorgen, dat onder dien hoop niet 66n
zich misloope.
Ook de voorspoed kwam niet alleen. Dagelijks gedwongen
zijn met gemeene straatleursters om te gaan, hunne grofheden
en onbeschofte spreuken met onbewogen gelaat aan te hooren,
hunne genegenheid te winnen, zonder hunne slechtheid goed te
keuren, dat alles vraagt beleid en overtuiging. Maar Token had
moed en vlijt en iever. Token kwam alles te boven.
Dan ook lustte het mij bij het blijde te verwijlen, en het
droeve in de schaduw te laten. Is er niet reeds genoeg zwartgalligheid en ontmoediging in de wereld? Waarom dan nog
met het verhalen van meerder droefheid de lezers ontzenuwd ?
Er wordt tegenwoordig genoeg zwart gebrouwen. 1k vvilde doen
zien, dat achter de wolken de zon toch schijnt !

Heb ik het getroffen ? Neen ? Weldan ! zie bier nog een
blijde dag uit Tokens leven, de gelukkigste dag misschien, dien
de Hemel haar gaf.
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't Is morgen, en vroeg nog, en toch staat Token reeds
vaardig op hare kamer, gekleed in zijne en fluweel. Zij helpt
Toon den nieuwen zwartlakenen frak aantrekken en handigt
hem zijn gouden uurwerk over met de zware gouden ketting
een geschenk zijner kinderen.
Feken en Ceken zijn al eens komen vragen, of ze moeder
van dienst kunnen zijn. « Ze zijn alternaal daar », hebben ze
gezegd. En moeder heeft eens vriendelij k geknikt, maar niet
gesproken; haar hart is te vol...
Daar komen de rijtuigen voor de deur stilhouden.
« 't Is tijd, Toon, zegt Token, koin nu ! >:
En zijlie met hun tweeen, en Feken en Ceken daarbij,
stijgen in 't eerste rijtuig ; de andere kinderen en schoonkinderen in de volgende. Naar de kerk rijden zij en worden
gelmerd op het hooge koor. Schoone tapijten liggen daar en.
't glanst er van luchter- en kaarslicht. Het orgel gaat aan 't zingen en ... een jonge priester wordt naar 't autaar geleid.
Mijn Pol! mijn Pol! snikt Token. Dank U, Heer, dat Gij
me dit beleven laat!
En, ja, Pol, de kioon, de glorie van het huisgezin, Pol doet
heden zijne eerste mis. Hij, met eigen hand, bleek van ontroering, en bevend van zaligheid, hij reikt aan zijne ouders en
broeders en zusters, het hcilige levensbrood. 0! wat tranen
worden daar gestort Reine, onschatbate tranen van heilig
geluk, die de cngelen in gouden schalen den Heer aanbieden.
Zalig deger.en, die 't gegeven is er zulke te weenen!
Ook al de aanwezigen weenen uit louter medegevoel : de
kerk is te klein om al de vrienden en belangstellenden plaats
te gunnen; en als de dienst ten einde is, en Token en Toon,
gevolgd door al de hunnen, in stoet de kerk verlaten, clan gaat
daar een gemompel op van goedkeuring en blijdschap, dat
alleen de plechtigheid der plaats onderdrukken kan.
En er wordt gefeest vandaag! En de armen varen er goed
bij I
Deel maar uit! zegt Token, niets is er vandaag te vecl! »
En als ze met Pol en met vader alleen is, dan gecft ze
voor goed haar harte lucht.
Zie, mijn jongen, zegt ze, nu mag ik sterven; want het
g,rootste geluk, dat op aard is, heb ik beleefd. En van al mijne
kinderen ben ik zeker : gij zult op hun letten, beter en liefderijker dan ik het doen kan. En wil er een den slechten weg
op, gij zult tot hem gaan en zeggen Zijt ge vader en moeder
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vergeten en al wat ze deden voor ons? En van u zullen zij
de vermaning aannemen. Wij belasten u met die taak. »
« Och! antwoordt Pol, het zal zoo zwaar niet zijn, mijn
moederken, dit ambt, dat gij mij oplegt. En daarbij zult ge
't zelve nog Lange jaren vervullen, gij en vader!
Maar te lang reeds zijn ze uit de feestzaal weg. Feken en
Ceken, de lievelingen, komen ze alle drij dagvaarden. Nauw
treden ze binnen of luide klinkt het bun toe :
Zonder vaderlief willen wij niet wezen!
Zonder moederlief willen wij niet zijn !
Een machtig koor, waarin nochtans geene andere stemmen
klinken, dan die van kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Een machtig koor, dat, ja, tot in den hemel weerkiank
vindt !
Want, al heeft moeder haren uitverkoren zoon op dien
schoonen dag met het ouderhjk ambt bekleed, het schijnt toch,
dat ze 't hier op aarde to goed vindt, om zoo !mar seffens te
sterven. Jaren komen en gaan en... Token en Toon zitten als
gelukkige oiikens bij malkander, in de eens zoo wel gevulde
huiskamer. Al de zoons zijn tot staat gekomen. Sinds lang ook
maakt Mieken dien beer uit den kruidenierswinkel gclukkig,
then. waan an franke Beth over vele jaren sprak. En Tokens
N,00rzegging na de geboorte der tweelingen is volbracht. Zij zijn
hunner oncicrs steno en vrcugd! Vader en moeder weten 't wel
die twee zullen zij nooit moeten afstaan. Zij hebben het immers
bekend ? Moeten ze eens bonne ouders verliezen, dan willen
ze niemand tot bruidec, om dan Onzen Lieven Heer!
/. In den huwelij ken staat is ci anciers ook wel geluk te
vinden, kinderen! zegt Toon en hij beziet zijn Token in
haren leunstoel. aan de andere zijde van het vuurken.
« Ja, zegt Token, dat is zeker ! Maar beter is beter ! Doet
gijlie maar uwe goesting, kinderen. Gij zult is geen geval slecht
varen : \Vie zijne ouders lief heeft, die zegent de Heer !
Nu gij, socialisten en anarchisten, gaat het ook zoo toe in
uwe huishoudens ? Neen, want gij verguist de heiligheid van
't huiselijk Leven. Gij werkt het tegen, dat slaven en streven om
vooruit te komen in de wereld, om kinderen in eer en deugd

groot te brengen. Onder uw beheer hadden Token ea Toon,
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hun doel niet kunnen bereiken ; zij handen hun levensdroom
niet vervuld gezien. Hunne kinderen waren geene van die
deftige, eerlijke burgers geworden, regel en tucht toegedaan,
die de kern uitmaken van onze onverdorven burgerij. Gij halt
het hun ontroofd, hun zuurgewonnen geld, en 't verdeeld
tusschen honderden. Het ware in de handen gekomen van
allerlei gespuis, van dronkaards en slempers, van luiaards en
verkwisters. God behoede dat ooit uw onmenschelijk stelsel
de bovenhand krijge!
HILDA RAM.

Antweipen, Februari 1896.
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De Smet heeft eene kroon gesmeed —
Een gouden kroon van jaren...
Wel hem wiens levensarbeid weet
Een kroon als h ij to garen !
Wij weten 't wat hij stichtte en deed
In 't vruchtbaar priesterleven;
De Smet heeft kostbaar goud versmeed..
Hem lof en eer gegeven!
Wie de eer verdiende, de eere haal'...
Viert hem in jubelvreugden!
Hij smeedde 't koninklijk metaal
Van hooge priesterdeugden.
Waar is 't dat hij de goudmijn vond?.
In 's Heeren heilig Harte,
Het liefdevlammend Hart, gewond
Van diepe liefdesmarte,
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Hij drong de voile goudmijn in
Die toegang biedt ter zijden, (i)
En groef er hedge menschenmin
En kracht, your God to lijden.
o Liefdegoud! o goud van God!
o Ede1st goud der aarde,
Dat — uitgedeeld Ons blijvend — tot
Zinn Jubelkroon vergaarde !
Die kroon, een koningswerk, ontvouwt
De vlijt van gansch zijn leven...
Hoe kunstrijk heeft hij 't smijdig goud
Gehamerd en gedreven!
Hij heeft den gouden kroneband
Omzet met edelsteen en
Geslepen door zijn meesterhand,
Die glans en glinstring leenen.
Zoo glanst in 't looverwerk de piacht
Die hem Gods outers danken;
De zorg, in 't Liefdesticht gebracht
Ilan grijsaards en aan kranken,
En die een moederschoot verleent
En 't wiegje spreidt aan weezen;
Die, waar de rouw in zielangst weent,
Gaat 't bloedend hart genezen;
Die, waar den arme hoop en moed
Met Neil en heul ontzonken,
Den uitgedoofden haard weer doet
In hoop en vreugd ontvonken ;
Die 't afgedoolde schaapje vindt
En weerbrengt op de schouders;
Die liefdrijk 't hart der jonkheid wint
En leidt in 't spoor der ouders.

(1) Ad hoc perforatum est latus tuum ut nobis pitescat introftus, S. 13,rn.

y. off. SS. C. )
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Heft, School en Zondagsschool, uw vlag
Met fierheid hoog gedragen ;
En siert voor uw Sint-Pietersdag
Uw bonten zegewagen.
o Parelsnoer, o looverwerk,
Die 't goud der kroon omkransen!
Hoe blinkt ge in 't oog van Jezus' Kerk
Met eeuwig glorieglansen!
Daar glanst de moed in elken strijd
Vuor God en Kerk gestreden ;
De traan van elken hjdenstijd
Door 't vaderhart geleden ;
Daar glanst de godsvrucht, stil geknield
In vuurge vaderbeden ;
Dc trouwe wacht die 't yolk behield
In de oude Christne zeden.
Wat heerlijk hoogfeest, zijner waard,
Zal straks hier 't lotlied zingen : (I)
't Volk, dat hij vormde en heeft bewaard,
Komt juublencl hem ornringen
Bij eerestoet, gedrang, gejoel
In straten dicht behangen,
Wen een en 't zelfde dankgevoel
Zich uit in koorgezangen,
Fanfarenspel, kanonnenschot,
En aller klokken toners :
Wat wil hem danken, loon' hem God !
« W ij kunnen 't nooit beloonen...
o Levenskroon des priesters, uit
Gedegen goud gewonnen,
En die uw ring zoo eervol sluit,
Als ge eervol hebt begonnen !

(1) l e Juni a s,
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God was de blijdschap zijner jeugd;
Hij woonde in 's Heeren woning;
Hij heeft er 's Heeren Hart verheugd...
Dees dag brengt de eerste looning.
Moog' nu de Heer hem in het loon
Des Jubels lang bewaren
Zijn Jubelkrone past zoo schoon
Op zijne grijze hares.
De Smet heeft eene kroon gesmeed
Met hulp, ja, van hierboven;
Laat ons, voor wat hij stichtte en deed,
Met hem d'Algever loven.
o Looverwerk! o parelkrans !
o Gouden Jubelkrone!
Hoe zult gij glinstren in uw glans
Bij 't licht der hemelwone!
H. CLAEYS, past.

17 April 1899 .
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bedenkingen, door den beer Bultynck in een tweede
artikel tegen mijne beschouwingen over betalende school
ingebracht, geven mij aanleiding om op mijne beurt nog
eens op het twijfelstuk terug te komen. Dit niet, omdat
ik verlang te bewijzen dat ik wel degelijk gelijk heb, en rnijn
geachte tegenspreker wel degelijk ongelijk, zooals deze wellicht
zou meenen, maar om mijn eerste ai tik el te verduidelijken. Gedi even
door de zucht om het ding met buiten verhouding lang te maker,
ben ik niet genoeg indachtig geweest, vrees ik, voor welk publiek
ik schteef, en heb, zoo doende, minder of meer het verwijt verdiend, « ex-cathedra uitspraak te doen », terwijl nets minder in
mijne bedoeling lag : de tijd is lang voorbij dat de beoefenaars
der taalstudie meenden het recht te hebben, den taalgebruiker
wetten voor te schrijven; de regels, die zij uit het gebruik afleiden,
zijn geene geboden, maar aanbevelingen.
Daarenboven heb ik op een belangrijk punt mijne bedoeling
minder juist uitgedrukt (al heeft de beer Bultynck dit niet opgemerkt), en ik gelegenheid niet laten voorbijgaan, om de
fout te verbeteren.
Bij het schrijven van mijn eerste artikel werd ik beheerscht
door de voigende gedachten :
1 0 de benaming betalende school is in ooze gewesten niet inheemsch, en wordt dan ook door het eigenlijke yolk verre van
algemeen gebruikt, maar is eene officieele vertaling van fr. ecole
payante, hoofdzakelijk in gebruik in de oflicieele wereld;
2° als men een aequivalent voor een vreemde uitdrukking
noodig heeft, is het verkieslijker met de volkstaal te rade te gaan,
in plaats van eene vertaling te smeden, waarin ieder woord
letterlijk overeenkomt met een woord van het voorbeeld;
3° aangezien het yolk eene ecole payante noemt betaalde school
en ook Fransche school, en deze benamingen wel degelijk uitdrukken, wat ze moeten uitdrukken, is het derhalve beter die te
gebruiken, in plaats van ecole pay-ante letterlijk te vertalen door
betalende school, dat, streng genomen, onzin is.
Alles hangt er dus van af, of betalende school algemeen
E

gebruikt wordt, want het gebruik beslist, daar is Diets tegen
te zeggen. Nu heeft de heer Bultynck beweerd in zijn eerste
artikel, dat betalende school « eene bestaande en door het yolk
aangenomene benaming » is, en hij heeft deze bewering in zijn
tweede artikel met nadruk herhaald. Ik ben zoo vrij dit zeer
beslist tegen te spreken, en ik hoop dat men er geene aanstel.
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lerij zal in zoeken, wanneer ik beweer, in dezen waarschijnlijk
beter bevoegd te zijn dan de heer Bultynck, orn te kunnen zeggen
hoe het cr mede gesteld is. Gentenaar van huts tilt, behoor ik
tot dat gedeelte der bevolking dat het rninst den invloed van het
Fransch heeft ondergaan ; oud-leerling der Gentsche stadsscholen,
weet ik, of meen ik te weten, hoe « wij » in lien tijd de ecoles
pay-antes noemden ; sedei t ben ik uit mijne geboortestad maar
gedurende een klein getal j iren afwezig geweest, en nooit heb ik
opgehouden mijne aandacht te wijden aan de Gentsche volkstaal,
die mij, niet alleen omdat ik mij met taalkunde bezig houJ, steeds
de grootste belangstelling heeft ingeboezemd. Daarentegen is de
heer Bultynck geen Gentenaar, en eerst nadat hij een groot gedeelte
van zijn leven elders had doorgebracht, is hij in Vlaanderens hoofdstad een betrekking komen bekleeden. meestal zonder er te wonen.
Omtrent het gebruik in andere steden heb ik de noodige inlichtingen ingewonnen. Steunende op een en ander, durf ik staande
houden, dat betalende school gebruikt wordt door de officieele
wereld en door hen die er veel mede in aanraking komen, in
casu door onderwijzers en dagblacischrijvers, en verder door lieden
weer taal sterk onder den invloed van het Fransch staat: maar
dat de uitdrukking nog verre, ja zeer verre van alo,emeen is onder
het y olk, ddt, zooals ik reeds in mijn eerste artikel mededeelde,
gewoonlijk betzalde school of Fransche school bezigt, waarbij nog
komt, dat betalende school in het Nederlandsch van vroeger en
later tijd absoluut onbekend is Het is te veel gezegd, zooals in
mijn eerste artikel staat, dat « een gebruik van het tegenwoordig
deelwoord, zooals dit in een uitdrukking als ecole pay-ante voorkomt, in het Nederlandsch van vroeger en later tijd absoluut
onbekend is », maar dit was dan ook eigenlijk mijne bedoeling
niet. Iedereen kent immers de uitdrukking vallende Tiekte, die reeds in
de 15 de eeuw ,voorkomt; wat de Oostvlaming een gele,en en ecn geTongen mis hcet, noemt de Westvlaming een le-ende en ,ingende
mis (1), en ook die benamingen waren reeds in het Middelriederlandsch
bekend (2); DE Bo haalt zelfs een zin uit Despars aan, waarin 'ingende
lof voorkomt; verder uitdrukkingen als Tittend leven, d. i. het leven
van iemand die veel zit; een blijvende plaats, waar men blijft;
een ijlende koorts, waarin de zieke ijlt ; een staande receptie, waarbij
de ontvangenden en de bezoekers staan; een wandelende boterham,
een bijeenkomst waarbij men, niet op waste plaatsen gezeten maar
staande of wandelende, eenige meer of minder eenvoudige spijzen
nuttigt ; een raTende pijn, die den lijder i azend maakt; een
duiTelende vaart ; een stilyvijgende voorivaarde; een ontwijkend,

toestemmend, bevestigend, bevredigend, ontkennend, weigerend, ofunj,rend antwoord, een schertsend geTegde, een schertsende opmer-

king ; en wellicht nog een paar andere, die me met invallen.
Maar betalende school is nooit in gebruik geweest; het is gevormd ter vertaling van fr. ecole pay-ante, en ik durf beweren,
dat het onze plicht is, dergelijke uitdrukkingen niet te gebruiken,
als de volkstaal er andere kent, die het bedoelde begrip behoorlijk

(1) Zte DE Bo, Westvl. Id. op LeTen en
(2) Zie VERDAM, ..linl. Wdb. op Leven.

Zingen.
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uitdrukken. Wat waarde heeft onze vlaamschgezindheid, als we bij
de eerste de beste gelegenheid eene Fransche uitdrukking gaan
vertalen, al is die vertaling door analoge vormen ook nog te
verdedigen, in plaats van het vaderlijk erfgoed te gebruiken, dat
door het yolk onvervalscht wordt bewaard ? Want zoo mag de
ultdriikking Fransche school genoemd worden. Het bezwaar, dat
de beer Bultynck tegen deze benaming heeft, acht ik ongegrond.
« Het zou er nog aan te kort zijn zegt hij, « dat Vlamingen, aan de franskiljons dat wapen in de hand gaven, om
tegen ons te bewijzen dat bet Fransch waarlijk de taal der beschaafde standen rn Vlaanderen is, aangezien de scholen waar
het onderwijs betaald wordt er den naam van Fransche scholen
drngens ».
1k zie niet in, hoe bet feit, dat sommige scholen Fransche
scholen genoemd worden omdat ze in zcoverre van andere verschiller, dat het Fransch er het hoofdvak is, zou kunnen dienen
om te bewijzen dat de taal der beschaarde standen in Vlaanderen
het Fransch is, Toolang dzt laatste nzet Too zs; er zou veeleer
uit blijken, meen ik, dat de Viaming:n het Fransch met haten
alleen maar orndat het Fransch is. Maar tevens weik vet makeItik, bij Vlaamschgezinden telkens wedeikeeiend zelfbedrog ! Tot
welke ontwikkeling de Vlaamsche beweging reeds moge gekomen
zijn, noch de liberale r.och de katholieke tiaminganten zijn er
tot nog toe in geslaagd orn in hiinne betaalde scholen bet
Fransch zijn alles overheerschende plaats te ontnemen, maar uit
oogverblinding mag de naam met de weikelijkheid met overeenkomen!
Wat nu betaalde school betreft, de beer Bultynck ontkent dat
dit gebruikt wordt, en meent verder dat het al even groote onzin
is als betalende school. lk kan niet anders doen, dan nog eens
bevestigen, onder verwijzing naar het bovenstaande nopens het
gezag dat rk in dezen aan den beer Bultynck toeken, dat betaalde
school wel degelijk leer veel gebezigd wordt. De beer Bultynck
vergist zich schiornelijk, als hij meent dat alleen stotteraais betaalde
zeggen terv<111 zij betalende meenen; met alleen kan Iht:dende in
de vlugge volkstaal betaalde worden, ik zou bijna durven zeggen
dat het dat moet \Norden, hoe vreenid dit den beer Bultynck
moge vow komen. Even naiet is diens bewereri, dat men in de
schiljltaal de woorden In hunnen echten en go:_den vorm hetstelt.\\ie betalende school goedkeurt, omelat hct y olk het L;ebruikt,
moet ook betaalde school goedkeuren, als bet y olk het gebruikt,
wat de ooisprong er van moge wezca. 1m-hen beti,calde school
afkeui ing verdient, omdat bet ontstaan is uit betalende school,
en we in de schrijttaal den oorspronkcli;ke:i vorm moeten berstellen, dan moeten we hetzeltde doen met alle woorden die in
den loop der eeuwen op dergelijke en vele andere manieren uit
andere zijn ontstaan; dan dienen wij niet te schri i ven zooals \Nij
doen, maar behooren wij onze taal te gebluiken in den vorm,
die zij in de middeleeuwen had, of vve kunnen tot nog oorspi onkelijker vormen opklimmen, en bet Oudneder frankisch, \vat zeg
ik, het Gotisch bezigen, want wat is de ontwikkelin der taal,
van een zeker standpunt bezien, anders dan een altoos verdervan vioeger vormen? En hoe ru de oorgaande « veiminking
sprong van betaalde school ook zijn moge, hetzij men de benaming
ze is geen onzin. De
afkomstig achte van het y olk, hetzij von
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heer Bultynck beredeneert met eenigen ophef dat in betaalde school
het woord school volgens mij moet beteekenen onderwijs, en dat
ik dus afwijk « van de beteekenis door den beer Arnold aan het
woord a scholen t- gehecht, om betalende te veroordeelen ». Wat
het eerste punt betreft, geen haar op mijn hoold heeft er ooit
aan gedacht school anders op te vatten dan in den zin van onderwijs, zoowel in betalende school als in betaalde school, zooals
duidelijk blijkt uit mijn gezegde in mijn eerste artikel : “ die
scholen betalen niet, ze Borden betaald -,, waarmede ik bedoelde :
het in die lokalen gegeven onderwijs betaalt niet, het wordt betaald.
Wat het tweede punt betreft, ik meencie, dat er tusschen den beer
Arnold en mij geen verschil van gevoelen bestond, en eerst naderhand heb ik bemerkt, dat mijn geachte collega met school eigenlijk het gebouw bedoelt, daar hij schrijft : « die scholen betalen
met, maar het daarin gegeven onderwijs wordt betaald. ' De beer
Arnold stelt dus inderdaad de school tegenover het onderwijs, wat
me sedert ook bleek uit zijne tot mij gerichte mededeeling, dat hij
betaalde school met kon goedkcuren, daar « een betaalde school
is een ecole payee, wat uitdrukt dat de school vrij is van schulden. v
Maar deze redeneering zou alleen dan opgaan, indien het woord
school in de eerste plaats, of althans met anders, beteekende dan :
gebouw waarin ondel wits wordt gegeven. Maar dit is toch zeer
zeker zoo met. In de eerste plaats beteekent school toch wel :
eene intichting, waar, hoe dan eok, onderwijs verstrekt wordt;
en hoezeer het begrip tegenwootclig verbonden is met dat van
een gebouw, dat in verschillende ruimten, al. klassen, verdeeld
is, toch mag men niet vergeten, dat dit bijkomende zaken zijn :
men kan immers ook school houdeiz in de open lucht, en hoezeer het
begrip van het onderwijs op den voorgrond staat. blijkt wel uit
woorden en uitdrukkingen als hoogere, la gere , middelbare, Latijnsche,
Fransche, izentrale, openbare school : het is toch niet het gebouw,
dat hoog, laag, middelbaar, Fransch, Latijnsch of neutraal is;
zegt men die school is goed, dan bedoelt men toch niet dat het
gebouw goed is, maar dat de kinderen er flunk leeren ; evenmin
denkt men aan het gebouw in secteschool, dogmatische school,

school fonder God, school met den bijbel; de school duurt tot 12
nut-, de school is nit, de school begint, het schoolgeld dient met
om het gebouw te betalen, maar het genoten onderwijs ; het schooljaar is geen war van een gebouw ; een schoolmeester geen meester
van een gebouw, maar remand die onderwijs geeft. Zoo zou men
bladzijden vol kunnen doorgaan, maar dit is niet noodig; het is
genoeg bekend dat de beteekenis : gebouw waarin school gehouden wordt, met de eerste maar eene afgeleide opvatting is, zoodat het slechts natuurlijk is betaalde school op te vatten in den
zin vain betaald onderwijs.
De beer Bultynck heeft ten slotte een argument voor betalende school, dat met veel gelukkiger is dan diegene welke hij
deed Belden tegen betaalde school en Fransche school. Hij wijst
er op, dat het woord school ook nog beteekent : « het gezamenlijke, de collectiviteit der schoolgaande leerlingen », en dit is
juist, maar wat niet meer juist is, is zijne gevolgtrekking : i Indien
men nu die beteekenis aanneemt, dan is betalende school de volmaakte onzin niet meer dien dr. De Vreeze (sic) erin ziet, maar
wel zeer juist, als zijnde het de school, 't is te zeggen de collec-

tiviteit der leerlingen, die het onderwijs, aan haar gegeven, betaalt. »
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Dit is in het oog loopend verkeerd geredeneerd, want niet « de
collectiviteit der leerlingen o betaalt voor het genoten onderwijs,
maar ieder leerling op rich refl. De verkiaring van betalende school
is dan ook elders te vinden, en lang zoo ver niet te zoeken. In
den regel noemt een bijvoeglijk naamwoord eene eigenschap die
in het geheel van eigenschappen, door het substantiet vertegenwoordigd, opgenomen is, en alzoo direct met de bepaalde zelfstandigheid in betrekking staat : een gezond mensch, een boos
mensch. In sommige gevallen wotdt nu dan een zelfstandigheid een
eigenschap toegekend, die er slechts op indirecte \xijze merle in
betrekking staat, zoo b. v. geronde kost, d t. kost, :tie den gebtuiker
gezond maakt; op bone wezen, ci. i. waar booze dingen gebeuren ;
eene droevige geschiedenzs, die droet held verwekt ; eene vroolUke
vergadering, \Naar de aanwezigen vroolijk zijn; een geleerde verhandeling, waaruit de geleerdheid van den schtijver bliikt; een
benauwd vertrek, dat iemand benauwd maakt ; de Fransche les,
de les in de Fransche taal ; de Fransche, Latijnsche school, waar
(hoofdzakelijk) Fransch, Latin ondei wezen wordt, enz. enz. Een
kosteloofe school werd in Holland vroeger genoemd haveloore
school, d. i. school voor havelooTe (d. i. onvermogende) kinderen.
Dergelijke wijzen van spreken vinden hun oorsprong in een begrijpelijk verlangen om iets zoo kort mogelijk uit te drukken, en het
doel wordt bereikt door op een begrip een eigenschap toe te passen
die niet aan het genoemde, maar aan een ander inhaerent is. Met
andere woorden : het is een metonymisch gebruik der adjectieven.
Dit gebruik is zeer uitgebreid ; maar het minst komt het voor
bij tegenwoordige deelwoorden (i), want niet antlers is -ittend
leven, vallende riekte, 'ingende en lerende mis, ijlende koorts,

blijvende plaats, staande receptie, wandelende boterham, rarezzde
pijn, stilTwzjgende p oorwaarde, ozztwijkend antwoord, schertsend
geregde enz., en dus ook betalende school te verklaren ; op levezz,
rzekte, mis, koorts enz. wordt toegepast een eigenschap, die ze

niet bezitten, maar die eigen is aan den persoor die leeft, die ziek
is, die mis doet, die koorts heeft, enz. Zoo is betalende school
niet anders dan : school, onderwijs waarvoor degene, die het geniet,
betaalt. Op dezelfde wijze zijn in het Fransch ecole pay-ante, couleur

voyante, chemzn roulant, rue passante, seance tenante, cafe chan-

taut, soiree dansante, the dansant, in het Engelsch dining-room
en sleeping-car te verklaren, en zoo ik betalende school afkeut, dan is
het met omdat tk de benaming, als zijnde streng genomen onzin, onverklaarbaar achtte, maar omdat in do geval het metonymisch gebruik
van het adjectief met uit het y olk komt, met spontaan is geweest,
en het naar mijn meening onnoodig is het in gebruik te brengen,
aangezicn onze taal termen kent die op zijn minst even geschikt ztjn.
Ten slotte nog een woord naar aanleiding van betaalschool. De
beer Bultynck keurt evenals ik dit woord at, otschoon niet op denzelfden grond (hij noemt rzjn beweegreden echter met), maar zegt
toch, dat, als mijne redeneering juist is, bewaarschool noodzakelijk

(i) In het Middelnederlandsch was het nog zeer zeldzaam.
Behalve szngende mis en vallende sieckte kent STOETT, Mnl.

..Syntaxis § 419, slechts twee voorbeelden.
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moet beteekenen eene school waar de kinderen leeren bewaren. Daar
kan ik niet anders op antwoorden dan dit. Een school een inrichting
zijnde waar onderwijs wordt gegeven, zoo moet een samenstelling
met dat woord ncodzakelijk te kennen geven op welk yak van kennis
het daar gegeven onderwijs betrekking heeft : een teekenschool is een
school waar men leert teekenen , een muTiekschool is een school waar
men muziek leert. In enkele gevallen is echter een der bestanddeelen
van het begrip school, nl. het leeren, op den achtergrond gedrongen,
zoo b. v. in speelschool, waarmt e bedoeld wordt een school waar de
kleinen niet hoeven te leeren, maar mogen spelen ; evenzoo in bewaarschool, d. i. een school waar men de kinderen brengt veeleer om
« bewaard », dan om onderwezen te worden. Vergeleken met deze
samenstellingen — want men mag niet vergeten dat alle nieuwe
afleidingen en samenstellingen steeds gevormd worden naar het
voorbeeld van reeds bestaande woorden —, moet betaalschool op
een eenigszins ontwikkeld taalgevoel een vreemden indruk maken.
Vergelijkt men het met teekenschool, dan moet het beteekenen :
een school waar men leert betalen ; vergelijkt men het met speelschool en bewaarschool, dan moet het beteekenen : een school
waar men gaat om te betalen of om betaald te warden. Maar
niets van dit alles wordt er mee bedoeld. De bedoelmg immers
is : een school waar men betaalt om het daar gegeven onderwijs te mogen bijwonen. Voor mijn gevoel drukt de samenstelling
dat echter met uit, en meen ik ze te mogen afkeuren.
WILLEM DE VREESE

N aschrift.
Dit al tikel was t eeds geschreven, en bestemd om in de voorgaande
aflevering opgenomen te worden ; maar daar nog twee andere stukjes
over hetzelfde onderweip ingezonden waren, werd het verkieslijker
geacht die te laten voorgaan. lntusschen heeft noch de heer Roegiers,
noch de heer Claes lets in 't midden gebracht, dat mii noopt om in het
bovenstaande eenige wijziging aan te brengen. Integendeel. Wel heeft,
volgens den eersten, betalende school « zich ... weten in te dringen in
onze spreektaal », en is, volgens den tweeden, de uitdrukking « van
dagelijksch gelgulk », maar geen van beiden bedoelt daarmede,
geloof ik : bij het eigenlijke y olk. De beer Roegiers althans zeer zeker
Met, want anders zou hij toch met vragen hoe het komt, « dat alien,
a zelfs weinig geletterde lieden ... die uitdrukking goed verstaan? »
Dit is overigens zeer eenvoudig : de uitdrukking is niet zoo onbegrijpelijk, of men kan de beteekenis met een minimum van overleg wel
raden.
Behalve in het Belfort, is de zaak sedert nog ter sprake gekomen
in het Fondsenblad. Een ongenoemde uit Brugge deelt mede dat hij
« eene Vlaamsche vrouw, die geen Fransch kent en die over meer dan
eene halve eeuw ter school ging op een dorp in het hertje van WestVlaanderen », « als proefneming ... eene vraag gesteld » heeft, en van
die vrouw ten antwoord kreeg, dat zij « nooit lets anders gehoord »
had « dan betaalschool als onderscheid met Arme School. ,)
lk kan aan de verklaring van die vi ouw geen gewicht hechten,
zoolang niet het bewijs geleverd is, dat ze waarheid sprak, wat me
meer dan twijfelachtig voorkomt.

j
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Veel belangrijker is een ander artikel in het nummer van 8 Maart
verschenen, van de hand van niemand minder dan den beer Juul Van
Lantschoot, cc professor te Dendermonde en bestuurder van het tijdschrift Jong Dietschland. » Volgens hem beteekent school « ook eene
vereeniging van personen, onderwijs gevende. Dus kan betaalde
school geen anderen zin hebben dan betaalde onderwilTers, onderwifteressen, leeraars, en'. ; hetgene geen onderscheid te ken nen
geeft, daar toch in alle scholen het onderwijzend wezen betaald wordt.
Betaalde school voldoet dus niet aan de vereischten van eene goede
benaming, zij bediedt niet : eene inrichting waarin vele personen
tegelijk onderwijs ontvangen en met hunne eigene penningen dit
onderwijs betalen. »
Dit is zeker zeer vernuftig geredeneerd, maar nog vernuftiger, ja
buitengewoun is het besluit : « Moeste men ons vragen : Wat is eene
betalende school ? We zouden antwoorden : 't Is eene onderwijsinrichting waar veel personen tegelijk onderwijs ontvangen, gegeven door
de betaalde school, en dit onderwijs met hunne eigene penningen
betalen. o
Me dunkt : commentaar is overbodig. Bij zulk een schitterend
taalkundig genie, dat, ja T mer genoeg, tot nog toe onbekend gebleven was, moet niet alleen de ondergeteekende, maar zelfs de beer
Bultynck het afleggen. Maar toch kan ik de b2tuiging niet inhouden,
dat ik van ganscher harte de kinderen beklaag, die van die
« betaalde school » hun taalonderwijs moeten ontvangen.
W. D V.
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AAN MIJNE MOEDER,

I.
'k Zag twee rozen op een Stengel
En een knopje haar ter zij,
Lieflijk schoon bij 't uchtendgloren,
Geurend nog bij avondtij.
Welig tierden beide rozen,
Ook het knopje kwam tot bot,
Groeide, bloeide zonder zorgen,
Onbekend met 's levens lot,
Vlinders kwamen haar bezoeken,
Lispten van geluk en deugd;
Meer en meer kreeg 't knopje kennis
Van de ware zielevreugd.
't Rozenpaar, van vreugde dronken,
Zag toen bij het dagend Licht,
Hoe het knopje was veranderd,
Parels tooiden 't aangezicht.
Ook zij weenden reine parels,
Fonklend in Aurora's schoot;
Doch, was 't vreugde of zielesmarte,
Wat het rozenpaartje bood?
Vreugdetranen stortten allen;
't Knopje was Been knopje meer,
't Was de bloem in voile schoonheid,
Smetloos rein VOW: God, den Heer,
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Onschuid sprak uit 't geurend roosje,
Liefde lag op 't rein gelaat;
Ach ! Hoe lang was 't teder bloempje
Met die schoonheid nog gebaat?...
Al te welig leefde en streefde
't Lievlingsbloempje naar omhoog ;
Al te streelend was de omgeving
Die het rozenpaar bedroog.
Valsche vrienden slopen binnen
't Hartle van 't onschuldig kind;
Toen de lente was verdwenen,
Was 't niet meer door elk bemind.
Kwamen somtijds lieve vlinders
Voor wie 't hart steeds openstond,
't Was met meer dz zuivre leefde,
Die er kwam uit rozenmond.
Veel, veel goeds was nog in 't roosje
Doch zijn schoonste tooi verdween,
Jong nog was 't te zeer gekoesterd,
Onschuld trok van 't roosje heen.
o Thans zag 't zijn dwaze leefde
Voor de wereld beter in,
Smeekte en bad, verlangde vurig
Naar een nieuw en goed begin.
(8 Deeembei 1888.)

II.
Gods voorzienigheid bracht hulpe;
Hij, die 't musken niet verlaat,
Zal den arme nooit verstoten
Die zijn blikken tot hem slaat.
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Ziet, daar kwam een hand van boven
Plaatste 't roosje ver van 't paar.
In een hof vol vreemde bloemen
Groeide en biocide 't zeven jaar.
Frischer zag weer 't tenger bloempje,
't Vond er ras een waren vrind;
Veel had 't de and'ren afgekeken,
't Was gevormd in weer en wind.
Was 't beschut door hooge muren,
Toch kwam soms de ruwe hand
Van den storm, en boog zijn Stengel
Doch het roosje bleef gestand.
Eens kwam daar uit de oudrenwoning
Van ons roosje een vlindertje aan,
Roosje, roosje, lispte 't treurig,
't Is met vaderlief gedaan,
Sinds dien tijd was 't hoofdje droevig
Naar den kouden grond gericht,
Nooit begreep ons roosje beter :
0 Bidden is een zoete plicht ».
Telkens als de zon het 's morgens
Zachtkens wakker had gekust,
Stroomden paarlen langs de wangen,
't Treurend harte vond geen rust.
God had deernis met de kranke,
Plaatste 't weer naar milder oord;
Daar begon een beter leven,
Geestlijk leven, ongestoord.
Gave God der moeder-roze,
Dat zij 't nog gebeuren ziet,
Hoe haar liefling, 't eenig roosje,
Zich geheel den Heere biedt.
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o! Hij Het die vreugd haar smaken
Zichtbaar heeft Hij haar beschermd;
Dat de Heer nog vele jaren
Over beiden zich ontfermt!
In den wijngaard onzes Heren,
Zag zij dankbaar 't roosje weer,
Daar wil 't bloeien heel zijn Leven,
Bloeien tot Gods lof en eer!
Geve God dat 't lang nog prijke
Tot elks heil en tot Gods lof,
Dat 't met oudrenpaar eens bloeie
In het hemelsch Palmenhof!
(21 April 1895.)

THEODOROSA.
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DRIEJAARLIJKSCHE PRIJSKAMP VAN
TOONEELLITERATUUR.
ET onweder veroorzaakt door het verslag van den heer Willem

De Vreese over den driejaarlijkschen prijskamp van tooneelliteratuur, is hevig geweest en tot heden toe stijgen nog
donderende vermaledijdingen uit het troepje hunkerende dramaturgen die de 3000 frank van den prijskamp in het oog hadden
als een kunstideaal. Het moet waarlijk een ontgoocheling gevveest
zijn voor al onze pseudo-Ibsen, met meer de lamme toegevendheid gevonden te hebben van vroegere verslaggevers die zoo maar
aan het eerste Boudewijn Hapken het beste, de 3000 franken toekenden. Het verslag van den beer Willem De Vreese heeft afgebroken
met die weekheid en indien men er een verwijt mag aan doen,
dan is het dat het wellicht niet streng genoeg was tegenover al
de knoeierij die de juryleden te lezen kregen. Men zou kunnen
betreuren dat zooveel enecgie door den verslaggever gebruikt werd
juist op het oogenblik dat men in Hegenscheidt's Starkadd een glinstering van hoop zag, loch integendeel hoop ik dat de beer Hegenscheidt
zich fier buiten het troepje bedelaars zal houden en in eigen waarde
ing zal zoeken voor zijn kunstarbeid.
alleen
Luid juich ik het verslag van den heer W. De Vreese toe
en strenger Dog dan hij was, zou ik eenvoudig de afschaffing gevraagd
hebben van den driejaarlijkschen prijskamp voor tooneelliteratuur
en van alle officieele premien die sinds jaren de oorzaak zijn van
de erbarmlijkheid onzer tooneelletterkunde. Na veertienmaal drie
jaar, en na veertienmaal drie duizend frank i. e. 39.000 fr. verteerd te hebben, bezitten wij geen enkel stuk dat op de hoogte
staat van wat in Noord-Nederland of in Duitschland of in Denemarken voortgebt acht werd. Wij bewonderen te Gent een praalgebouw,
tempel vow het tooneel, en trots de colossale sommen sinds jaren verteerd, hebben wij niet een enkel waarlijk geniaal oorspronkelijk
stuk om ei in vertoond te worden ik vraag zelfs geen Ibsen, geen
Fulda, geen Hauptmann, ik zou me vergenoegen met een Van
Nouhuys of een Mirbeau of een Rostand.
En welke is nu de oorzaak van die erbarmlijkheid van onze

tooneelliteratuur? Doodeenvoudig de noodlottige inrichting van den
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driejaarlijkschen prijskamp en het nog noodlottiger stelsel van
de premien. Schaf het een en het ander af, en ik ben overtuigd
dat na een aantal jaren oprechte talenten zullen te voorschijn
komen die onze tooneelletterkunde met goede stukken zullen verrijken. De jonge schrijvers zullen niet meer schri j ven met het oog
op den driejaarlijkschen prijs, dc knoeiets zullen in bet leven met
meer gehouden worden door de staatsmanna onder vorm van
premien ; het zal de dood zijn van veel onkruid, maar de tarwe
zal opschieten.
Eens dat een schrijver een p, ijskamp in bet oog heeft, is hij
niet meer vrij in zijn schrijven : hij bevindt zich onder allerlei
invloeden die zijn vlucht belemmeren ; hij zoekt door allerlei middelen
de guest te winnen van officieele lieden hij zal geen republikeinsche
denkbeelden ophemelen in ons koninkri,k, of evenmin dythyrambisch zijn voor de Bourbons in Frankrijk ; ook uit t en godsdienstig oogpunt zal hi j binnen zekere palen moeten blijven ; integendeel
zal hij zoeken rozen te vlechten rondom zekere politieke toestanden : in ons land zal de Congo eene groote rol spelen voor
wiel ookvat ; in Frankrijk « l'Armee Francaise » ; in 1)uitschland,
e De Keizer ». Van daar een letterkunde die kluisters om zich
heeft, die niet vrij en trotsch gaat, die niet durft, en van daar
een ongehoorde reeks middelmatigheden waarvan het bestaan slechts
mogelijk gemaakt wot cit door het toekennen van premien. Schaf
de premien at en aan c,tonds verdwijnen een aantal knoeieis die
geen anjer ideaal hebben dan de briefjes van honderd en duizend,
maar die zich weinig bekommeren om roem en om die heerlijke
zeltvoldoening die men gevoelt wanneer men lange dagen en lange
nachten rn hardnekkig weiken op een stuk doorgebracht heeft,
wanneer men, ver van alle lage geldbegeerten, het kind van zijn
geest gekoesterd heeft met die diepe kunstprobiteit die het grondbeginsel moet zijn van elk kunstenaar. En wees gel ust, het yolk
zal u met miskennen : de miskende genien bebooren tot de praatjes
der knoeiers. Shakespeare, Moliere, Goethe, Schiller, Ibsen, Hauptmann, Fulda, en ik noem er u nog honderd, zi j n met miskend
geweest. Het yolk heeft luid hunne stukken toegejuicht en nochtans werden zij voortgebracht zonder de hulp van Staatspremién.
1k heb bier voor me liggen een statistieke lijst van de premien die
in den loop van teen jaar aan de Vlaamsche schniveis uitgedeeld
werden. Aan vijftig schrijvers werd 1.16522,50 fr. plus driemaal
drie duizend franken van den driejaailijkschen pi ijskamp, dus te*
sarnen 125522,50 fr. betaald, ik zeg wel honderd vijf en twintig
duizend, vijf honderd twee en twintig frank en 5o cent. zonder
te rekenen de toelagen die door de steden aan de schouwburgen
toegekend zijn en de premien die in wedstrijden door steden of
bijzondere maatschappijen ingericht, uitgedeeld worden. lk vind
op die lijst schrijvers die in teen jaar vijf en twintig duizend frank
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opstreken, een jaarlijksche rente van twee duizend vijf honderd
frank, ik vind er drama's, treurspelen, blijspelen, comedies, op,
maar te vergeefs zoek ik in die opeenstapeling van bedrijven, een
enkel stuk van waarde, iets dat men aan den vreemde mag toonen als
een proef van onze tooneelletterkunde, iets dat, als het Goudvischje
bijvoorbeeld, in een leergang der Hoogeschool — zooals te Gent
gebeurde — kan ontleed worden.
De 125522,50 fr. Staatspremien hebben « Aangebrande hutsepot »
voortgebracht! Proficiat.
In naam der eerli)ke Vlaamsche beweging die niet wil dat de
Walen ons met recht — al zijn zij zelf schooiers — den naam van
Flamandiants toezwaaien, vraag ik aan den heer Minister de
afschaffing der Staatspremien voor tooneelletterkunde, tot eer der
Vlaamsche beweging en tot welzijn der Vlaamsche letterkunde.
Ik hoorde dat E. Hegenscheidt, zich eenigszins gekrenkt voelde
door het niet toekennen van den driejaarlijkschen pills. 1k denk
integendeel dat hij den heer W. De Vreese erkentelijk moet zijn,
dat hij hem niet gerangschikt heeft bij die op het lijstje figureeren
en dat de verslaggever genoeg kunstgevoel had en vooral veel
eerbied voor Starkadd, om het drama niet te plaatsen naast de
reeks draken en walgelijke grove bhjspelen dle onze tooneelletter_
kunde zoo laag doen dalen.
Laat Starkadd gansch alleen op een lijst staan, zonder cijfer
van premie ernaast, maar als het eerste stuk der herboorte van
onze Zuid-Nederlandsche tooneelletterkunde : het stuk heeft gebreken,
maar bezoedel het in godsnaam niet met het grootste gebrek :
laat het niet schooien.
De heer Omer Wattez, in het voorwoord tot zijn tooneelspel in
drie bedrijven : Het Witte boek, bekent ook dat het waardepeil van
onze tooneelletterkunde zeer laag ligt en met een goed en loffelijk
inzicht, poogt hij door het leveren van een tooneelspel dat peil wat
te doen stijgen : hij ook vindt dat we uit de erbarmelijke banaliteiten
moeten komen waarin ons tooneel plast, uit den schreeuwerigen
melos, uit den bombastischen pathos die, zoo men onze tooneelletterkunde moet beschouwen als een spiegel der zeden van ons yolk,
even veel onze voorvaderen uit vervlogen eeuwen aantasten als onze
tijdgenooten. De druiden in de oerwouden (confer Belsama) huilen
en pathetiseeren en spreken bovendien nog als sans-culottes van
Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid, juist alsof ze mede hielpen
de Bastille innemen ; en dat gaat zoo over Boudewzjn Hapken,
Genoveva van Brabant, RoTe Kate, tot op den dag van heden toe.
Men zou zeggen dat een Vlaming geen twee woorden kan zeggen
zonder dat hij de linker hand op het hat t lest, en de rechter
boven het hoofd uitsteekt — (Bevende stem en viool achter de
schermen !)
Is het een microob die de Vlamingen aantast zoodra zij de
pen in hand nemen om lets voor het tooncel te schrijven? Ik heb
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zulke Vlaamsche stukken gezien (De Wulpsche vrouw) waar een
personage geen sleuter uit zijn zak kan te voorschijn halen zonder
aanstonds zich tot het stukje staal te wenden in eene pathetische cede
De personagen spreken zulk een onmogeli j ke taal, even veel voor
wat den vorm en de grarnmatica, als voor wat het glossarium betreft.
1k weet wel dat de tooneeltaal oneindig reel verschilt van de dagelijksche taal, maar zij moet toch een schnn van natuurlijkheid hebben,
en geen mensch in Noord of Zuid zal nog zeggen b. v. : grj hebt den
naam mijns vaders beleed:gd. En waarom in Gods naam dien vorm
bij verschillende schrijvers aangetroffen « aanzien a voor het verleden
deelwoord, in plaats van aangezien? Indien in een hoogere Athenaeumsklas een leerling moest schr ilven « Je ne vous al pas croye »
hield gansch de klas hem voor den gek, maar professors zelven
schrijven zonder aarzelen aanzien voor aangezien, wat even gek
klinkt als
croye ».
Nogrnaals herhaal ik bier wat ik reeds zoo dikwi j ls herhaalde
c'est toujours la meme chose parce que c'est toujours la méme
chose, -- zei Moliere : Zoolang onze schrijvers uit Zuid-Nederland er niet sullen maar streven den vorm van hunne taal te zuiveren
en te verfijnen, sullen zij geen blijvend werk stichten : Conscience's
roem sterft uit trots al de apotheose die zijn naam omringde en
het kleine boekje van Tony : Ernest Staes, beleeft druk na druk.
Conscience genoot den trjdelnken roem van een goed feuilletonist,
als een d'Ennery, een Merouvel, een Dumas vade:, die de gunst
want van het y olk door het boeiend verhaal, door de ervarenheid
waarmede een aantal personen in beweging gebracht worden;
Tony won de onsterflijkheid door de sierlijkheid van den vorm.
Verfijning in de taal zal verfijning in den vorm bijbrengen,
verfijning in den smack, in het gevoel.
En daarbij geen premien meer werkeri voor de kunst. « Die
\Vildente » van Ibsen is er gekornen zonder Staatspremie. `'Nees
gerust, het y olk neeft kunstsmaak genoeg en zal stroomen in de
tooneelzalen den dag chit een Vlaamsche schrijver zijn \Vildente
laat opvoeren. Ik zit met in waarom wi j hon,rerd vijf en twintig
duizend fianken moeten betalen oindat draken voor ledige banken
gespeeld worden.
Laat de Staat voor de tooneelletterkunde een vijfjaarlijkschen
prijs inrichten van 5000 fr. gelijk voor de zui , ere letterkunde, laat
een commissie dien pals toekennen aan het belie werk dat gespeeld
of gediukt werd. Maar geen veiplichting van inzenden, geen wedstrijd
meer, maar de bekroning van een roem die in den loop van vijf
jaar gevestigd werd, en door het y olk en door de kunstenaars
algemeen erkend \Nerd.
Dit zou ten minste wat edeler zijn. Doch het edeiste ware : alles
of te schaffen, vijfjaarlijkschen prijs van letterkunde, pi-1)s van Rome,
en welke prijzen ook en aan e.et genie van de kunstenaars alleen de
kracht te laten ze te verheffen boven de algemeenheid.
HENDRIK DE MAREZ.
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Barthold Meryan, door CORNELIE H UYGENS. Tweede druk, P.-N.
Van Kampen en Zoon, Amsterdam.
Wij hebben in Zuid-Nederland slechts een vrouw die aan eigenlijke romanletterkunde doet, Mejufler Virginie Loveling, en het
is waarlijk jammer, want die vrouwelijke pennen, volledigen de
literatuur van een y olk, scheppen een zekere categoric van werken
die noodzakelijk zijn in de letterkunde. Op het aanverwant gebied
der sprookjes mogen de juffrouwen Belpaire en Hilda Ram zich
in het beste gelukken verheugen.
In Noord-Nederland is het getal vrouwen die een goede pen
voeren veel grooter en zij genieten daar een vrij ongemeenen bijval.
Laat er mij slechts twee noemen : Mevrouw Van WermeskerkenJ unius, schrijvend onder den pseydoniem van Johanna van Woude
en Cornelie Huygens Van de eerste verscheen onder andere werken
dat lieve boekje : Torn en zk, dat reeds in 1893 zijn derden druk
en heden waaischijnlijk reeds een viLrden beleefde, van de tweede
zagen : Hoogenoord; Zomer; Regina (derde druk) Een Huweltjk
en Ellen, het Licht, en nu onlangs : Barthold itiery-an. (tweede druk.)
In Barthold Meryan wordt de brandende vraag van den dag : het
socialisme, onder vorm van roman behandeld. Het is dus een brok uit
ons hedendaagsch leven, en wel uit het meest bewogen deel van dat
'even, uit den hardnekkigen klassenstrijd, waarvan wij bier te Gent
vooral staalqes te zien kregen, en die met minder hevig in NoordNederland gevoerd wordt. Barthold Mery-an, is de ontleding van een
jongelingsgemoed, dat van aristocratie naar socialisme overgaat.
Het bock is zeer onderhoudend, boeiend soms, maar lijdt ongelukkiglijk aan eenige langdradige deelen, die wat te zwaar zijn in
evenredigheid met de fijne ontwikkeling en ontleding van den geest
van Barthold Meryan, den held van den roman. Daar waar Cornelie
Huygens de socialistische denkbeelden uiteenzet en hunne weerlegging, onder vorm van voordrachten en meetings met voor- en tegensprekers, verwijlt zij soms in wat al te overvloedige bijzonderheden.
Er is in dit opzicht waarlijk disproportie in het bock.
Trots clAt, is het wei k van zeer onderhoudende lectuur, wat de
Brie opvolgende drukken stellig komen bewijzen.
H. DE M.
De lijfrentkas of iedereen rentenier, door Osw. RoB-yNs, pr.
Het is al lijfrentkas dat de klok slaat, en hoe weinigen nochtans
hebben een duidelijk begrip van die instelling, die rnisschien de
oplossing van het maatschappelijk vraagstuk bevat, toch zeker de
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verwezenlijking van de brandende quaestie der wet krnanspensioenen ?
Daarorn heeft de schrijvet van dit boekje een zeer nuttig werk
gedaan met dat gewichtig vraagpunt eens to korte en klare bewoordingen utt te leggen en aan iedereen aan het vet stand te brengen. Niet
alleen geeft hij de bepahngen, somt hij de voordeelen op, wederlegt hij
de mogelijke opwerpingen, hij maakt alles zonneklaar en tastbaar door
sprekende voorbeelden en toepassingen, en drukt op het eincle eene
tabel van de renten, opgebracht, het zi j door v001behouden of afgestaan
kaproal, door verschillende sommen gestort op ver schillenden ouderdom en genietbaar op verschillende tijdstippen.
Dit nuttig schriftje van 32 bladz., dat slechts 3o centiemen kost
per stuk, 3 fr voor 12 en 20 fr. voor too, moest rn iedereens handen
komen en met honderdduizenden onder de Wei ker sbevolking vet spreid
worden.
Te verkrijgen bij den dt ukker, M. Van der Donclsa, te Maaseik,
bij den schriFer, te Exel, en bij alle boekhardelaars.

Emmanuel Quaetfaslem par JEAN BROECKAERT. Tel
De Schepper-Philips, 12 blz. 8°.

monde

Pater Bruynincx door JAN BROECKAERT. Dendermonde.
Schepper-Philips, 16 blz. 8. met porti et.

De

In deze twee overdrukken uit de « Gedenkschrtften van den
Oudheidskundigen Kring der stmt en des Nioormaligen Lands van
Dendermonde » wot den ons eemge bijzonderheden medegedeeld
over twee verdienstelijke mannen die te Dendermonde het eerste
levenslicht hebben aanschouwd.
De eerste, Emm. Quaetfaslem, geb. io Nov. 1785, verwierf
zich een goeden naam op het gebied der bouwkunst en der schoone
kunsten en geraakte tot hooge waardigheden in het yoormalig
konulgrijk. Hannover, alwaar hij het grootste gedeelte van zi l n leven
doorbnicht en waor hij ook te Nieudort den 2 " Juli 1851 overleden is.
De tweede, Frans Lucas Bluynincx, geb. 18 Oct. 1- 33, trad
in de or de der Augustijn , n en weld te Leuven, 21 Oct 1766,
plechtig als doctor in de godgeleerdheid uitgeivepen, eene eer, welke
tot dusveri e nog geen Dendermondenaar WdS te beurt gevallen.
Hi) stied aan eene beroer te, 13 Jan. 1779, in Lie S. Pietersabdij
te Gent.
Bij deze laatste levensschets zijn afgedr ukt : blz. 4-6, 't Besluit,
waarbr j door de schepenen van Dendet monde aan pater Bruynincx
eene sour van 700 gulden woi dt toegestaan. ten etude in de onkcsten zi j ner prvmotie tot d-ctor te our/ten ; blz. 7, 't doctorsdiploma van 21 Oct. 1766 en blz. 8-13, een Latijnsch loidicht, volgens
den knutselenden trant d y er dagen vetvaardigd, 't Welk aan Dr.
Bruynincx namens de studenten der faculteit van godgeleerdheid
werd aaneboden.
Den schtijver komt lof toe voor de zorgende nauwkeurigheid,
waatmee hij bij 't opstellen dezer levensschetsen Is te werk gegaan.
R.
W. G.

Op een rijwiel de wereld rond. Naar bet
THOMAS STEVENS bewerkt door LOUISE STRATENUS.

N.

van
Geillustreerd.

Engelsch

J. Boon, Amsterdam. Prijs 5o cent.
Bit leesboek votmt n o 1 van eene « Geillustteerde Bibliotheek
voor Jongens ». Als zoodanig verchent het alle aanbevehrig. Voor-
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eerst is het onderwerp voor de jongens zeer aantrekkelijk. Immers
in de laatste tijden dioomt Ceder jongen van een tijwiel en, eers
in het b .2zit ei van, behooit het « fietsen » tot zijne voornaamste
en meest geliefkoosde uitspanningen. De lotgevalltn van een wielrijder, die op zijn « machien » een refs om de wereld doet,
moeten zijne belangstelling gaande maken en zijne nieuwsgierigheid
prikkelen.
Vervolgens is het verhaal aangenaam geschreven, en, wet wij
vooral moeten plijzen, het boeit met alleen door zijnen rijken en
afwisselenden inhoud, het is tevens nuttig en leerrijk voor de
jongens. Daarbij is ook zooveel mogelijk alles vermeden, wat
voor jeugdige harten minder geschikt is.
Wij hopen dan ook dat het onder de jongens een uitgebreiden
kring van lezers moge vinden.
NN . G.
Aus Welt and Kirche, Biller raid Skizzen von FRANZ HET TINGER. Vierde urtga‘e, 2 deelen, Freiburg, Herder, 1897 ; 665 en
Mk. to.
697 bl., prijs
Dit werk van den gevierden schrijver, prelaat Hettinger, behoort
tot het beste, wat el in die soort lectuur bestaat. Het mag « klassisch
genoemd worden.
In bet eerste deel bevinden wij ons in Italie, weer natuur- en
kunstschoon Hettinger reeds in zijn jeugd door en door leerde kennen.
De eeuwige stad beschrijft hij, zoowel onder het pontificaat van Gregorius
XVI als onder dat van Pius IX, met heerlukc, frissche klemen.
Het tweede deel brengt ons naar Duitschland en Frankruk. De
grootsche alpen van Zwitserland en Stiermarken heeft H. herhaaldelijk
bezocht, ook het Zwaite -Woud, enz. Last not least : Parris en de
K.oninklijke graven van St. Denis. Vooraan prij kt het pertret des
schrijvers : een prachtige kop.
Het werk is met een aantal schoone platen veisieid.
Dat H. alles wat hij heschrijft zelf gezien en ondervonden heeft,
is duidelij k. Laat ons slechts een voorbeeld geven :
Wij zijn in een heerluke streek van Tirol. De prelaat heeft met
den dorpskapelaan, die alle wegen kent, een klein uitstapje in de
bergen ondernomen. Maar de kapelaan d€nkt niet dat er menschen
bestaan, die met gewoon zijn te klimmen. Len uur na het andere
verloopt, men is er altrjd bijna maar kan er nooit komen. De
kapelaan ziet met eens om, als men op een smal wegske komt : aan den
rechter kant een hemelhooge rots, aan den linker kant de afgrond....
Nu kan de prelaat niet meer voort. Het duurt met lang ! »
troost hem de kapelaan, . maar gij moet zien dat ge niet duizelig
wordt, want dan zou 't ungemuthhch kunnen worden. Ik ging, eenige
maanden geleden, met den koster langs dezen weg remand bedienen,
en de koster het plotselijk de lantaarn in de diepte vallen.
Nu wordt het allengskens donker. De prelaat ziet zuh gedwongen, daar men niet terugkeeren kan, den weg .. op handen en voeten
al kruipend vooit te zetten.
Op den duur geraken zij boven.
Maar de lezer NA, ordt zeker ook al duizelig, daarom zullen wij
maar afbreken.
Het zij ons nog geoorloofd eene opmerking van materieelen
aard hieraau toe te voegen, Herder's papier, druk, unvoering der
platen, enz. zijn prachtig, maar waarom vallen de boeken, zooals
tevens vele duitsche boeken, uiteen, als men ze opensinidt? En
waaiom moet men ze van boven en van onderen opensnuden ?
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Men heeft meer dan een uur noodig om aan het weik van HetTune zs money !
tinger dit minder aangename werkje toe te voegen
Ten slotte a wen wtj, nevens onze warrnste aanbeveling, nog op
het woord « vierde uitgave op den we], wat van zelf reeds eene
deugdelyke aanprijzing is.

Moribus paternis, von ANSGAR ALBING. Zwei Bande, 285 u.
283 bl. — Herder, Freiburg i. B. 1898. Prijs : Mk. 4— (5 frs.), geb.
Mk. 6—.
Ansgar Albing is een duiknaam waaronder zich verbergt eerie
pen, die met alleen op belletristisch gebied ervaien is, maar ook
getuigenis geeft van de geschiedkunde, godgeleeruheid en natuurwetenschap van den letterkunstenaar die haar voert.
In ilforzbus paternis heeft de schrijver het bewijs geleverd, dat
in een roman ook godsdienstige gesprekken en uitleggingen kunnen
voorkomen, zonder dat de lezer verveeld wordt, indien er slechts
innerlijke samenh Ing bestaat tusschen die gesprekken en den loop
der gebeurtenissen en dat zij zich organisch uit deze ontwikkelen.
Hoe zou men ook de hoogste en gewichtigste levensvragen buiten
eenen kunstvoi rn kunnen sluiten, die het geheele menschelnke leven
zoo duidelijk at-prent! Indien er aan de eischen der kritiek ov'i igens
voldaan word( !
En dit is bier, zooals wij reeds zegden, volkomen het geval.
Het zwaattepunt van dit bock ligt in de woorden : Morzbus paternzs! Hoe moat het geloof der voorvaderen gehandhaafd worden ?
Met tact en zielkunde is deze viaag door den schrijver opgelost.
Moor vreemcielingen is vooral de beschrijving van het leven te
Hamburg zcer belano-ijk. De karaktets zijn uit het leven geput. De
taal is van een verbazende waai heid van uitdrukking, zonder hare
woorden aan den vai kenstrog van het realisme te ontleenen, wat
tegenwoordig wivermijdelijk schijnt, aan velen die natuurlijk meenen
V. N.
te zijn.
(Thetsche Warande).
— Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. Eerie nieuwe
afl. is verschenen bewerkt door D r A. Beets, zij gaat van Handel tot

Hanepoot.
Onze plaatsnamen.

Volgens de « Section centrale » van de

Kamer der Volksvertegenwoordigers zijn onze gemeentenamen Aalter,
Aalst, Waal schoot enz. enz., de vertaling van Aelter, Aelst, Waerschoot enz.
Vlaanderen heeft derhalve geen eigen namen vow zijne steden en
gemeenten; deze zouden eenen Fr anschen naam hebben?.....
Zulke cnzin heeft de « Section centi ale » laten drukken en aan
de Kamerleden rondzenden.
De spelling der plaatsnamen is geen quaestie van bestuur of van
gebruik; 't is eene oudheid,- geschied- en taalkundige quaestie, en
dient door bevoegde heden, ten onzent voor de Vlaamsche gemeenten
niet door Franschgezinden, klaar getrokken.
Het Fondsenblad heeft w61 gedaan, de « Section centrale » op de
vingers te tikxen voor haar vreemd vertoog aan de wetgeving. Het blad
is echter kwali j k ingehcht nopens de Gouvernements-Commissie, aan
welke de herziening der gemeente amen is opgedragen. Het vraagt

waarom die Commissie met in 1898 is bijeen geweest? Eenvoudig
hierom : Zij heeft hare studien, wat de gemeentenamen betreft,
geeindigd en verslag daarover aan de Regeering ingezonden.
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Reeds meer dan een jaar geleden hebben tijdschriften en dagbladen medegedeeld dat de Regeering het werk der Commissie, ten
advieze, gezonden had naar de « Commission centrale de statistique,
en dat deze, samengesteld uit lieden zonder bevoegdheid in zake
van taal- en geschiedkunde, de voorstellen der bevoegde Cornmissie van de hand had gewezen. De « Commission centrale »
meende het werk van langdurig en ernstig onderzoek, misschien
met een enkelen pennetrek, te mogen vet oordeelen, op grand, dat
de gemeentenamen het eigendom zijn der gemeenten en met veranderd mogen warden, evenmin als de familienamen.
Onzin, met waar ? Waarom veranderen de familienamen met? Om
moeilijkheden te vet mijden in zake van familie, opvolging, erfenis,
eigendom enz. Geen van deze redenen kan golden voor de plaatsnamen.
Verwarring, twijfel is bier niet mogelijk. Sedert de vroege
eeuwen zijn de gemeentenamen gedurig veranderd en aan dit wijzigen
zal wel moeilijk een einde komen. Samengesteld uit woorden, die
tot de levende taal behooren, ondergaan zij de verbeteringen, welke
aan de taal warden toegebracht.
Wanneer de gemeentenamen het uitsluitend eigendom zijn van
de gemeenten, waatom zouden deze hunnen naain met wijzigen?
L van Houite, bu y gemeester van Gentbrugge, eischte, dat men
Gendbrugge schreef; zou zijn opvolger dan met mogen zeggen :
een
dat men Gentbrugge stelle ;• En wat gedaan, als
ik
Gendtbrugge?
derde burgemeester komt, die wrl
De naam behoort aan de gemeente, ongetwiifeld, maar de
vorm, de spelling, volgt den gang der taalkundige wetenschap.
Niemand kan dit op goede gtonden loochenen.
Over 5o jaar schreef men algerneen Gend, Cruyshautem, Sivrnaerde enz. Nog in het begin dezer eeuw schreef men Luyk, over
een goed hondei d jaar was 't Ludzk, Cortry-ck, BruE;--ghe, enz.
Moeten wij terugkeeren tot d,e verouderde spelling? Waarom
zouden wij, to plaatsnamen, beeck, huy-c, schuer, lant, hey-de schrijy en gelijk ever honderd jaar en meer, als men andeis algemeen
beek, ,huls, schuur, land, hezde spelt?
Een punt is tot hies foe dutster gebleven : Heeft de Regeering het
verslag der « Commission centrale de stat,stique » meaegedeeld aan
de bil koninkl. beslutt ingestelde Commissie tot herziening van
de spelling der plaatsnamen ? Is deze in de gelegenheid geweest
de opmerkingen der eerstgemelde te veikken en te wegen, aan den
toets der critiek te o p derwerpen ? Ons dunks dat dit een punt van
belang is, en dat men moeili j k een werk van Wen card bepaald
veroordeelen kan zonder zi.)ne opstellers gehooid te hebben.
In elk geval • wat dP « Section centrale » voorstelt heett geen kans
door de Vlamingen to warden aangenomen Geen se-hi-liver, die
eerbied heett voor het Ncdellan,isch, zal nog Cruy-beke of Lapschuere
schrijven ; alleen de Franschgezeneen, die er \N. Wen toe budragen om
onze taal, in de spelling der plaatsnamen, belachelijk te maken, zullen
met onnoozele koppigheid daarin vuortgacn ofschoon. men, wat het
Fransch betreft, Chz,nai en Tournaz zal stellen in stede van 't verouderde Chzmay-, Tournay- ; Bruxelles in stede van 't vt oegere
Bruxelle, enz.
D.
Koninkl Vlaamsche Academie. — Vergadering van 19 April
1899: De bestuurdei bi engt hulde aan de nagedachterns van den heer
T. J. I. Arnold, zoo onverwacht aan de wetenschap en de genegenheid
zijner medeleden ontrukt.
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Dr. W. de Vreese belast zich met het schrijven van het levensbericht van den heer Arnold.
Door Mr. Leonard Willems, advocaat alhier, werd het handschrift ingezonden van eene studie, waarin de valschheid wordt
aangetoond van eene bewering van den heer Discailles, als zou
Roper indertijd het ontwerp tot het oprichten van eene Vlaamsche
Academie hebben opgevat. De vergadering beslist dat dit stuk aan het
onderzoek van eene commissie, bestaande uit de heeren de Pauw,
de Potter en Snieders, zal onderworpen worden.
Door den heer bestuurder Van Even wordt aan de Academie een
afdruk aangeboden van den bundel gedichten VerTelcens, door den
eerw. beer Cuppens.
Namens de commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde deelt
de beer Th. Coopman mede dat zij, op verslag der heeren Prof.
J. Obrie en Dr. A de Vos, eenparig den wensch heeft uitgesproken
dat het werk • Inleidmg tot de studie der Analytzsche Schearunde,
door Dr. A. Bats is. leeraar aan het Atheneum en Dr. A. van de Velde,
adsistent can de Hoogeschool te Gent, door de Academie zou worden
uitgegeven.
Door de vergaderino, wordt met algemeene stemmen besloten dat
de Academie zich met die uitgave zal belasten.
Vervolgens worit overgegaan tot de verkiezing van een werkend
lid ter vervanging van widen den beer Genard. Di De Gheldere wordt
benoemd.
De vergadering stelt het getal leden vast, welke in de maand Juni
zullen te kiezen zijn.

Davids-Fonds. — In uitvoering der standregelen hield onze
rnachtige maatschappij, den i3 April, hare jaarlijksche algemeene
vergader ing te Leuven.
Teeken van bloei en belangstelling : nog nooit waren de afdeelingen uit al de gouwen van het Vlaamsche land zoo talrijk vertegenwoordigd. Het Walenland zelfs was opgekomen, Namen en Luik hadden
afgevaardigden gezonden.
Na de zielmis in St-Pieters-hoofdkerk voor de afgestorven leden,
opende hoogleeraar Helleputte de zitting in de Promotiezaal der
Universiteit.
De beer de Potter, algemeene secretaris, deed lezing van een
merkwaardig verslag. waarin hij de werkingen opsomde van ons
genootschap, een kapittel wijdde aan onze uitgaven, den voorspoed
onzer inrichting vaststelde, eenige desiderata ter overdenkmg bracht
en menige weaken ten beste gaf strekkende om meer en meet- leden
aan te werden en het land als met een net van afdeelingen te overspanner.
Aan de bespt eking over de rekeningen, de platen van den Boerenkrijg, de muziekuitgaven en bet jubelfeest van 25 Laren bestaan,
namen deel de heeren Vermylen, Crauwels, Helleputte, Claes,
Veltkamp, de Patter, Muyldermans, Claeys en Siffer.
Rekeningen en begrootingen werden met algemeene stemmen
goedgekeurd. Niet alleen aan leerlingen der vrije scholen, die zich
in het Nederlandsch onderscheiden, zullen boeken tot belooning
geschonken warden, maar ook aan leerlingen der officieele gestichten ;
de muziekstukken zouden doelmatiger moeten verspreid worden en
meer beantwoorden aan hetgeen door het publiek gevraagd wordt ;
het Jubelteest, dat men in 1900 te Leuven zal vieren, wordt geregeld
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in den zin van het schetsontwerp dat wii in de voorgaande aflevering
van het Belfort medegedeeld hebben; het uitgeven van het Gulden
boek. het Libel- memorialzs, worth eveneens bepaaldeltik aanvaard.
Na de zitting vereenigden zich het meerendeel der aanwezigen
aan den disch in het Barcelona-gasthof, welks groote zaal bijna te
klein was om al dat y olk te bevatten.
In vriendelijk gekeuvel, in broederlijkheid en in geestdrift verliepen de uren Dr Van Wmckel bracht een hetldronk tilt, en de eerw.
heer D r Claeys, die het banket voorzat in afwezigheid van den beer
Helleputte, door zijnen onlangs geleden rouw verhinderd het feestmaal
bij te wonen, besloot de vergadering met eerie meesterlijke aanspraak, door donderend handgeklap toegejuicht, en waarin hij het
maatschappelijk en vaderlandsch nut van het Davids-Fonds uiteenzette en iedereen aanspoorde om door jiver en door werk het genootschap nog hooger te doen klimmen in degelijkheid en in invloed.'
— Het bestuur van den tooneelbond Nut en Vermaak heeft van
harte het Gentsche Davids-Fonds bedankt,voor het prachtig eeremetaal,
welk het geschonken heeft in den tooneelprijskamp van den Burgerkring, voor de beste uitspraak, en die toegekend is geweest aan de
tooneelvereeniging van Tongeren.
Deze aanmoediging vanwege het Davids-Fonds zal door alle
Vlaamschgezinden hong geprezen, en, hopen wij door al hare afdeelingen in dergelijke omstandigheden nagevolgd woi den.

Vlaamsche Hoogeschool. — Ziehier ten titel van document een
brief door den Burgemeester Buls van Brussel aan « La liberte 3)
geschreven, en dien -.vij zonder vertalen overdrukken om hem niets
van zijne gewichtigheid te laten verliezen :
Bruxelles, le to avril 1899.
Monsieur le Directeur,
(' La libette » publie, a propos d'un projet (Fum y ersite flamande,
un article qui contraste tellement avec le ton serieux habituel du
ournal, que je ne puffs resister au desir de vous obliger a examiner
cette importante question d'une maniêre approfondie, en vous exposant avec calme des raisons qui plaident en faveur de la demande de
« certains flamingants tenaces ».
Nierez-vous que le flamand soit la langue pnpulaire d'une bonne
moi tie de notre peuple? Non, evidemment.
Voulez-vous faire disparaitre cette langue nationale par les
moyens employes par la Russie pour russifier les Polonais ou ear les
Prussiens pour germaniser le Grand Duche de Posen ? Non evidemment.
Vous direz peut-titre qu'il faut laisser mourir le flamand de sa
belle mort. La terre flamande envahie peu a peu par le francais verra
deperir sa langue maternelle, comme la forét africrtine est tuee par la
bane parasite.
Mais alors par quel manque de logique les journaux les plus
antiflamingants se declarent-ils partisans de l'enseignement des deux
langues dans nos ecoles primaires? Its prolongent ainsi inutilement la
longue agonie du flamand.
Si l'existence de cette langue menace notr, unite nationale et
maintient notre peuple flamand dans I'isolement en l' empechant de
participer a la civilisation de la grande nation francaise, pourquoi des
demi-mesures, pourquot des concessions? Reclaintz tout de suite la
suppression du flamand dans toutes les ecoles.
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Vous ne rose' iez pas, parce que vous savez que le peuple flamand
est, avec raison, attache a sa vieille langue maternelle, que c'est elle
qui traduit le mieux ses sentiments intimes, que c'est elle qui donne a
notre nationalite bilingue un caractere national qui l'empéche de se
fondre dans celle de notre puissante voisine.
Des lors, sr vous ne pouvez esperer faire disparaitre le flamand,
n'apercevez-vous pas que ce qui menace le plus notre unite nationale,
ce n'est pas l'emploi de deux langues, comme en Suisse, mais c'est la
separation intellectuelle entre le peuple et la bourgeoisie.
Le peuple flamand, continuant a parler sa langue maternelle, la
bourgeoisie l'oubliant des qu'elle se livre aux etudes superieures, faute
d'une universite flamande oft elle puisse les potirsuivre. Consequence :
manque de communion, de communication spirituelle entre les classes
cultivees et les classes populaires. Voila la veritable cause de l'ignorance, de l'isolement dans lesquels croupissent les masses, abandonnees par ceux de lever s concitoyens qui ont pu s'adonner aux etudes
superieures.
Combien soot pauvres, devant cette constatation, les motifs que
ion donne pour repousser one haute culture en
!nand 1
Manque de livres ! Comme sr les Neerlandais ne ,ossedaient pas
une bibliotheque scientifique aussi complete que les Francais !
Exclusion du grand mouvement de la pensee! Mais allez donc voyager
en Danemark, en Norvege, en Hollande, en Suede, en Finlande, et
vous me direz si la moyenne de la population n'y a pas une education
bien superieure a celle de la moyenne du peuple franca's.
Quanta la contribution apportee par ces petits peuples au
domaine scientifique du monde. Il faut ignorer celui-ci pour nier
qu'elle est proportionnellement au moins egale a l'apport de la Francet
Ce n'est pas uniquement par esprit de clocher national qu'il fau.
entretenir et developper la culture de la langue neerlandaise, c'est
encore au point de vue de notre position internationale. Places au confluent de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, nous ne devons
pas nous abreuver exclusivement a la source latine; nous devons
puiser directement notre science dans les livres anglais et allemands et
ne pas attend re que les Francais nous les aient fort mal traduits, quand
ils les traduisent, car les meilleurs ouvrages de science ne le sont pas
ou le sont trop tard.
N'avez-vous donc pas remarque la peine qu'ont nos Wallons
apprendre l'allemand et l'anglais? Regardez autour de vous, vous
colistaterez que ce sont surtout les Flamands qui ont su acquerir ces
langues anglo-saxonnes. Et cela n'est pas etonnant. Lisez l'excellente
Etude comparee des langues vivantes d'origine germanique, par
M. J Melon, et vous constaterez l'etroite parente qui existe entre le
Flamand, l'Allemand et l'Anglais. Est-ce au moment ou, dans le
monde commercial, industriel et colonial, le Francais recule devant
ses deux rivaux germaniquts, que nous allons sottement abandonner
une langue qui nous facilite a ce point Pacquisition de la langue des
deux peuples qui prennent la tete de la civilisation par leer puissance
commerciale et colonials?
Sr vous admettiez qu'il pourralt y avoir inter& national a favoriser une haute culture germanique dans notre pays, vous ohjecteriez
peut-étre qu'il n'y a pas posszbzlite; qu'une universite flamande
repeterait la vaine tentative de la defunte universite nouvelle. Je vous
repondrai, avec M. Hoffman, professeur a l ' Universite de Gand
« Cette espece d'irnpossibilite n'est jamais absolument insurmontable,
puisqu'on peut changer la volonte en eclairant l'intelligence. »
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C'est a cela que j'ai voulu m'employer en vous envoyant ces
reflexions.
Veuillez agreer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma consideration distinguee.
BuLs.
Varia. — In den tienjaarlijkschen wedstrijd van philosophische
wetenschappen is de prijs toegekend aan de werken van Prof. Delbceuf,
in leven hoogleeraar te Luik. Eenige stemmen werden uitgebracht op
den naam van Mgr Mercier, hoogleeraar te Leuven.
— Te Madrid zal het derde eeuwfeest van Velasquez gevierd
worden met eene tentoonstelling der schilderijen van den meester en
het oprichten van zijn standbeeld.
— In een work, te Parijs verschenen onder den naam van
Morceaux choisis des litteratures etrangeres, deelt Edmond Rod
verschillende stukken mede van Hooft, Cats en Vondel.
Een standbeeld aan Gcethe gaat te Straatsburg opgericht
worden.
Willems monument. — De volgende gemeentebesturen hebben
bijdragen geschonken : Gent fr. 7,500, Antwerpen fr. 3,000, Oostende
fr. too, Roeselare fr. 5o, Gendbrugge fr. 25, Ledeberg fr. 25,
Dendermonde.
t Th.-J.-J. Arnold, Conservator aan de bibliotheek der Hoogeschool te Gent, lid der K. VI. Academie en der Maatschappij van
Nederlandsche letterkunde te Leiden. Hij schreet verschiliende wet ken
van bibliographic en literartsche wetenschap ; nu onlangs verscheen
van hem : « Het Nederlandsch in de Gentsche dagbladpers » een
voordracht in de Academie gehouden en welke nog altijd druk in de
pers besproken wordt. Met de heeren F. van der Haeghen en R. van
den Berghe gat hij uit Bibliotheca Belgica, v66r een tiental jaren met
den vijtjaarlijkschen prijs van fr. 5,000 bekroond. Hij was inzonderheid
zeer goed beslagen op het stuk der Rederijkers-quaestie en de geschiedenis van de letterkunde der 16 e eeuw.
Bescheiden en geleerd, mocht de man zich verheugen in de
algemeene waardeet ing.
t Pater Liagre S. J. zendeling in Congo : zijne talrijke brievon over het zwarte werefddeel, verschenen in Missions Beiges de
la Compagnze de j'esus, zijn zeer merkwaardig. — t Edouard Pailleron, lid der Ft ansche Academie, de bekende g chrijver van zooveel
opgangmakende blijspelen als : le Monde ou ion s'ennuie, le Mur
mztoyen, Faux menages, l'Autre motif, l' Age ingrat, la Souris enz.
Charles Friedel, beroemde Fransche scheikundige schrijver onder
andere van Cours de chimie organique. — t Declercq, gewezen
pastoor van Aarseele, schrijver eener geschiedents dezer gemeente.

OP HET WATERLOOSCHE SLAGVELD.
Ter herinnering aan den slag van Waterloo,
x8 Juni 1815.
LA BELLE ALLIANCE.
AAST den steenweg bevindt zich eene tamelijk

groote huizing met spierwitten voorgevel. Aan
elken kant der deur, twee groene vensterblinnen. In het midden leest men : Rencontre des generaux
Wellington et Blucher lors de la memorable bataille de
xviii juin M DCCCXV se saluant mutuellement vainqueurs. Estaminet.
Achter de hoeve strekt zich de hof uit.
.den jong veulen komt uit den stal geloopen, en
huppelt heen en weer over den steenweg. Het springt
den golvenden akker op, die zich aan de andere zijde
van den weg bevindt, en komt in woeste vaart aangerend, om in den stal overal rond to snuffelen. Het
zoekt blijkbaar het moederpaard, dat sinds 's morgends
naar den veldarbeid is vertrokken. De gelagkamer is
kleiner, dan men buiten zou veronderstellen. Er braadt
eene Leuvensche stoof. Het spek braadt in de pan.
't Riekt waarlijk lekker. Eene vrouw, van zoowat veertig
jaar oud, eene geheel andere type dan onze Kempische
boerinnen, trippelt in en uit, en draait het spek om.
Haar man, stellig wel vijftien jaar ouder, komt zijn pijpken
aansteken, werpt een zijdelingschen blik op ons, zegt
geen woord, en verlaat het vertrek.
In den hoek, onder de stoof, zit een ineengekrompen
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wezen, dat we in den beginne niet gezien hebben. Het
is de moeder van den baas. Zij zit op een laag schabelletje; en zou, zelfs als ze rechtstond, weinig boven
de platte buis der stoof reiken. Ze is geel als was, en
heeft een aangezichtje, niet grooter dan het Lieve
Vrouwenbeeld eener dorpskerk. De oogen zijn wijd
geopend, doch fletsch, verglaasd : het oudje ziet dan
ook bijna niet meer. Zij houdt zich echter bezig
met boonen van de ranken te trekken. Een achtjarige
knaap, die naast haar zit, steekt haar, als zij begint
rond te tasten, de basten in de hand, die oudje met
moeite aftrekt.
« Hoe oud zijt ge, moederken ? » schreeuw ik, zoo
hard ik kan.
« Sinds St-Jan twee en negentig. »
« Dan weet ge nog over den slag te vertellen. »
« 1k deed denzelfden morgen mijne eerste communie. »
«

Waar? »

« In mijne parochie, te Plancenois. »
« Kondet gij feesten, ook ? »
« Ah, pardi. Nous &ions a tab'... Les soldats
arrivent... Its crient, its hurlent... Ma grande sceur...
Its veulent la prend' ... mais elle tap' sur la gueule...
La bête prend son sab... ma sceur tombe morte sur le
carreau . »
« Et puis? »
« Oh, tout le monde, vite, vite s'enfuire dans les
bois... Je revins trois jours aprês... not' maison, depuis
la cave au grenier, etait remplie de cadav' ... its puaient... »
Plancenois.

Een weinig voorbij La Belle Alliance, tusschen deze
hofstede en de hoeve Rosomme, tangs denzelfden leant
der baan, slingert een smalle buurtweg landwaarts in.
Hij bevindt zich merkelijk lager dan de omliggende
akker, vooral die gedeelten van bet bouwland, welke
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aan den grooten steenweg grenzeu, steken eene manshoogte boven den binnenweg uit.
Het was op een der hoeken van de baan en den
buurtweg, dat Keizer Napoleon, in den vroegen morgen
van 18 Juni 1815, uit de hoeve Rosomme, eene keukentafel en stoel had doen brengen. De grond was geheel
slijk : eene stroowisch werd onder de voeten gelegd.
De krijgsman spreidde het plan van het slagveld op de
tafel uit, en zegde tot Soult : « Joli echiquier. »
De weg slingert fel. In rechte lijn zijn we geene
tien minuten van Plancenois verwijderd. Nu duurt het
eene dikke halve uur, eer we aan de eerste huizen
komen. Ze zijn nieuwerwetsch, en hebben het voorkornen
der gewone Waalsche pachthoeven. De straat kronkelt
voortdurend, en wordt van lieverlede breeder. Zij loopt
in de kom van het dorp uit. Deze heeft den vorm
van een halven cirkel. Ons treft vooral eene aanzienlijke
hoeve. Een groote mesthoop strekt zich daarvoor uit.
Een pachter is een langen wagen met vier wielen
aan 't laden. Blijkbaar heeft hij reeds den geheelen
dag gereden, want over het dorpsplein ligt de mest
gespreid, als hadde de pachter hem over den akker
gebroken. Als Kempenaar, die daarbij de Nederlandsche
Meierijdorpen kent, kan ik niet loochenen, dat de Waalsche gehuchten tamelijk vuil zijn ; als jongen eener
bij uitstek magere heistreek moct ik zeggen, dat het
zonde voor God is zoo met den mest te « klassen ».
Enkele, huizekens, door akkerland van elkander
gescheiden, sluiten de kom af. Dan hebt ge de kerk.
Weeral zien we, Vlamingen, die in onze geringste dorpen
veelal prachtige bedehuizen hebben, minachtend op dit
onaanzienlijk gebouw neer. Een lage, vierkante toren,
met kleine spits, eene bekrompen kerk zonder stijl. Wij
hooren er gerucht in, en duwen de deur open. Een
allerliefste Walinneken is het autaar aan het afstoffen.
Geen enkel kunstvoortbrengsel is bier te zien. Een kruisweg in chromo, drie kleine, ellendig geschilderde ramen.
Hat autaar is onlangs vernieuwd; de rnuren der
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kerk zijn herpleisterd. Het kerkhof is klein. Slechts
enkele graven zijn onder het gras te zien. Het muurken
is laag , het brokkelt op vele plaatsen af. Het is bijna
geheel onder klimop en andere slingerplanten verborgen.
Rechtover de groote boerderij treden wij eene herberg
binnen : de vrouw verzekert ons, « que la biere du pays
est exquise » wij bestellen eene pint.
Fen groat raam, met kleine ruitjes, in looden lijstjes,
geeft op het dorpsplein uit, waar de zwaluwen langzaam en met innig wel behagen over den gespreiden mest
scheren.
Dit zelfde dorpsplein, thans zoo vreedzaam, was in
den Zondagnamiddag van 18 Juni 1815 getuige van
een der ijselijkste schouwspelen, waarvan de jaarboeken
der krijgsgeschiedenis melding maken. Terwij1 de hofstede
Hougomont in lichtlaaie vlam stond, en de omtrek
dreunde onder de hoefslagen der ruiterij van Milhaud,
terwijl de kanonnendonder van vierhonderd stukken
kraakte, was hier sinds Lang een gevecht aan den gang,
dat in moorddadigheid alles overtrof. Omstreeks vijf
uren was Lobau verplicht zich bier te versterken. De
scharen van Billow drongen zoover vooruit, dat hun
schroot verwoestingen in de Fransche garde-infanterie
begon aan te richten, die naast La Belle Alliance had
post gevat. De jonge garde, onder Duhesme, komt Lobau
ondersteunen. Het Fransche leger bezet het dorpsplein,
het kerkhof, de hoven en boomgaarden. De Pruisen
vvijken. Blucher geeft aan Hiller bevel Plancenois, kost
wat kost, te nemen. Hiller rukt in drie kolonnen het
dorp binnen. Geheel het plein, het kerkhof, al de hoven
en kruiswegen zijn met strijders opgepropt De rangen
zijn op dertig schreden van elkander. Aldus blijft men
elkander vermoorden (1), de kerk is met Franschen en
Pruisen gevuld, groote plassen bloed bedekkcn den
blauwen vloer. Hiller is verplicht te wijken, doch komt

(1) Histare de la ' Campagne de 1815. Waterloo, par le Lt Colonel
bl. 219.
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weldra terug, door twee nieuwe bataillons ondersteund.
De jonge garde delft het onderspit, en wordt buiten
het dorp gedreven. De Pruisische veldstukken worden op
zevenhonderd meters afstand van den steenweg geplaatst
Doch de keizer heeft het gevaar bemerkt. Hij geeft
aan Morand bevel met een bataillon grenadiers, twee
bataillons jagers en twee batteries der garde op te rukken,
en Plancenois te hernemen.
De verschrikkelijke vieille garde, die zoo dikwijls
de overwinning aan Napoleons vanen heeft gehezht,
stormt langs al de kleine wegen het dorp binnen. In
al de huizen, in al de schuren, in al de stallen worth
gemoord en gewurgd. De Pruisen ruimen Plancenois.
De keizer bemerkt het van zijne verheven stelling. Voor
de laatste maal glijdt een straal van hoop over zijn
marmerbleek gelaat. Doch. omstreeks acht uren, wanneer de zon, welke zich tot dan toe verborgen had
gehouden, hare flauvve stralen, door de wolkengordels
schiet, gaat zijne gelukszon voor goed onder. Maarschalk Vorwarts verschijnt aan het hoofd der ruiterij
van Ziethens voorwacht. De bijna tachtigjarige held, over
gansch het lichaam gewond, ijlt in stormgalop op den
vijand. Twee en dertig stukken van Ziethens korps spreiden
dood en vernieling in de wijkende scharen van Durutte
en Marcognet. Wellington bemerkt het. Dronken van
vreugde geeft hij bevel aan heel zijn leger vooruit te
rukken. Doch de schok heeft geene plaats. Het Fransche
leger bestaat niet meer. Als eene bruischende zee overstelpen de Engelschen en Pruisen het slagveld. De maan
rijst op achter het geboomte van Hougomont en verspreidt eene zoo zilverwitte klaarte over het landschap,
dat de lieden van Braine en Mont Saint Jean aan een
mirakel gelooven. De granen zijn platgetreden, door
den hoef doorgehakt. Zestig duizend rnenschen liggen
daar op de glooiende velden (I). Een zoete dauw valt
(t) Cette fatale journee nous coilta vingt et quelques milliers
d'hommes, y compris les 5 a 6 mille blesses, demeures aux Anglais,
Les pertes des Anglais égalaient a peu pres les nOtres. (Thiers XXI-165.)

390

OP HET WATERLOOSCHE SLAGVELD.

op hunne verstijfde ledematen, ter wij1 het gerucht allengs
vermindert en de stilte des nachts het gehuil van den
slag vervangt.
Wij zaten nog altijd door het groote raam op het
dorpsplein te blikken, dat in gouden lichtgloed baadde.
Recht voor ons stond een lief Walinneken met een
flinken boerenjongen te keuvelen.. De zwaluwen vlogen
met loomen vleugelslag over de zoden van het kerkhof,
op den nok van den tempel zat een spreeuw zijn
opwekkend lied te zingers. De vrouw des huizes was
ongemeen vriendelijk en praatgraag. In het Waalsch
zegde zij ons, dat de gemeenteoverheid had verboden
zonder noodzakelijkheid te graven. Verleden week haalden
de metsers, die de fondamenten voor eene schuur groeven in de buurt, twaalf geraamten boven. De koemeid
vond, voor weinige dagen, nog een schedel, met een
kogel in den rechter slaap. De geraamten bevinden zich
haast tegen de oppervlakte. De kinderen vinden gedurig
overblijfselen van het leger. Het is onmogelijk een oud
huis te herKellen, zonder er geweerkogels in aan te treffen
wanneer men het oud altaar afbrak, kwamen zij overvloedig op den grond gerold.
Wij verlaten Plancenois. De waard uit La Belle
Alliance, op zijn vermoeid paard gezeten, rookt zijn
kort smokkelpijpje, de rook drijft in blauwe kringetjes
in de zoele lucht. Hij neemt eerbiedig de muts af, en

Volgens Brialmont (Histoil e du duc de Wellington 2 c deel 431) hadden
de Bondgenooten 24679 dooden en gekwetsen, de Franschen 18500;
7,80o werden knjgsgevangenen genomen. Het keizerlijke leger verloor
daarbij 227 vuurmonden. Maxwell, in rota bij den Belgischen schrijver
aangehaald, beweert, dat de Bondgenooten 63000 man buiten het gevecht
hadden daartusschen telde men 38000 Pruisen. Volgens Les Victoires
et Conquétes zouds'n de Franschen van den 15 tot den 19 Juni 36,500,
de Bondgenooten 50000 man hebben verloren. K Op het slagveld zelf
zegt Knoop, waren de verliezen der beide partijen niet zeer ongelijk,
van ceder tusschen de 25 en 30000 man ; maar bij den terugtocht verloor
het fransche leger zooveel aan gevangenen, zooveel aan geschut,
munitie en wat kracht aan een leger geven kan, dat men; gerust kan
aannemen, dat dit leger door de nederlaag bij Waterloo zoo goed als
vernietigd werd.
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weldra zien wij zijn beeld, zich ver vOor ons tegen den
helderen hemel afteekenen.
Wij bevinden ons in een ravijn. IX! weg is smal,
de hooge kanten zijn met oude tronken schaarhout
begroeid, waarboven zich jonge, frissche scheuten verheffen. 1)e dikke, knoestige wortels woelen allerzijds over
den weg heen. Wij komen op het akkerland. Daar
verheft zich eene gothische pyramide, waarop men in
gouden letters leest : « Die gefallenen Heiden ehrt dankbahr Konig and Vaterland. Sie ruhn in Frieden. \> Over
het stoppelveld en omgeploegd akkerland komen wij op
den grooten steenweg terecht.

La Haie Sainte
Bevindt men zich aan de herberg La Belle Alliance,
en Wendt men het oog in de richting van Mont Saint
Jean, zoo bemerkt men, dat de steenweg tamelijk snel
daalt, om dan weer te stijgen, zoodat de hoogte ons
gezicht op niet grooten afstancl. afsnijdt. Achter die hoogte
legerde Wellington met het gros zijner troepen.
In de laagte, ongeveer even ver van de Engelsche
stelling als van de Fransche voorposten, ligt de hoeve
La Haie Sainte. De grond is bier donkergeel; verscheidene straatsteenen slaan haast rood uit. Links, tamelijk
ver van den weg, heeft men de boommassa van Hougomotit. Wij, Kempenaars, aan onze heidevlakten
gewoon, hebben geene oogen genoeg, om dezen golvenden
grond, met welige oogsten bedekt, Bade te slaan. Vooral
de ligging van (lit pachthof, met zijn blauw dak, dat
zich zoo diep beneden ons bevindt, komt ons treffend
voor.
La Haie Sainte was den 18 Juni door twaalf
honderd man, meest Brunswijkers, bezet.

« Het is twee ure 's namiddags, toen de divisien van
d'Erlon ten aanval vooruitrukken... De keizer zelf sprak
de divisi6n, in korte, kernachtige woorden aan.
a De linker kolonne wendde zich tegen La Haie
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Sainte, en viel de hoeve aan. Zij ondervond bier een
krachtigen wederstand van Baring's buksenjagers, die
echter den boomgaard, ten zuiden van de hoeve, aan
den vijand moesten inruimen. In de gebouwen werd
de verdediging voortgezet. Uit de hoofdstelling der
Bondgenooten rukte een bataillon van Ompteda's brigade
ter hulp van La Haie Sainte op. Baring sloot zich
met zijne buksenjagers daarbij aan; maar plotseling
aangevallen door Milhaud's kurassiers, wordt de Duitsche
infanterie uiteengeslagen, en bijna geheel vernield. Een
gedeelte van de jagers van Baring bleef zich echter
handhaven in de gebouwen van La Haie Sainte ; en
die onverschrokken officier bezette de hoeve weer, Coen
ook op andere punten de aanval van d'Erlon's divisiZn
geheel en al mislukt was...
« Het was bij en om La Haie Sainte, dat de hard-.
nekkigste worsteling plaats vond. Er was eene omstandigheid, Welke de verdediging van die hoeve bijzonder
begunstigde : zij was slechts op eenige honderden passen
voor de hoofdstelling der bondgenooten gelegen, en kon
dus van daar krachtdadig ondersteund worden door
geschutvuur en door het oprukken van hulptroepen.
Om dit tegen te gaan, besloot de fransche keizer gelijktijdig met die aanvallen op La Haie Sainte, aanvallen
te doen op de hoofdstelling van Wellington, ten einde
daardoor den britschen veldheer te beletten de aangevallene hoeve ter hulp te komen. Het fransche geschut
zette zijn vuur op die hoeve voort ; het voetvolk, in
kolonnes geschaard, met sterke lini6n tirailleurs voor
zich, rukte daarna op tot bestorming van dat punt;
en gelijktijdig daverde de grond door het vooruitrukken
der kurassiers, waarmede Milhaud westelijk van den weg
naar Charleroi, op de slaglinie des prinsen van Oranje
aanviel... De hoeve, door sterke massas voetvolk aangevallen, was weldra met een kring van vuur omgeven,
en van het overige der stelling geheel afgesloten; herhaaldelijk wierp zich de fransche infanterie op de heggen
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Kier, van Barings zijde, een onbezweken tegenstand en,
in den strijd, die uren lang werd voortgezet, wist de
dappere Duitscher steeds in het bezit te blijven van den
toevertrouwden post. » (I)
Omstreeks zes uren werd de hoeve door de Franschen
overweldigd. Moet men hunne geschiedschrijvers gelooven,
dan waren de twaalfhonderd verdedigers, op een zeer
klein hoopje na, gesneuveld.
De hoeve is een uitgestrekt gebouw.
Hof en boomgaard zijn groot. Eene dikke, oude
haag, gelijkloopend met den straatweg, sluit den tuin
af. Door een over welfden gang, als in een molen, komt
men op den koer. In dien gang, op zijde, heeft men
eenen put, met witsteenen kuip. Bij middel van een
dalend en rijzend schepvat wordt het water opgetogen.
De put is diep, en het water ongemeen koud. Men
heth mij verteld, dat, wanneer de Franschen zich van
de hoeve meester maakten, zij zoo verhit waren, dat
eenigen elkaar omver staken, ten einde eerst hunne
wonden te verkoelen en hunnen dorst te lesschen.
De koer is geheel afgesloten. Op enkele plaatsen
heeft men, als een bogengang, waaronder stroo is getast,
en zich landbouwgerief bevindt. Een deurtje, in den
zuidelijken zijgevel, geeft toegang tot den boomgaard.
Het was langs daar, dat de Franschen de hoeve binnenrukten.
Het was frisch in het ruime vertrek van La Haie.
De muren zijn dan ook dik. Eene groote waschkuip
stond op een driepikkel. De Waalsche wascheressen
konden al zoo goed den snater roeren als onze Kempische.
De meid, eene allersmakelijkste, Vlaamsche deerne, verstond geen enkel woord Waalsch, (Wij bevinden ons
op de taalgrens). Zij werd door elkeen op flesschen
getrokken. Ik 'had medelijden met haar daar zij, die
er anders alles behalve bloo uitzag, zich niet kon ver-

(t) Quatre-Bras en Waterloo, door M. J.
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antwoorden. De paardenknecht kwam binnen : een jongen,
opgeschoten als een wilde boomscheut, gebouwd als een
athleet. Hij liet den blik op het Vlaamsche meideken
vallen, en hoewel hij geen woord van hare taal verstond,
was het duidelijk, dat zij elkander wonderwel begrepen.
lk had geen medelijden met het jonge boerinneken meer,
en hoewel het grootste deel der spotternijen, in den
Waalschen tongval van Zuid-Brabant, mij niet waren
ontsnapt, kwamen zij mij thans veel duideli)ker voor
dan eenige minuten te voren

Hougomont.
« Op duizend passen ten zuiden van den landweg
van Ohain, tusschen de beide steenwegen, maar meest
nabij die van Nivelles, vertoont zich het kasteel van
Hougomont; in 1815 bestond dit uit een heerenhuis en
hoeve, stallen en schuren, — hechte steenen gebouwen,
met een ringmuur omgeven, en ten noorden begrensd
door een boomgaard en een moestuin, ten zuiden door
een boschje; het geheel maakte een rechthoek uit van
6 a loo pas lengte, en 5 a 600 pas breedte, geheel
omringd door eene digte heg en eene diepe sloot ; —
een post uitnemend te verdedigen, zelfs tegen groote
overmagt. )) (1)
Wellington had Hougomont door een bataillon
Nassouwers, verscheidene kompagnie6n Hanoveranen en
vier kompagnieUn Engelsche garden doen bezetten. De
bezetting bedroeg ongeveer achttienhonderd man. Onmiddellijk bij het begin van den slag, gaf de keizer aan
zijn tweede korps het bevel de stelling te veroveren.
De afdeelingen Foy, Jerome en Bachelu drongen door
het bosch, door eene hooge, dikke heg, en kwamen
voor de muren van het gebouw. Hun voorwaartsdringen
w erd op een moorddadig geweervuur onthaald. Generaal

(I) KNOOP,

bl.
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Bauduin vond er den dood. De afdeeling Foy zwenkte
links, en bemerkte eene poort, die op den koer uitgaf.
De tweede luitenant Legros, door de soldaten L'Enfonceur
genaamd, stormt, met eene bijl vooruit, hakt de poort
aan stukken, en snelt, gevolgd van zijne mannen,
voorwaarts. Doch, de Engelsche garden ijlen bij, en
sluiten de poort. Legros en al zijne soldaten worden
gedood. De kolonel Cubieres, reeds den i6 bij QuatreBras gewond, valt doodelijk getroffen neer. De Engelschen zelven dragen hem van het slagveld.
Eene Fransche batterij houwitsers is intusschen
aangekomen ; zij braakt een bagel vuurbommen op de
hoeve en het kasteel. De gebouwen staan welhaast in
lichtlaaie vlam. Knetterend slingeren de vlammen om
de balken, muurblokken storten in ; het geweervuur
knalt onophoudelijk, Engelsche, Fransche, Duitsche commandos weerklinken te alien kanten, overschreeuwd
door het geraas der strijders, en den donder van het
grof geschut, dat thans over geheel het slagveld dood
en verderf verspreidt.
De Engelschen geven het niet op. Zij krijgen gedurig
versterking, en blijven hardnekkig in eene stelling standhouden, die zij als van het grootste gewicht ter verdediging van het gros van Wellingtons leger betrachten. (I)
Al de pogingen, welke de Franschen aanwendden,
om zich van Hougomont meester te maken, bleven
vruchteloos. Zij slaagden erin het bosch en den boomgaard te bezetten ; doch de gebouwen zelven bleven in
de macht der Engelschen. Volgens den uitstekenden
Belgischen krijgskundige Brialmont vonden, rond Hougomont, ongeveer zesduizend man van beide legers den
dood. De Franschen alleen hadden bijna tien duizend
dooden en gekwetsten.
Brengen wij een bezoek aan de zoo treurig vermaarde huizing. Van het Hotel du Musee volgen we

(I) Zie THIERS. Histoire du Consulat et de l'Empire. XXI Deel
bi. 141.
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eenigen tijd een gelen straatweg, en laten dezen weldra
rechts liggen. Wij stappen over het bouvvland. Eerst
hebben wij am veld van haverstoppels. Het klimt weinig.
Aan onze linkerzijde, op vijfhonderd schreden van ons,
verheft zich de leeuw. Tusschen die plaats en ons
stoppelveld daalt de grond aanzienlijk, om recht vOor
en achter ons weer to stijgen. In die daling eindigde
de laatste charge van Ney ; hij verloor er zijn vijfde
paard. Enkele oogenblikken gaan wij over een versch
omgeploegd akkerland. Het heeft gisteren fel geregend ;
doch het water bevindt zich slechts aan de oppervlakte
der aardkluiten. Zij zijn hard als steen wij voelen er
ons gedurig op uitschuiven. De akker wordt door eene
breede, waterlooze gracht omzoomd. Wij springen er
over, en bevinden ons in den boomgaard van Hougomont. Hij is groot. De grond glooit tamelijk sterk.
Enkele schraal groeiende appelaars staan bier en daar.
Een dozijn kalveren scheren het gras af, dat reeds zoo
kort is, dat het vee er zich stellig niet vet aan zal mesten.
Uit den boomgaard komen we op een lang, smal plein.
Het is door een weinig verheven rnuur van roode baksteenen afgesloten. Voor het plein ziet men bier en
daar de overblijfselen eener hegge. De stronken zijn oud
en versleten ; zij vvorden overal door jeugdige takken
verdrongen, die frisch, krachtig opschieten. Op het plein
verheffen zich twee appelboomen. Voor zeven en zeventig
jaren stonden zij in vollen bladerdos. Thans bezitten
zij haast geene levenskractit meer. Duidelijk ziet men
op hunne schors de uitwerkselen der kogels nog. De
muur ziet er uit als eene zeef : zoo zijn de steenen
stuk geschoten.
Aan den hoek heeft men de groote poort. Wij
komen op den koer. Rechts vOor ons is het kleine
poortje, dat Legros doorhakte. op den koer staat het
kapelletje van bet oude slot, met verkoolde balken.

(I) Het is nu zeven jaar geleden, dat ik het slagveld bezocht.
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De muren zijn vol namen geschreven. Vele toeristen
vragen zelfs eene ladder, om aan het gewelfsel hunne
aanwezigheid vast te stellen. Kiekens azen overal rond.
Naast een verbrokkeld muurken hangs een koeketel over
het vuur te pruttelen. Wij openen een draaihek, en
komen in den voormaligen tuin, thans in weide herschapen. Aan onze rechterzijde staat nog de roode muur,
waarachter de Engelschen de eerste aanvallen afwachtten,
Vcior ons strekt zich een klein bosch uit, met hooge,
dikke beuken en eiken begroeid. Het gras is er niet welig;
waarschijnlijk ten gevolge van de aanhoudende droogte
des zomers. Op vele plaatsen is de grond onder dorens
bedekt, terwij1 de distels overal tieren, en de braamstruiken, naastheen den ringmuur vooral, gulzig hunne
purpere ranken heenslingeren. Eene prachtige Hollandsche koe graast in het midden van het park. Zij is
de zuinige, ze is dankbaar voor hetgeen haar gegund
worth. Voetje voor voetje stapt zij voort, wel zorg dragende nergens een bosje voorbij te gaan noch te vertrappen. Een half dozijn rood- en zwartbonte kalveren
liggen ten gronde. Zij herkauwen hun voedsel, of steken
lui het hoofd in de hoogte. Zij kennen den prijs van
den tijd niet. Drie melkschapen grazen daarentegen gretig
voort : zij vreezen, dat men hen al te gauw dezen
smakelijken disch voor den vunzigen stal zal doen
verlaten. Een moederzwijn wandelt van boom tot boom.
Enkele kleine kiekens zijn slechts nu en dan zichtbaar.
Zij dringen onder de doornstruiken, pikken de vliegen
aan den voet van den muur, of liggen met uitgestrekte
pennen zich naast de kalveren te koesteren. De zon
neigt ten ondergang. Zelden was de lucht zoo helder als op
dezen verrukkelijken avond.
Terwij1 wij ons in den tuin van Hougomont bevonden,
waren de wolkjes ongemerkt uit het Westen verdwenen.
De zon stond bleekgeel te glanzen. Hare stralen waren
zoo zacht, zoo fluweelig, dat zij harmonie, gemoedsrust
en vrede in de geheele natuur stortten Die stralen vielen

op de glanzende y acht der koe en op de ruige wol der
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schapen ; zij gleden over de gemarmerde stammen der
beuken en over de knoestige takken der eiken. Ze
zweefden over de wei en hingen over den akker. Alles
kreeg eene kleur van goud. De wolkjes dreven steeds
naar het Oosten ; bun zoom was purpergekleurd. Ons
gelaat en onze handen straalden.
Mijn vriend stond in het Westerpoortje, ik onder
een lagen appelaar. De nevel verloor zijne goudkleur.
Hij werd zilverachtig, en weldra grijs. De zon verdween,
de schemering daalde onopgemerkt neder. De wind stak
op in het hooge geboomte; de akelige tooneelen, waarvan deze plaats getuige was, vertoonden zich zoo levendig
vOor onzen geest, alsof wij ze bijwoonden, terwiji we,
in de kruinen der beuken en eiken de schimmen van
die duizenden holden hoorden, die bier, in woedende
razernij, streden, en in den bloei buns levens sneuvelden.

Antwerpen.

GUSTAAF SEGERS.
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OVER DE GERMANISMEN.

N de laatste tijden zijn talrijke schrijvers, vooral
in Zuid-Nederland, tegen de gallicismen ten strijde
getrokken ; zij zijn overtuigd dat het gebruik
van deze vreemde woorden en wendingen de Nederlandsche taal ontsiert en verarmt, het natuurlijk taalgevoel
krenkt en verdooft, ja zelfs het grondig aanleeren van
eene andere taal schier onmogelijk maakt. Om dezelfde
reden diende er nu ook in het krijt getreden tegen
een anderen, niet min gevaarlijken vijand, nl. tegen de
germanismen, die te onzen dage zoo menigvuldig in
onze taal binnensluipen.
Wij weten het, sommige schrijvers die het overigens
met onze taal wel meenen, vinden er geen bezwaar
in germanismen te gebruiken, ze zelfs als taalverrijkende
elementen aan te prijzen, omdat het Hoogduitsch met
het Nederlandsch stamverwant is, en bijgevolg elk hd.
woord onzen taalschat komt verrijken. Zulke redeneering
evenwel houdt geen steek, als men bedenkt dat elke
taal, hoe gelijkend ook op andere, eigen aard en karakter
heeft, eigen klank en kleur, eigen vorm en rijkdom in
overeenstemming met het oog en het oor, met de keelen hersenvermogens, met de geschiedenis en de ontwikkeling van een yolk.
Dezelfde vormen hebben in het Duitsch niet dezelfde
beteekenis als in het Nederlandsch ; de Duitsche taal
bezit eene macht samengestelde en afgeleide woorden,
die het Nederlandsch op dezelfde wijze niet vormen
can. Er kunnen dus iji onze taal germanismen binncn-
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sluipen -- en dat geschiedt dagelijks —, die zonder
genade moeten geweerd worden. Indien men ons echter
de keus liet tusschen een gallicisme en een germanisme,
zouden wij voorzeker aan dit laatste de voorkeur geven.
Onderzoeken wij hier een oogenblik den oorsprong
en de natuur van de germanismen, m. a. w. trachten
wij de oorzaken te ontdekken, waaruit ze voorkomen
en regels op te stellen, door middel derwelke wij ze
kunnen onderkennen.
De invloed van het Hoogduitsch heeft zich reeds
in de i6 de eeuw doen gelden, zooals men bij de lectuur
van KILIAAN, HOOFT, HUYGENS en andere schrijvers
wellicht zien kan ; doch sedert het einde der verledene
eeuw heeft het gebruik van de germanismen schromelijk
toegenomen. Zulks is, ons dunkens, aan twee voorname
oorzaken toe te schrijven : ten eerste aan de studie
van het Hoogduitsch, ten tweede aan het gebruik
van slechte woordenboeken.
Evenals het te vaak verfranschte onderwijs in
Belgi6 de voornaamste oorzaak is waarom Zuidnederlandsche schrijvers, zonder het te weten, gallicismen
plegen, evenzoo heeft de studie van het Hoogduitsch
aanleiding gegeven tot het gebruiken en misbruiken
van germanismen. Met de Duitsche taal en literatuur
te bestudeeren, Duitsche werken te lezen en te herlezen,
hebben onze schrijvers sommige Germaansche uitdrukkingen en wendingen afgeleerd ; zij schrijven, onbewust,
gelijkvormige woorden en zinnen, met een woord zij
denken vaak in het Hoogduitsch. Het zal dan bij
niemand verwondering baren, dat VAN ALPHEN, FEITH,
BILDERDIJK, die of in Duitschland verbleven, of
Duitsche werken bestudeerden, zooveel germanismen in
hunne schriften gebruikten, dat onze hedendaagsche
taalkundigen, door het gebruik van Duitsehe philologische werken, hunne taal ontsieren door stootende
germanismen, als omluid, inluid, voorwoord enz.

Eene andere oorzaak, die vOOr eenige jaren zeker
nog veel bijdroeg tot het beschermen en het -invoer-en
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van germanismen, was het gebruik van gebrekkige
lexica. KILIAAN prijst reeds germanismen aan; maar
vooral bij WEILAND krioelt het van zulk onkruid; deze
gedachtelooze schrijver nam een groot getal germanismen uit ADELUNG over, en, met het gezag dat iedereen
hem toekende, wilde hij aldus den Nederlandschen
taalschat vergrooten.
Men zal ons doen opmerken dat, vermits de
Zuidnederlanders deze woordenboeken weinig raadpleegden, of althans zich op de studie van het
Hoogduitsch nooit vlijtig toelegden, er op Zuidnederlandschen bodem maar weinig van die woekerplanten
te vinden zijn. Men late zich echter door deze
redeneering niet misleiden : zelfs in het Zuiden zou men
er eene niet onaanzienlijke garve kunnen bijeenlezen,
en als men alles wel inziet, vraagt men zich of of
het euvel hier weldra niet veel grooter dan over den
Moerdi)k zal wezen. I nderdaad, het valt niet te
betvvisten, velen hebben alhier de studie van het
Nederlandsch verwaarloosd ; zij hebben nooit in het
Nederlandsch leeren denken, zij kennen geese enkele
taal grondig en vandaar het misbruik. Voeg daarbij
dat onze groote schrijvers SLEECKX, CONSCIENCE en
ook die van Noord-Nederland bier gretig gelezen
worden; daar deze auteurs meestal onder den invloed
van het Hoogduitsch stonden, moesten ook hunne
lezers, die eene oppervlakkige kennis van hunne eigene
taal hadden, allengskens het voorbeeld der meesters
navolgen.
Uit het voorgaande blijkt thans wat er den.
Nederlanders te doen staat om voortaan de germanismen uit de taal te wezen. Verre van ons de studie
van bet Hoogduitsch, dat voor de Nederlanders na
het Engelsch de tweede taal is, te veroordeelen.
Zulke studie kan ons, uit haren aard, niets dan nuttig
wezen : zij geeft ons de kennis van eene stamverwante
taal; zij verrijkt onze verstandelijke schatten, loutert
en verfijnt onzen smaak. Het kwaad komt van onze
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zijde ; wij kennen niet genoegzaam ons Nederlandsch
en zijn te onachtzaam bij het schrijven. Ook moeten
we niet meer te rade gaan bij slordige lexica; wij
bezitten het in alle opzichten voortreffelijk woordenboek van M. DE VRIES, dat bij voorkomende gelegenheden ons op de germanismen opmerkzaam maakt.
Doch dit alles zou vooralsnu maar weinig baten,
indien er geene volledige alphabische lijst van germanismen opgesteld werd, waarin deze vreemde termen
en wendingen aan den disch gespijkerd en gebrandmerkt worden. Zulk werk heeft de Kon. VI. Academie
in 1896 willen uitlokken ; men heeft hare vraag niet
beantwoord; niet omdat het nut van deze studie in
twijfel werd getrokken, maar omdat zelfs de mecsters
in dit vak voor de moeilijkheden van dit veelomvattend werk terugdeinsden. Hopen wij dat weldra iemand
dat verdienstelijk werk zal leveren.
Bij het opstellen van deze lang verwachte studie
— en intusschen kan elke leeraar in de Ndl. taal aan
athencea en colleges deze leemte aanvullen — zal men
zich noodzakelijk afvragen, wanneer een woord als
verwerpelijk germanisme moet beschouwd worden.
Wij antwoorden eenvoudig met Dr. KLUYVER en
Kan. MUYLDERMANS (I) : de goede smaak is ten slotte
de eenige rechter; ieder geval moet op zich zelf
onderzocht worden. Nochtans
orn bepaalder te
spreken en het werk te vergemakkelijken kan men
voordeelig de volgende critiekregelen toepassen. Verwerpelijke germanismen zijn 1 0 al de woorden en
uitdrukkingen die met ons hedendaagsch taalgebruik in
strijd zijn, b. v. : aanwandelen, omklank; 2° de
woorden die uit het Duitsch worden overgenomen en
voor wier beteekenis we reeds gevestigde uitdrukkingen
in onze taal bezitten, b. v. : voorwoord (in stede van
voorbericht), 3 0 de woorden die zelfs in het hd. in

(1) Bijdragen tot Taal- en StUlTuiverzng, Mechelen 1893.
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strijd zijn met zich zelven, b. v. : begeestering. Door
middel van deze regels kan de leeraar den leerling op
voorkomende germanismen oprnerkzaam maken ; rnaar
het is niet genoeg een woord, eene uitdrukking of te
keuren; de critiek moet niet alleen of broken, zij moet
ook opbouwen en daarom hoeft men naast de aanwijzing
der font (met vermelding van den naam des schrijvers,
van het werk en van de blz ) ook de zuivere Ndl.
uitdrukking opgeven, waardoor het germanisme kan en
moet vervangen worden (0. Stelt men prijs op een
zuiveren echt Nederlandschen stijl, wil men de taal in
eere houden als de aispiegeling van den volksgeest en
het voornaamste middel waardoor het taalgevoel gesterkt
wordt : men beginne met de taal zuiver te schrijven
en zuiver te spreken, met cc slechte germanismen ie
weren en door goede n,11. ui:drukkingen te vervangen.

Maart.

J. JACOBS

(1) Hiei volge een voorbeeld. — OMLUID.
Is het dan met toegelaten omluid, afluid, aanluid, binnenluid
te zeggen, P WILLEMS, Versl. Vl. Ac 1894,62. -- Omluzd (hd umlaut)
Is in stri)d met het taaleigen gecotrnd ; want het is even
als wndraaz (van omdraaien) een \ et baal znw , Cat van onzluzden,
(luiden naar alle kanten) afgeleid is, maar in eene andere opvatting
gebtuikt wordt Algemeen Nederlandscn is klankwz)vging.
Van een woord schijnt het vreeind dat ;teen corm met ue is
opgegeven ; K 1L1AAN heeft nl alleen soecken, dat volgens SCITUERMANS
zoo algemeen met klankwijziging worth uitgesproken, KLUVVER,

Proeve 136.

tnAnt*MtAt
CHRISTEN IDEAAL (r).

....■
v.
eaii misericordes, quoniam ipsi misericordiam
consequentur.
Hoe krachtig, hoe strijdveerdig, hoe heldhaftig de voorgaande zaligheid klonk, des te troostender
en menschelijker suist de belofte, die de bermhertigheid
verheerlijkt.
De menschlievendheid is eene uitsluitelijke vrucht
der katholieke veropenbaring. De oudheid kende geen
medelijden. Hoewel een heiden het schoone woord
uitsprak : Homo sum ; nihil humani a me alienum esse
puto, — toch bleef het er bij deze droge verklaring, en
het heidendom, met al zijne pracht van kunst en verfijnde
beschaving, kan ons op de puinen van niet den gastof godshuis terugwijzen.
Oneindig verloor de kunst door dit Bemis aan
menschenliefde.
Wij zegden het hooger : de kunst is bij uitnemendheid eene menschelijke zaak. Zeker, het ideaal is
goddelijk, onbereikbaar, boven aardsche uitdrukking
verheven — God alleen kan zich zelven uitdiukken en
daarom is het Woord God om God uit te spreken —
maar door kunst verstaat men de poging om dit
ideaal in stoffelijke banden te vatten en te boeien ; en
..,.....,
(1) Zie

Belfort, biz. 343.

CHRISTEN IDEAAL.

405

hier treedt de menschelijke zijde te voorschijn, de
groote wet, de groote vraag en plaag van den vorm.
M rs Browning zegt in hare zinzwangere verzen :
What form is best for poems?
Trust the spirit as sovereign nature does
Or else you but enslave, not embody (i).
God, het oorbeeld aller kunstenaars, heeft niet
anders gehandeld in zijn meesterwerk, de schepping —
« dit verwezenlijkt ideaal, » zooals Alfred Ne:tement het
zoo gelukkig uitdrukte (2). - Daar ook wordt de levende
gedachte slechts voorgehouden onder 't zichtbaar kleed
der stof.
Zoo ook is het met de kunst.
Het raadsel, dat Naar plaagt en toch leven doet,
is de geheimzinnige verhouding, de onophoudelijke
omhelzing, de mysterieuze bruiloft van geest en stof,
van gedachte en vorm, van bezielende ingeving en
kluisterende uitwerking.
De kunst moet het eeuwige doen voelen, midden
in het tijdelijke, de harten dorstig maken naar het
eindelooze bij middel van het geeindigde, het ideaal
nastreven in de wezenlijkheid
Uit deze verhouding van zoo verschillende elementen
ontstaan voor de kunstbeoefenaars de innigste zielsfolteringen bij de verrukkendste ontroeringen, dewiji deze
schoonheid, die ze zoeken te boeien, hun altijd ontsnapt,
altijd hooger en hooger zweeft.
Met de komst van Christus, werd het geheim niet
opgelost; wel integendeel groeide het dieper en fijner.
De Zaligmaker toonde, in zijnen persoon, een
volmaakt vow beeld dezer verbroedering en verzoening
tusschen het hemelsche en het aardsche, tusschen het

Welke vorm is voor gedichten de be/me?
(1)
Vertrouw den geest, gelijk de meesterlijke natuur;
Want anders verslaaft gij maar, en belichaamt niet.
(2) La nature n'est qu'un ideal realise.
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goddelijke en het menschelijke; hij stelde der kunst
een levend ideaal voor.
Maar niet alleen een ideaal van schoonheid. Welke
schatten van bermhertigheid vloeiden uit zijn meedoogend
hart op de verlatene wereld !
Met welke teederheid werden de walgelijkste wonden
van 't menschdom aangeraakt en verbonden, met welken
eerbied tevens ! alsof de Schepper zelf verlegen stond
voor de grootschheid van zijn werk. — 0 God,
verborgen in uwe daden en oordeelen, mochten de
kunstenaars iets erven van den heiligen eerbied, waarmede gij uwe schepsels behandelt, en slechts bevend de
stoffelijke sluiers lichten, waar onder de levenbrengende
schoonheid schuilt !
Dit heilig geheim van menschenliefde heeft Christus
niet, als een gesloten boek, weer ten hemel gevoerd.
Hij lies het integendeel aan zijne leerlingen over, als
een balsem voor iedere smart, als een zalf voor iedere
wonde.
De heiligen vooral kornen ons voor als uitgelezene
vaten, waarin dit goddeli) k medelijden geurig en onbedorven voortleeft; en waar spraal, is van bermhertigheid,
van liefde tot lijdenden en armen, daar klimt een
naam als van zelf op de lippen van 't dankbare
menschdom, daar rijst een beeld voor aller oog als het
bekoorlijk ideaal der bermhertige liefde.
Elizabeth van Hongarie! — Wie ke p t den naam
der zoete heilige niet? Voor alien klinkt hij bevriend
en geliefd, als de naam eener langbeminde, nooitvergetene zuster. De poezie der middeneeuwen omzweeft
hare reine figuur met bovenaardschen wasem en van
eeuw tot eeuw ging dit beeld over, zonder iets van
zijnen zachten glans to verbeuren.
Op eener troon geboren, kende zij het leven slechts,
door zijne rampen en wisselvalligheden. Als kind, werd
zij verweesd van ouderliefde, en van haar vaderland ontvreemd. Als echtgenoote, smaakte zij de heiligste diepten
des levens in eene heilige wederliefde; maar haast werden
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die overstroomd door de zoute waters der weduwsmart.
Als moeder, drank zij met voile teugen aan deze reinste
bron der menschenvreugden, de moederliefde maar ook
het grievendste wat deze rouwgewone aarde kan dragen,
de smart der moeder in de kindersniart, moest haar
lijdend hart verdragen en verduren.
Gansch haar leven, in een woord, — dit kort
leven van vier en twintig jaren — was eene aaneenschakeling van aandoenlijke wisselvalligheden, verdragen
met heldhaftige en toch kinderiijke grootschheid, verdragen niet alleen met godsliefde, maar met eene
onverwinnelijke menschenliefde.
Dat is het wat ons zoo innig met haar verbindt.
Haar lot, uit het gemeene brood des lijdens
gekneed, laat geen lijdensgeleerd, bijgevolg geen menschelijk hart ongevoelig. Wie haar eens aanschouwde in de
onschuld van haar vroom gemoed, in den heiligen
eenvoud van haar ergbeproefd en toch kinderrein
leven, kan het verrukkelijke beeld uit zijn geheugen
niet wisschen.
En ook, welke tintelende peerlen van pazie, vond
de kunst niet in hare naleve legende!
De rozen die haar hemelsche Bruidegom in haar
mantel liet ontluiken, toen haar aardsche bruidegom er
brood dacht in te vinden, behelzen, onder 't roerend
beeld, heel het geheim van haar leven, heel het geheim
der kunst.
Ook de kunst herschept het gemeene brood der
waarheid, waar het menschdom van leeft, in geurige
rozen van onsterfelijke schoonheid. En dit wonder
geschiedt door de liefde.
Wij hebben reeds van Dickens gesproken, maar
hoe toch zijnen naam verzwegen, waar men gevvaagt
van menschenliefde, van medelijden en bermhertigheid?
Het zuiverste perelken van zijn kleinoodenschat is
misschien wel zijn Cricket on the hearth. Althans nooit
leverde het volksleven dandoenlijker, fris,cher tafereelen.
Hier zijn al de typeri te bewonderen : de minnelijke,

4 08

CHRISTEN IDEAAL.

snoeperige Dot, die den ouden man zoo innig, zoo
trouw bemint, zoo streelend en schalksch vertroetelt ;
die zulke verrukkelijke beelden van huiselijk geluk
vertoont met haar Baby, met den hoed Boxer, met de
belachelijke kindermeid, Miss Slowboy ; — haar man
zelf, de zware, eerlijke pakdrager, de frissche jeugdige
May, zoo bekoorlijk als haar naam, haar verloofde,
Edward, den ouden Tackleton, enz. enz.
Maar de roerendste ingeving van het boek, de
ware vondst, in die mijn van poetische vondsten, is
de figuur van blinde Bertha met hares afgesloofden
vader.
Dit meisje leeft in het armste hutje ; de diepste
ellende, de grootste ontbering is haar lot, en zij wordt
het niet eens gewaar.
De naakte muren barer woning prijken met kostbare
voorwerpen, rijke behangsels : hare lompen zijn kleeren
van fluvveel en zijde; de oude vader, in zijn pak van
zakkengoed, is een flinke, rijk uitgedoschte heer. En wie
toovert rond het blinde meisje die ideale wereld, die
hare nacht vertroost en hare benauwde jeugd verblijdt? —
Aileen de liefde van then doodgezvvoegden vader, die
in zijn hart eerie ingeving vond vol van de hoogste,
aandoenlijkste poezie.
Andersen heeft veel overeenkomst met Dickens. Hij
ook weet de poezie in de nietigste voorwei pen en toevallen
to ontdekken Hij ook verwijlt bii voorkeur in het yolksleven, bij kleinen en armen.
Welk pareltje, onder andere, is niet zijn « Engel »,
het arme kreupel jongensken dat, op zijne krukken, het
kelderkamerken rond sukkelt, dat, voor eenigen schat,
eene eenvoudige veldbloem bezit, door den zoon van
den gebuur eens medegebracht. Deze bloem is voor het
jongensken de lente, de zonneschijn, het leven. Door hem
wordt zij begoten en bezorgd ; tot haar gaat al zijne
liefde, al zijne vreugd ; en wanneer de dood naakt, is
het over haar dat hij het hoofd buigt en den geest
geeft. Maar deze arme, verslenste bloem is het ook,
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die hij, nu een engel in het rijk Gods geworden, uit
het enge steegsken opraapt en ten hemel voert; want
zij heeft meer blijdschap verschaft, dan de prachtigste
bloem in den hof eener koningin.
— 0 Maar hoe weet gij dat alles? » vroeg het kind,
dat de engel naar den hemel droeg.
0 Ik weet het, » zegde de engel, « omdat ik zelf
het zieke, kleine jongensken was, dat op krukken ging.
Mijne bloem ken ik wel. »
... En op hetzelfde oogenblik waren zij in Gods
hemel... En alien zongen, kleinen en grooten, het goede,
brave kind en de arme veldbloem, die verslenst had
gelegen, weggeworpen op den vuilnishoop, tusschen de
rommeling van den verhuisdag, in de smalle, donkere
stege »
Hoe eenvoudig is die poUzie, hoe roerend sevens!
Zij schuilt in de nederigste zaken en raakt het innigste
der ziel; zij is het licht van al de tintelende pereltjes
in Andersens perelsnoer.
Zoo is het gelegen met het Meisje met de solferstekken. -- Wat heerlijke tafereelen vertoonen die
brandende stukskens bout niet aan het bibberende
straatkind ! -- met het Madelieveken, buiten, in het
stof van den hoogen weg geworpen, maar slechts na
dat zij het brekend hart van den dichter -- - den leeuvverik
— vertroost heeft ; — met den Nachtegaal, zingende
van het stille kerkhof met de Witte rozen en het hangend
loof, bij 't verlaten bed van den stervenden keizer; —
met den Leelijken eendvogel, tot koninklijken zwaan
groeiend en des dichters leven verbeeldend, Andersens
leven, bijzonder, beginnende in miskenning en armoede
om in triomf en juichzangen te sluiten ; — met de
hartstochtelijke Meermin, die voor den geliefde alles
veil heeft, rust, achting, leven, en die toch, door
offervaardigheid en heldenmoed, de aardsche liefde
overwint.
Onuitputtelijk is de mijn van Andersens aandoenlijke ingevingen, maar, gelijk Dickens, weet hij ze te
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paren met fijne scherts en uitspattend humor. Getuigen
hiervan Kleine Claus en groote Claus en 's KeiTers nieuwe

kleederen.
De dichtbloemekens van Andersen zijn te fijn misschien voor kinderzielen, maar al vatten dezen er heel de
diepte niet van, den wijsgeerigen zin, toch blijven die
beelden voor hunnen geest zweven en geven hem later
eene hoogere wijding.
Xavier de Maistre was ook een dier geesten, die
gemoedelijkheid weten te paren aan fijne opmerking en
tintelend humor. Immers nevens den geestigen « Voyage
autour de ma chambre », verschijnt « le simple et
doux lepreux », zooals Sainte-Beuve hem betitelt.
« II prit place bientOt dans tons les coeurs, »
zegt de zelfde schrijver, « et procura a chacun de ceux
qui le lurent, une de ces pures emotions voisines de la
priere, une de ces races demi-heures qui benissent une
journee. »
Wanneer men op deze wijze van een kunstwerk kan
spreken, dan is de lofspraak volledig. De kunst inderdaad
heeft haar einde bereikt, wanneer zij het gebed op de lippen
heeft doen klimmen. De ziel opbeuren, haar veredelen en
verfijnen, haar vleugelen geven om te stijgen, uit dit
dal vol sprekende beelden, vol luisterrijke beloften, tot
de hoogten waar men in bezit komt van de eeuwige
waarheid, de stralende schoonheid, de eindelooze liefde,
dat is de zending van de kunst.

VI.
Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.
God zien door dezen doorluchtigen sluier, die
Schepping 'beet, is het voorrecht der reinheid, ook het
voorrecht der kunst.
De kunst is niets anders dan het schemeren van
't ideaal door het werkelijke, het boeien van 't eindelooze in 't geeindigde, het vermoeden van 't hemelsche onder het _aardsche.
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In een vvonderbaar bock, Aurora Leigh, heeft
M rs Browning deze vvaarheid bezongen, op de dichterlijkste wijze :
Every natural flower which grows on earth
Implies a flower on the spiritual side, —
Substantial, archetypal, all a-glow
With blossoming causes, — not so far away
But we whose spirit-sense is somewhat cleared,
May catch at something of the bloom and breath, —
Too vaguely apprehended, consciously or not,
And still transferred to picture, music, verse,
For thrilling audient and beholding souls
By signs and touches which are known to souls.
Dit meesterlijk bock is vol diepe gedachten over
leven en kunst — « which means life in life. »
Overal wijst de schrijfster, achter het zinnelijk beeld,
de onstoffelij ke, begeesterende gedachte
Maar bier verrijst voor ons, katholieken, het reinste
ideaal, de koningin der kunst, de heilige Maagd Maria.
Zij immers bewerkte wat vvij, kunstenaren, vruchteloos beproeven. Zij vvist de Ongeschapene Schoonheid
in het stoffelijke te boeien, het Woord in het vleesch.
In haar, in haren maagdelijken schoot geschiedde de
geheirnzinnige bruiloft van 't goddelijke en 't menschelijke, van 't eeuwige en 't vergankelijke, van 't hemelsche
en 't aardsche.
Maria, mystieke Schoonheidsroos, 'droeg de hoogste
Liefdevrucht, eene Vrucht goddelijk en menschelijk
tegelijkertijd.
Maria noemen is voldoende om den afstand te
teekenen tusschen de christene en de heidensche kunst,
tusschen het ideaal der oudere en dat der jongere tijden.
Zoo zong onze onsterfelijke Vondel :
De schoonste roode rozen groeien
Op geenen Giiekschen berg, o neen ;
Maar op den Kruisberg hard van steen,
Daar Jesus' hoofdk wetsuren vloeien
Van heilig, van onnoozel bloed,
Geronnen tot een rozenhoed.
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Zoo schilderde Dante, met een woord, de zuiverheid van 't Paradijs, het verbeeldende onder de gedaante
eener witte roos, wier bladeren de zetels der gelukzaligen zijn, Lit wier kelk, de engelen, als zoo vele
bieen opstijgen naar de eeuwige, stralende zon der
Godheid (I).
Naast Maria, de maagd bij uitnemendheid, rijzen
andere idealen van zuiverheid.
En wel eerst Cecilia, de reine maagd, die op haren
bruiloftsavond den bruidegom wist te winnen voor
het geloof, voor hetzelfde ideaal van maagdelijkheid,
dat haar zelve bekoorde. Ook daalde een engel uit
den hemel om deze zuivere echtgenooten met eenen
krans van onsterfelijke rozen te bekronen.
Onder hare bescherming heeft de H. Kerk de
zoetste en zuiverste aller kunsten geplaatst, de muziek.
Was het om hare zuiverheid te vereeren? Of omdat
haar leven in Gods ooren klonk als eene hemP,lsche
melodie, omdat zij de ware harmonie had gevonden
tusschen het hemelsche en het aardsche.
Cecilia is geene eenzame verschijning. Zij telt zusters
met honderden, Lucia, Catharina, Dorothea. De keus
alleen 'evert bezwaar. Doch bij de figuur der reine,
kinderlijke Agnes moet men verwijlen. Die teedere
maagd, nauwelijks de kinderjaren ontgroeid, bekoort
onweerstaanbaar, 't zij men haar, in het ontuchtsoord
aanschouwe, haar kuisch lichaam bedekt met haar golvend
Naar, 't zij zij, in den dood, den Hemelschen Bruidegom tegenlache.
En waar spraak is van mystieke rozen, hoe toch
den naam verzvvegen van die levende roos van zuiverheid en schoonheid, Rosa van Lima. De hemel zelf
gaf haar dezen naam ; man- die roos droeg gedurig
0)

In forma dunque di candida Rosa
Mi si mostrava la Milizia santa,
Che nel suo sangue Christo fece sposa.
PARADISC) XXXI,
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eene smartelijke doornenkroon, verspreidde, zooals de
H. Kerk, deze onuitputtelijke dichteres, getuigt, den
« goeden geur van Christus », en lokte andere zielen
mee naar den hof van onsterfelijke wellust.
Waar zulke stralende idealen van schoonheid voor
de kunst zweven, moet zij noodzakelijk eene hoogere
vlucht nemen.
Wil men er zich van overtuigen, dan schouwe men
de paneelen eens Memlings, eens Giotto's, eens Fra
Angelico's vooral, aan. Voor eeuwig hebben die meesters
het ideaal der reinheid op hunne doeken geboeid, het
lachend doen bloeien in kleuren vol frischheid en onsterfelijke jeugd.
Zoo, bij voorbeeld, de hemelsche tooneelen, die
Fra Angelico ons verbeeldt, alsof hij er getuige van
was. Die gelukzaligen, dansende in den ronde, op
eene bloeiende weide, zijn dronken met de wellusten
van 't Paradijs. Zij heffen naar den zegenenden Heiland
een blij en verrukt gelaat. Die engeltjes, die blazen
op trompet of fluit, die violen of harpen bespelen,
zij dalen recht uit den hemel, zij dragen den hemelglans nog op de verheerlijkte trekken.
Niet onverdiend was de bijnaam den schilder
gegeven. En waar vond hij zijne hemelsche ingevingen,
zoo niet in de diepten van een vlekkeloos hart, in de
beschouwingen van dit rein gemoed, dat, volgens
Thomas a eKempis'bewering, hemel en aarde doordringt.
Schildert de middeneeuwsche meester de vernederingen zijner goddelijke liefde, zoo is hij niet minder
gelukkig, niet minder realistisch in den waren zin des
woords, vermits hij de werkelijkheid terug geeft, de
tooneelen die voor zijne heiligenziel zweefden.
Om zich daarvan to overtuigen, moet men slechts het
meesterwerk aanschouwen, waar Fra Angelico den dooden
Zaligmaker verbeeldt aan de voeten zijner Moeder,
Het treffendste sermoon, de aandoenlijkste beschrijving zullen eenen flauwen indruk laten, bij dit paneel,
waar al wat eene vrome ziel kan samenvatten van
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roerende godsvrucht en aanbiddend medelijden uitgedrukt is.
Zeker, de schilder heeft voor zijne oogen die
goddelijke trekkers aanschouwd, schoon nog in de
armen des doods, schoon door de hoogste liefde, de
uiterste smart. Zeker, die Moeder-Maagd is hem
verschenen, in haar innig, onuitsprekelijk lijden, maar
steeds Moeder van God, aanbiddend in hare eindelooze
smart, eenvoudig, vroom, gelaten, zonder die overdrijving, dit zoeken naar dramatisch effekt, die de
gewone Mater dolorosa onverdragelijk makes.
Beati mundo corde! dat klinkt u toe uit ieder
paneel, ieder kunstpareltje van den engelachtigen meester.
Verlaten wij de schilderkunst voor de muziek, zoo
vinden wij hetzeltde ideaal. Maar vreemd om zeggen,
dit ideaal ontlook later — en wel eene eeuw later —
in de muziek. Althans eene mis van Palestrina of
Orlandus Lassus voeren u in de zelfde atmosfeer,
brengen u in de zelfde stemming als een paneel van
Fra Angelico of Memling. Het is de zelfde hemelsche
reinheid, de zelfde vlucht naar omhoog, het zelfde
zweven boven het aardsche en vergankelijke.
Luchtig, verheven, ineensmeltend, zweven die
tonen, die hemelsche akkoorden, sluitend in zalige
vrede, de ziel bevleugelend en ten hooge ontvoerend,
tot voor den troon van God zelf, in het onstoffeliike
oord der eeuwige beschouwing.
Gansch de mystiek der middeneeuwen schijnt
overgevloeid te zijn in Palestrina's tonen, in Fra
Angelico's tafereelen.
En nochtans is dit ideaal der zuiverheid niet het
voorrecht gebleven der middeneeuwen. Ook onze tijd
heeft het gekend en op het gebied der muziek zelve
zullen wij het vinden. De toondichter die de zesde
zaligheid verdient te typeeren is : Haydn !
Indien wij in Beethoven den reus hebben gevonden
op menschelijk gebied, de hoogste uitdrukking der
menschelijke smart in de menschelijke grootheid, dark
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mag Haydn wel Belden als de kinderziel bij uitmuntendheid, vroom, eenvoudig, rein en groot, gelijk het
kinderlijk gemoed.
Hoe weldoende is zijne muziek ! — weldoende en
zuiver als het streelen eens kinds, als een kinderlach !
Hoe grootsch is zij ook, en juist door hare
zuiverheid, door en in hare eenvoudigheid.
De eenvoudigheid inderdaad is het toppunt der
kunst, en waarom? — omdat zij hulde brengt aan de
eenheid Gods
Niets is zoo moeilijk te bereiken als de eenvoudigheid, niets zoo steil en verheven, maar ook niets
is duurzamer, dewij1 de eenvoudigheid in 't wezen zelf
des levens schuilt.
En wie, meer dan Haydn, was met dezen heiligen
eenvoud bedeeld, die de grootste heiligen en de hoogste
kunstenaren maakt?
Het woord des Zaligmakers geldt voor de kunst
zoo goed als voor de heiligheid. Wanneer men hem
vroeg wie de grootste was in het Rijk des Hemels,
stelde hij een kind in 't midden zijner leerlingen en wees
hun dit aan als het toonbeeld der hoogste deugd.
Haydn is, onder de toondichters, Gilt bevoorrecht
kind, dit voorbeeld van reinheid en eenvoudigheid, die
de hoogste verhevenheid paart bij het diepste gevoel.
Welke brezdheid van teekening bij hem ! Welke naieveteit in den vorm ! Het is de voile gemoedelijkheid van
een zuiver hart, tevreden met alles en alien, omdat het
geweten onschuldig is en argeloos. Bij hem heerscht
het voile godsdienstig gevoel eener ziel, die, in de
mannenjaren, de kinderreinheid bewaarde.
Iemand die de kinderen niet bemint, is niet te
vertrouwen. Wie Haydn niet waardeert, zijne hooge,
heilige schoonheid niet ontdekt onder zijne grootsche
eenvoudigheid, moet zelf iets missen aan zielegrootheid,
aan reinheid van gemoed.

(Verliolgt.)

M. E. BELPAIRE.

MEM 11222222
HET DUIVEKEN DER ZONNE.

Wie weet er van het duivekijn,
Dat in den hemel wilde zijn,
In 't land van licht en wonne?
Het was zoo minzaam en zoo mooi,
Met zijneii witten vedertooi,
Het duiveken der zonne!
Eer 't henenreisde, zat het krank
En gansch alleen, op eene rank
Die bloemen droeg noch blaren.
Het at niet meer, het dronk niet meer,
Maar klaagde luid, en treurde zeer,
En bleef ten hemel staren!
Dan vloog het weg, g,-zwind en vlug,
Met gouden glansen op zijn rug,
Langs wijde azuren paden;
Het vloog zoo ver, het vloog zoo hoog,
Dat alle volgend menschenoog
't Verliezen moest, en... raden...
't Verdween in 't blauw, en sedertdien
Heeft niemand het ooit weergezien;
Het zvou naar 't land der wonne !...
Wie weet er meer van 't duivekijn,
Dat in den hemel wilde zijn,
Het duiveken der zonne?
RENE DE CLERCQ.

SCHATTEN UIT DE VOLKSTAAL.

K heb de « Schatten uit de Volkstaal », door

den eerw. heer Am. Joos, gelezen. Wat ik
daar gevonden heb, heeft mij waarlijk de oogen
uitgesteken. Die bekwame en ieverige werker heeft daar
een overgrooten hoop schatten opeengestapeld, schatten
die hij uit eene rijke mijne heeft getrokken, uit de
mijne van ons yolk. 't Is al goud wat u ander de
oogen valt. Gaud, de tallooze vergelijkingen, die zoo
juist en klaar het gedacht weergeven, dat men wil
uitdrukken ; goud, de lieve gepaarde woorden en wederwoorden, die den stijl leven en vloeibaarheid bijzetten ,
goud, de schilderachtige beeldspraak, waarmede als
zoovele bonte en frissche bloemen het dichterlijke yolk
onze taal doorzaait; goud, de menigvuldige spreekwoorden, die treffen door hunne aanlokkelijke zangerigheid en hunne wonderbare juistheid.
Het werd hoog tijd dat die kostbare schatten
verzameld werden, of zij gingen onvermijdelijk verloren.
De heer A. Joos heeft eerst dit lastige, maar oak
verdienstelijke werk begonnen.
Vele bevoegde taalkundigen hebben er reeds menigmaal op aangedrongen de breede kloof, die er tusschen
de schrijftaal en de spreektaal bestaat, aan te vullen,
althans merkelijk te versmallen (r). Ook de heer Joos

(I) Men zie daarvoor : . Taalverarming en taalverrijking > door
J. MUYLDERMANS, . Over spreek- en schrijftaal * Belfort no 4, 1898
door denzelfde, enz.
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heeft daar de volstrekte noodzakelijkheid van ingezien.
Daarom heeft hij al gedaan wat in zijne macht was,
om dien aanzienlijken afstand tusschen beide talen in
te korten. Mochte hij zijne edele pogingen met volkomen welslagen zien bekronen !
Niet waar, taallievende lezers, gij vormt ook dien
wensch tot loon van zijnen onverdroten arbeid ter
verheffing en verrijking onzer vlaamsche tale? Maar,
ik zeg u, gij kunt meer dan hem vormen, gij kunt
hem verwezenlijken : als gij alien in dit reuzenwerk
het uwe bijdraagt, is het nagestreefde doel weldra
bereikt.
Deswege dienden al de taalkundigen zich de
« Sc batten uit de Volkstaal D aan te schaffen (I) en
het kostelijk bock bij hun schrijven te raadplegene
Onze taal zou er des te rijker, vloeiender en levendiger door worden.
Ik zegde zooeven dat de eerw. beer Joos het
reuzenwerk begonnen heeft; doch dit wil niet zeggen
dat hij al de schatten uit de volkstIal heeft geput,
o neen ! immers hij zegt zelf dat zulk werk « voor
een gewonen man te zwaar, voor een gewoon leven
te lang » is. Daarom heeft hij op het einde van zijn
werk geschreven : en Too voort, aldus de letterkundigen
verzoekende ook met hem mee te werken, met al de
kostbaarheden, die zij uit den mond des yolks hooren
en die nog niet officieel in de schrijftaal aangenomen
zijn, zorgvuldig op te teekenen.
Ik ook heb eenige steentjes bijgeworven, en, al ben
ik nog maar een zwakke beginneling, toch aarzel ik
niet, beer lezer, ze u onder de ooger, te brengen.
Vele zult gij er misschien in afkeuren, doch als er slechts
eenige zuivere pereltjes weerdig worden geacht deel te
maken van de kostbare schatten van den beer Joos,
dan zal ik het geluk smaken ook een weinigsken te
hebben bijgedragen tot de toenadering van de schrijfen spreektaal.
(I) Te veikrijgen IA M r A. Siffer, 2.50 fr.
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Vergelijkingen.
A.
Aardappels gelijk klompen groat.
Aflo pen gelyk een rolleken : veel praten.

B.
Babbelen gelrjk een merktwijf veel 5raten.
Beenen
een steltenlooper (27U72.
Behandelen.
Temand
gelijk eenen slaaf : slecht.
Beleefd , ;ei nk een verken (sch.).
Benauwd ai, een kieken, eene muis : zeer bevreesd.
iourn2-.
Bier
(en kiel.
Blauw
e-r1 engel.
Braaf
Brandon yelnk (Am solferstek, papier.
Brullen
stier.
Dun als eene leem.

D.
E.

Eng als een muizeahol, een vin2,-erhoed.

G.
Gezind als eene kat.
Gezicht — Een — hebben geltjk een doo3e bleek, deerly7e.

K.

Kloek als een reus.
Kop. — 'Nen — hebben gelijk eene ton, een kalf.
Leelijk als eene tooverheks.
Licht .CIS eerie pop.
Liegen
Schaper.

L.

M.
Mager als een geraamte, een reiziger op zijn schenen.
Man — Een — gelijk een boonstaak : lama en mater.
Nauw zie eng.
Nijdig als eene kat.

N.
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0.
Oogen gelijk een mol : zeer klezn.
Opspringen gelijk een wild deer, een stekelverken.
Opvliegen : zie opspringen.
P.
Passen gelijk eene bus.
R.
Rap als de wind.
Rijk als het water diep is, de Vrek.
S.
Schitteren als de sterren.
Schrijven gelijk hanepooten.
Schuifelen gelijk een meerl.
Slapen gelijk een os.
Staan alsof hij een pak slagen had gekregen.
Stem gelijk eene bel : fel.
Sterk als een olifant ; — als vergif : voor den smaak.
Stijf als een oud peerd.
Stom als een kieken.
V.
Vechten gelijk katten.
Versch als een visch.
Vlijtig als een bieken.
W.
Wegvliegen als kaf, stof, een blad.
Z.
Zot als eene musch, Tielebuys.
Zwart als een beer.

Gepaarde woorden.
Kronkels en krinkels. — 't Is de eerste en de laatste maal.
— Er met pak en zak van doortrekken. — Iemand met huid en
poot buiten werpen. — Iemand met kop en pooten aan de deur
werpen. — 't Is suiker en honig : al wat good en zoet is. —
Vodden en beenderen. — Van zon noch maan weten : vaa niets
weten.
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Beeldspraak.
A.
Aanstonds.
daar : op 'nen wenk is hij daar.
Alles zs in het fransch : 't is al fransch wat de klok slaat.

B.
Bedriegen
Beginnen
Benauwd.

Ienzand —
iemand een baardje zetten.
Ik weet met hoe — ik kan er geenen kop aan krijgen.
Zeer
zyzz : kiekenvleesch hebben.

E.
Eventjes. — Ik heb hem maar — gezzen

ik heb hem niaar met

'nen wip gezien.

G.
Geld. — 01 vele wiizen — winnen

zijne messen snijden langs alle

kantcn.

Gelegenheid. — Ht heeft de goede —

hij heeft de pan met den

steel, hij heeft de kans klaar.
Gezicht.
Een zuur — trekken.

H.
Heimelijk lachen achtsr de hand, in zijne vuist lachen.
Huis — Er is gelnk en 7'rede 171 dot — 't is een hemel, een paradijs.
Huis — Er zs Been gelzik zn dot — : 't is eene hel.

K
Kennen. —

Van

lets nzets
zooveel verstand van iets hebben
saffraan eten.

als eene koe van

Meester. — Meester wzllen zyn :
draaien, den duivel scheren.

op zijnen poot spelen, den dikken

N.
Nooit als de maan met drij tippen opkomt.
Nutteloos. — Het is — 2 het doet zooveel
(of rad) aan eenen wagen.

als

het

vijfde wiel

422

SCHATTEN LIT DE VOLKSTAAL.

0.
Onbezonnen te werke gaan : niet verder zien als zijn neus lang is.
Ondervinden. — zlij heeft veel ondervonden: hij is van alle merkten
weergekomen.
Ongelukkig. — Rij wordt — : de kaart is gekeerd.
Onthoofden : Een manneken minder maken.
Onthouden. — Dat zal hi — : daar zal hij weten van te spreken.
Onzeker. — Dat zs — : 't is een paling met een natten steert.

P.
Poets. — Iemand eene — spelen : iemand eene pert, poets bakken.
Praten. — _Hi/ praat te veel : hij heeft te veel snaps, zijne tong
staat nooit stil.

R.
Rechtzinnig : recht voor de vuist, zonder omwegen.

S.
Schuldig. — Hij zal de schzildige zijn ('t zij terecht, 't zy. ten
onrechte) : het zal op hem verhaald worden, hij zal de boter
geéten hebben.
Slaan : er met den ruwen borstel overgaan, afranselen, er op dorschen,
er op doffen.
Slim. — Het is een slimme : ge zult hem geene ooren aannaaien,
geene appelen voor citroenen verkoopen, geene blauwe bloemekens
op de mouw speten, 't is een slimme vos, hij is den duivel
te slim.
SW. — HI is nooit — : hij is altijd aan 't fikfakken.

T.
Traag : 't is een trage apostel. — De ziekten komen rap en keeren — :
komen te peerd en vertrekken te voet.
Twist. — Er is zmmer — in dat huis : 't is er altijd harrewarre.

U.
Uitgeven. — Zich — voor eenen geus : den geus uithangen.
Uitkomst, zie beginnen.
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V.
Verschoonen. — Ze zy'n met to —, want ze zi/n even pli,htzg- :
't is saes naar 't koinmeken.

Verwijten — Iemand lets — : onder den neus duwen.
Vet wonderd. — liy zal er van — zyn : hij zal er van verschieten,
aardig opkijken, aardig staan zien, een neusje trekken. — Hy
was er van — : het stak hem de oogen ult.
Vleien. — lemand — : siroop aan remands baard stricken,
Vluchten : zich urt de voeten maken.
Volherden : voet bij stek houden.
Voorzichtig. — Drees — in uw spreken : de muren hebben ooren,
daar zijn latten aan het hues.

W.
Wantrouwig. — Hy is —, 't is een ongeloovige Thomas.
Weerd. - By zs dzt met — : t is geen spek voor zijnen bek.
Wegloopen. — By is weggeloopen : hij heeft zich uit de voeten
ge rn aa

k t.

Wegwenschen :

iemand naar den drommel wenschen.

Z.
hij heeft den Rus gezien, hij heeft geheel de
straat (of den ganschen steenweg) van doen, hij is geestelijk
verheugd, hij heeft het zitten. heeft een stuk in zijn botten,
zijne tong slaat dubbel, kadul.
Zien. — Hy ziet met wat er gebeurt : ziet de heeft van het schoon
weer niet.
Zot. — Hy' is — : heeft eene stieek weg.

Zat. — Hi/ is — :

BI JVOEGSEL.
Het woordeken zeer omschreven.
BEMERKING. — Voor ieder bijvoeglijk naamwoord
of bijwoord dat in vetletters gedrukt is, wordt Teer
onderverstaan, en in de uitdrukking die er op volgt,
wordt het omschreven.
Droevig : ge zoudt er grijs haar van krijgen.
Godsdienstig : vast in zijne schoene,n staan.
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Hard : ijzerhard.
Heet 't is om te stikken, te braden.
zou zijne
Goed : 't is suiker en honig. — Hy" vzndt het —
vingeren aflikken.
Hooveerdig : met weten hoe zich houden van hooveerdij.
Klaar. — Dat is — dat ziet een blinde ooh.
Klein : ge zoudt moeten 'nen brit opzetten om het te zien.
Koud : fel koud.
Leelijk : ge zoudt er gaan van loopen.
Licht : ge kunt het wegblazen.
Nat : doornat.
Rood : vuurrood, bloedrood.
Het is slecht weer : het is een duivelsch, een helsch weder.
114 is een slimme kerel: het is een slimme vos.
Stil : doodstil.
heeft van 't zot kalf geeten.
zy- is trouwlustig
Versteven : veisteven tot op het beep.
opgepropt vol, opgestampt vol, bodemvol.
Vol :
Waar : oprecht waar, 't is de zumre waarbeid.
Zot : stapelzot.

Spreekwoor,:en
Hier vooral heeft de noeste schrijver een goeden
voorraad opgedaan : voor ieder heeft hij een wijze
spreekwoord, een « vaste waarheid » of een « vaderlijke vermaning s ; over alles heeft hij den mensch een
gulden raad te geven, 't zij met hem dit of dat aan
te prijzen, 't zij met hem 't dees of 't geen of te
raden, 't zij nog met hem over 't een of 't ander te
vvaarschuwen. « Ja, lieve spreekwoorden, gij zijt een
vvetboek dien elkeen nuttig raadpleegt; een meester die
streng verbiedt wat berispelijk is ; eene moeder die hare
kinderen in het goede opkweekt; een vriend die troost
en verbetert. »
Oude menschen blifven wat zy. zin
niet meer.
Zotten doen zotte werken,
Goed begonnen is half gedindigd.
Al wat mensch is kan misseu.

oude boomen buigt men
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Als te Lichtmis de zon schunt, dan diaait de beer voor zes
weken zijn nest.
Als de donder in eene kale doornhaag valt, is 't een schraal voorjaar.
Men k ql geenen kei 't vel afstroopen.
Veel te goed is half zot.
Waar Ons Heer zijne kerk beef' , heeft de duivel zijne impel.
Als ceder evenveel van Lie spis kryst : ceder manneken krijgt
zijn vogelken.
Als zemand zes-1 nets onz de eezze of de andere valsche reden
lizei te wzllen, teizvyl hy 't notlitans s-e, rne hebben zozz : de kleinste
zip] de fi j nste, zei 't begijntje.
Als een verhaal ztzt zs : daar kwam een verken met ten langen
snuit en rrni n vertelselken is uit.
Werken is zalig, zei 't begijntje, en ze droegen 'nen boonstaak
met tweeen.
Rijden en rotsen moet ook kosten.
Als ge van den duivel spretkt, ziet ge zijnen steert.
Gedeeld vuur brandt met lang.
Nauw teergeld doet veel spares.
Kwaad kruid groeit snel
Terwtil de boozen slapen, kunnen de goeden rusten.
Ziet altijd eer ge slapen gaat,
Of gij met God nog effen staat.

Ik eindig met de woorden van den heer Joos :
Aan 't luisteren, aan 't zoeken en 't opschrijven !,..
Veel kleintjes maken een groot, veel beekskens maken
een groot water.... Et ! ziet gij, vrij en mild, lien
wijden stroom daar henendrijven ?... Ziet gij zijne baren
tintelen door 't fielder licht der glansende zonne?...
Hoort gij het kabbelend en babbelend, het hotsend en
kiotsend lied dat zijne wateren al dansende zingen?...
Die stroom is de vergaarde dichtende en schilderende volkstaal, los en onbedwongen als 't vloeien van
't water, zoo rijk als de zee diep is en vonkelend
van leven, gelijk de Schelde op den heldersten zomerdag. Dat lied is de taal onzer schrijvers die gansch
doorweven, doordrongen en doortrokken van des yolks
poezie, zoetjes en zachtjes zal zingen gelijk het beeksken
langs zijn keien bed; of krachtig en machtig, gelijk
de zee bij storm en onweer ! a

-4(

Opdorp, 17 April.
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WETENSCHAPPEN.
Het Valkhof te Nijmegen — Veel wordt er gesproken van
het merkwaardig werk van D r KONRAD PLATH over het keizerlijk
paltsgebouw van Karel den GI oote to Nijmegen, getiteld : Het
Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen.
De bouwmeester van Nijmegen J. J. WEVE schreef eene lange
beoordeeling in den Kat'iolzek van januari en besluit als volgt :
Wanneer wij het eindoordeel over het boek van D r PLATH
willen samenvatten, zoo moet dit, naast erkenning van het geboden goede, tevens een ernstige waarschuwing bevatten wegens het
gewaagde van vele zijner stellingen. Zonder twijfel zijn door den
arbeid van den duitschen archaeoloog nieuwe gezichtpunten geopend
en heeft hij de gegevens der traditie met nieuwe bewijzen versterkt. De vage denkbeelden, die bij velen omtrent kapel en burcht
in omloop ware:), zijn door hem geordend, ten deele verhelderd,
ten deele voor goed weerlegd. In zijne verzekeringen gaat de
schrijver evenwel zeker dikwills te ver. Herhaaldelijk meent men
in hem meer den roman- dan den geschiedschrijver te ontmoeten,
en zoekt men vergeets die, misschien wat droge, maar voor
wetenschappelijke onderzoekingen niettemin alleen betrouwbare
methode, die Been besluiten neemt dan op streng bewezen gronden en — waar het trekken van een besluit ongeraden sctiljnt —
het voor en tegen niettemin schei p naast elkander stelt. Dergelijke arbeid is wars van den geest van reclame, die uit r PP LATH'S
werk maar al te duidelijk spreekt, en waarbij hem de groote
mate van belezenheid, waarover hij beschikt, uitnemend te stade
komt... »
De Vlamingen in Schotland. — Omtrent het jaar 1147 vermelden de kronwischrijvers met lof den naam van Theobald den
Vlaming, in 't graafschap Berwick gevestigd. Om zijne begaafdheden genoot hid daar de algemeene achting en Ai nold, abt van
Kelso, schonk hem het goed van Duglas Dale, waarvan zijn oudste zoon den titel aannam en waar hij de stichter wierd van
den slam der Schotsche Douglas. Wat er over de Vlamingen in
Schotland waar te nemen is, wordt verzameld in de Annales de
la Soczete d'Archeol. de Bruxelles XIII,
Het Pentateuchvraagstuk — In de Studien verschijnt van
tijd tot tijd het zeer belangwekkend Scripturistisch Overzicht van
pater VAN KASTEREN. Wij lezen o. a. in nr 2 van dit jaar :
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« Pater L. MECHINEAU S J. behandelt in de Etudes, cleel 77 :
La these de l'oi ' gine mosaique du Pentateuque : sa place dans
l'apologetique ; son dew e de certitude. Met een gloed van overtuiging, die soms naar heftigheid begint te zwecmen, betoogt hij
eeistens, dat de chi istelijke godgeleerden, van de eerste eeu%%en
af, steeds op de wondei en, in den Pentateuch verhaald, een hunner hoodbewiven voor het bestaan der goddeli j ke Openbaring
gebouwd hebben, en dat ook reeds de Isreelieten in het Oude
Veibond, wel niet uitsluitend meat toch mede, op de geloofswaardigheid hunnei Thor, hen geloof op die Openbaring giondden : Le Pentateuque jouait dans l'apologetique de l'ancienne
Lot cxactement le :Ole des Evangiles dans la Lot nouvelle. En
reeds de eerste dezer twee beschouwingen doet hem besluiten
quand toute une methode de demonstiation a pour elle l'approbation des siecles et de toute on dolt y regarder a deux
fors avant de declarer que cette methode de demonstration ne
prouve pas et done n'a jamais rien prouve Da over de plaats
die de aioude stelling van Moses' auteurschap in de apologelica
inneemt
Wat de stelling zelve betreft, heihaalt hij de van ouds bekende
Lewilzen TegenoNer LAGRANGE houdt hi j staande, d at de overgeleveide ineening, die Moses voor den schli j ver houdt. geen uitsluitend letterkm dig vraagstuk betreft, maar nistorisch ten 1131.1Wste sarnenhangt met gebeel het godsdienstig geloof van het
isreelietische y olk, — zoo nauw, dat het ontstaan van eene zoo
algemeene overtuiging omtrent een punt van zoo ingrijpend belang
alleen uit ha:e objectleve waarheid verklaaibaar is. Op denzelfden
grond betoogt dat de woorden van Curistus, Welke die overtuiging bevestigen, met in dezen zin kunnen vet klaaid worden,
que Jesus-Christ a simplement adapte son langage aux croyances
populaii es Zelts indien slechts een zuiver letteikundig vraagstuk
dan moest Ch:istus' woord
in het spel ware, — zoo meent hij
nog zip natuurhiken zin behouden Jesus-Christ n'a pas simplement garde le silence dans la question, , 1 a pat le cornme tons
et affirme comme tous que Moise a eel it la Torah, entendez :
le Pentateuque. Ook het gezag eindelijk der chmstelnke overlevering woidt tegen den aan' al van LAGRANGE veideci ■ gd :
L Eglise a toujours enseigne que le Pentateuque est l'ceuvre
de Moise; les Peres l'ont dit et repete, en se fondant sur la
tradition juive, mats la viaie, consignee dans les lzvz-e5 saints; en
se fondant encoi e sur l'enseignement de Jesus Cnrzst et aes Ap6tres.
Et ceux-la mémes pai 1111 les Pei es, qui adoptant l'histoire tabuleuse
du quatrieme livie d'Esdi as, ont ciu qu'Esdias anime par l'EspritSaint avait dicte a ses scribes toutes les Eciitures censement perdues
au temps de l'exil, ceux-la, ne cessaient pas pour cola de croire
que le Pentateuque etait l'ceuvre de Moise. Le fait de la redaction du
Pentateuque pal Moise releve de la 1?evelaizon et nous 'silent affirme
par elle dans l'Ecriture authentique. Voila pouiquoi Ion ne peut
admettre let que toute la tradition chi etienne se soil. egaree.
Indien we ons echtcr met beciriegen, dan toohen de door ons
gecursiveerde wool den, dat dit derde bewijs met op zich zelve staat,
maar op de twee vorige rust.
LAGRANGE schijnt met te betwisten dat de H. Vadets hun gevoelen
in de H. Boeken en in de leer van Chi istus en de Apostelen meenden
te vinden, doch hij beweert dat zij dit ten onrechte meenden, en dat
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onjuiste meening van het latere Jodendom hebben overgezij die z.
nomen.
Wat de moeili j kheden betreft, verwijst MECHINEAU voor de bijzonder heden naar BRUCKER, Que.ktions actuelles d'Exegese (Etudes, 1888),
en bepaalt zich verder tot een paar algemeene bemerkingen. Dat er
een aantal latere glossEm in den Pentateuch bemerkbaar zi j n, geeft hij
gaarne toe, doch van klemigheden afgezien, is hij sinds de dagen van
ESd as, d. i reeds 2400 jaar, dezelfele gebleven. Dit acht de schrijver
door de crztiek bewezen. Et l'on ne volt pas, — voegt hij daaraan toe
— pourquoi durant ces mrlle ans qui restent, le livre de Moise aurait
drl necessairement s'alterer au point de n'être plus vraiment le livre
qu'avait ecrit Moise. Alleinatuurlijkst vindt hij het ten slotte, dat
Moses bij het schiijven !der Genesis oudere bronnen gebruikte, doch
omtrent de vier overige boeken luidt het : Que l'eusemble des recits et
des lois ne puissent pas etre dune seule plume et, par consequent, de
Moise, c'est cc a quoi je ne saw ais souscrir e; premier ement, parce
que je crois aux ternorgnages des Ecritures, de Jesus-Christ et de la
tradition chretienne; secondement, parce que, a Luger directement les
pieces, je ne vois aucune raison serieuse d'en ^ etuser a Moise la
pater: rte.
In den zeltden geest ongeveer srreekt Pater F. PRAT S. J., La lot
de 'time, — ses progres, in hetzelfde dell der Etudes. Doch met VON
HUMMELAUER schijnt hij . 00k in de wergeving, en met name in de
Pr iesterwet, bepalingen te vinden, die ouder Jan Moses zijn ; en
behalve 1 tere in den tekst geslopen randnoten, titii1 hij ook wel andel e
namosarsche toevoegsels aannemen, ni gezaghebbende verklaringen
van een of ander voorschrift der ,vet, door rechter s, priesters of profeten
gegeven, en door officieel gezag aan den tekst van Moses toegevoegd :
11 ne serart pas impossible qu'un commentait e authentiquc, fixant le
sens et les limites d'une loi obscure ou tr op cc,ncise, n'eut ete d'office
insei e dans l t lettre du code primitif, a till e de parenthese ou de
declaration. Voor het overrge tracht hij de ontwikkeling der wetgeving, alsmede het stijlverschil in de onderscheiden gedeeltcn, uit den
langen duur en de verschillende omstandigheden van Moses' werkzaaiiiheid te verklaren. De moeilijkheden uit de latere geschiedems
van Israel, waar de Wet met1
a.toos WOI t nageleefd, virden bij PRAT
ten deele hare oplossing in het altoos levend Techteilijk, priesterlijk of
profetisch gezag, dat de Wet volgens de vei anderende omstandigheden
uitlegde en tocpaste, — mogeli j k ook in bi j zondere gevallen buiten
werking stelde, — ten deele ook in eenvoudige overtreding der Wet,
hetzij opzettell i ke en schuldige, hetzij onop7ettelijke : wanneer bijv.
een vvetsvoor schr itt onjuist verklaar d weld, of wellicht in onbi urk en
vergetelheid ger aakte. . »
Etruscisch. — D r KAN schrtjlt in den Nederl. Spectator dat de
eeuw de taak het Etruscisch te verklaren aan de 2o ste eeuw
overlaat.
« Aegypte's mummien hebben der wereld ook in dezen een
onwaardeei bar en dienst bewezen. In 't museum van Agram, waar
Frans Joseph voor 25 jaren eene Universiteit stichtte, bevindt zich
seder t eenige jaren zulk een vroeger menschenkind, gewonden in een
linnen kleed, dat gebleken is het over schot te zijn van een Etruscisch
liber linteus, voorschriften bevattende omtrent de ritus var dit yolk.
In 18.92 werd het linnen boek te Weenen uitgegeven door Prof.
KIZALL, onder den tit(1 : Die Etruskischen Mumienbindungen des
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Agramer National-Museums. De inhoud van deze windsels zal zeker
voor 't Etruscisch van evenveel beteekenis worden als de tafels, in
1444 bij het oude Iguvium gevonden, voor het Umbrisch waren : men
heeft voor het ee , st lange, doorloopende zit-men voor zich en kan nu
door vergelijking van telkens terugkeet ende woordvor men het verder
bren g en )n de kennis dtr taal.
Bil de Rorneinsche schrijvers kornt orntrent de taal der naburen,
aan wie de wereldveroveraars met alleen in de bouwkunst veel te
danken hadden, al zeer weinig voor . Een niet onaardig voorbeeld is te
vinden bij SUETONIUS in 't Leven van Augustus (c. 97). De bliksem
wischte de eerste letter van den naam Caesar op 's keizers standbeeld
tilt en de waarzeggers verkondigden dat hid nog C dagen zou Leven om
dan onder de goden opgenomen te worden, dewijl het overgeblevene
Aesar in 't Etruscisch go_i beteekende. Arse verse Nxordt verklaard
door averte ignem en lucumo door rex, dock 't meest vindt men
eigennamen, evenals in de inscriptien.
Ook bij het vet klaren van deze dient men voorzichtigheid in acht
te nemen, want ook al staat er naast een Etruscrsch grafschr ift Latijn,
dan behelst dit daarcm niet al ijd eene vertaling, wijl het nu en dan
een afzonderlijk epitaaph is van iemand, die in later en tijd in hetzelfde
graf is bijgezet.
Behalve de naam van den gestorvene is die van zijn moeder, zijn
leefti i ci en nu en dan het ambt, dat hij bekleed heeft, er bijgevoegd.
Zoo weet men dat puia echtgenoote, sec dochter, clan zoon
beteekent.
Vele andere inscripties op wijgeschenken, vazen, muren van
graven, spiegels, cippi, defixiones (looden verwenschingstafeltjes),
dobbelsteenen, munten enz. kunnen van groot nut zijn. Men hoopt
echter nog steeds op de gelukkige vondst van et n inschrift in de twee
talen, die meer geeft dan enkele namen, maar ongelukkig worden de
opgravingen voortgezet op plaatsen, waar voor eene dergelijke ontdekking al zeer weinig waarschijnlijkheid bestaat. »
Amerika. — D r LUKA FELIE, een Dalmatisch hoogleeraar, heeft
door zip nasporingen in de Archteven van het Vatikaan een nieuw
licht doen opgaan over de vestiging der Noormannen in N.-Amerika
en betoogd, dat het Pauselijke hof en geheel Europa met het bestaan
dezer kolonies in 1492 en zelfs vroeger bekend waren.
Savonarola. — In den Katholiek van Februari lazen wij eene
schoone studie van F.-J. POELHEKKE over Savonarola.
Het einde luidt als volgt :
« lk voor mil wilde slechts in het licht stellen, dat de studie over
Savonarola met de thans verkregen resultaten nog niet volledig is.
Wanneer eenmaal de belangrijke geschiedenis der boetepredikers in
het Italie der renaissmce zal geschreven ztjn — waartoe dan ook eene
critische uitgave van Savonarola's predikattes behoort — dan zal
ongetwijfeld de bet oemde prediker in al zijn doen en laten nog beter
begrepen en gewaardeerd worden en zal het bltiken, dat hem — moge
hil dan met tot de heiligen der altaren gerekend worden — toch onder
de besten dezer hoogst ve-dienstelijke mannen van Gods Kerk eene
onbetwistbare eereplaats toekomt. »

De Vlamingen te Goerlitz. — Al wat over de nederzetting der
vlaamsche wevers te Goerlitz vroeger bekend was of onldngsleden
gevonden wieid heeft R. LOEWE geboekt in het j'alzrbuch des Verezns
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fur niederdeutsche SprachforschunK

XXI II Nederduitsch wierd daar
in de Middeleeuwen gesproken ; vele viaamsche Innwaatiwevers hebben zich in de 12 e en de 13' eeuw in den Lausitz gevestigd en hun
geheugen is tot heden te Goerlitz bewaard

Roomsche Villa te Heldergem. -- De oudheidkundige maatschappij van Brussel heeft te Heldergem, in November laatstleden,
den onderbouw ontdekt eener Roomsche villa
Men vond een vloer van 25 vietkante meters en op den bodem
eene groote hoeveelheid vet brand hout, dakpaeschet y en, stukken van
hypocausta, brokken plaastering met roode en w,tte schildering en
scherven van vaatwerk. Men vond ook de overbli l fselen van eenen
ITILltif van 5 meters lang en 4.0 centimeters hoog.
De Oorsprong van het Christendom en de Brief aan de
Romeinen. — D r VAN MANEN loochent de echtheid van den brief aan
de Romeinen om daardoor zijn stelsel over den noisprong van het
Christendom te staven. Lees over dit vraagstuk eene schoone bijdrage
van J. VAN OERS in den Katholzek van April.
Hier volgen nu eenige uittreksels van dezen at tikel
« Ziehier in korte woorden, hoe v. MANEN zich de wording van
het Christendom voorstelt. Jesus is niet de stichtei van een nieuwen
godsdienst en heeft zelfs geen enkel nteuw geloofspunt geleerd. Hij
vormde slechts eene nieuwe sekte onder de Joden, eene broedersch2p,
die zich in handel en wandel, gunstig wenschte te onderscheiden van
hare naaste omgeving. Zijne leerlingen bleven getrouw aan de
Mosaische wet, zij aanbaden nog den God der Joden en waren slechts
hies in van de Joden onderscheiden, dat zij in Jesus den beloofelen
Messias eikenden. Bij dezen broederkring sluit Paulus zich aan. Dat
hij ooit brieven van eenige beteekenis heeft geschreven, verncmen wij
met en evenmin, dat ooit eenig gesehil betretiende geloof en leven
tusscher hem en de andere leerlingeg is perezen.
Geruimen tijd verloopt. Het eerste geslecht, rnesschien NVCI meer
dan een, is voorbij. Onder den invloed der Grieksch-Romerosc:he
beschaving, niet het rninst van de rift Alexandtie oveeRebrachte
schriftgeleerdheid en wijsbegeerte ontwikkeien zich bij eenft;e leerlingen nieuwe begrippen o:-ntrent God en godsdienst. Als vtucht
deer ontwikkeling ontstaat op het einde der eerste eeuw eene bijna
geheel nieuwe richting, welke naar den Apostel Paulus, het Paulinisme gedoopt is. Volgens haar is de Mosaische wet afeescnarr, haar
God is met de God der Joden en Jesus is met meer de Messias der
eerste leerlingen, maar hij is een bovennatuuilijk wezen, de Zoon
Gods geworden.
Deze nieuwigheid werd heftig bestreden door de behoudende richting, het Judaisme genaamd. De meesten der leerlingen kozen met
onmiddellijk partij, zij traden bij gelegenheid bemiddelend op en
werden zoodoende de vaders van het verzoenende Katholicisrne, dat
de leerstellingen van beide richtingen trachtte samen te stnelten. Het
erkende in Jesus den Messias en ook den Zoon Gods, noemde zijnen
God eer. met den God der Joien en betuigde een hooge waardeering
voor de Mosaische wet.
Aan deze voorstelling der geschiecienis beantwoordt de Brief aan
de Romeinen, gelijk die door v. MANEN versnippet d en gedateeni is.
Het Paulinisme in dezen brief gepredikt, veigeleken bij de leer. . die
v. MANEN aan de eerste leerlingen toedicht, getuigt van eene steike
ontwikkeling der geloofswaarheden. Jesus is daar o. a. met meer de
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Messias, maar de Zoon Gods. Voor zulk eene ontwikkeling nu is veel,
zeer veel tijd noodig. Daarom kan de Brief aan de Romeinen niet
geschreven zijn voor het begin der 2 . eeuw....
De methode, welke de gezonde historische critiek voorschrigt,
wordt echter door v MANEN met gevolgd. Voor hem is zijn wijsgeerig
beginsel der geleidelijke ontwikkeling het uttgangspunt en de leiddraad van al zijne redeneefin g en. In plaats van de geschiedkundige
bronnen te raadplegen en volgens deze het historisch felt van het
ontstaan des Christendoms te verklaren, versn:ppert en dateert hij de
oorkonden op grond der theorie zelve, welke hij uit pie oorkonden wil
bewijzen.... »
Schrijver bewijst tegen den Leidschen Hoogleeraar de echtheid
van den Brief aan de Romeinen en sluit als volgt :
« De rationalistische critiek van onze dagen erkent dan ook de
echtheid van den Brief aan de Romeinen en verwerpt eenstemrnig de
hypothese van LOMAN en VAN MANEN over den oorsprong van het
Christendom. Vergeefs poger: de aanvoerders der radicale school in
Nederland zich te verweren tegen de nieuwere rich'ing der critiek, die
een besliste terugkeer is naar de overlevering, zoonls de jongste literatuur getuigt en HARNACK onoinwonden verklaai t in de voori ede zijner
Chronologze.
Deze geleerde neemt aan, dat de inwendige criteria niet uitsluitend
en onfeilbaar beslissen bij het onderzoek naar tijd en herkomst der
geschriften Er was een tijd — zegt HARNACK toen men de oudchrtstelijke letterkunde, met inb P grip van het Nieuwe Testament,
beschouwde als een weefsel van bedrog en vervalsching. Maar die tijd
is voorbij....
De geloofwaardigheid der overlevering in de eerste jaren des
Christendoms staat voor hem in hoofdzaak boven alien twijfel. De
tendenzkritiek van BAUR. en zijne school wijst hij van de hand ; veel
minder nog wit hij hooren van de methode, welke wij door den
Leidschen hoogleeraar zagen toegepast, om ten bate eener theorie en
op willekeurige gronden interpolaties en vervalschingen te veronderstellen; die critiek noemt hij sceptictsme. Een hard doch rechtvaardig
vonnis over geleerden als D r VAN MANEN, die hun systeem bouwen op
versnippering en misdutding van den tekst, op verdachtmaking der
over-leveling en aldus ook den Brief aan de Romeinen doen pleiten
voor hunne willekeurige hypothese over den oorsprong van het
Christendom. »
Bolland en Petrus — ledereen heeft hooren spreken van het
strijdschrift van D r SCHAEPMAN tegen den Leidschen Hoogleeraar
BOLLAND.

Danrover lezen wij in de Studien LI I 2 :
« De ergste vijanden van de Katholieke Kerk waren ten alien tijde
de afvalligen. De haat bezielt hen, vervoert hen, slaat hen met waanzin;
om dien bot te vieren zijn alle middelen good, ook de meest ye. achtelijke verdachtmaking, logen en laster.
Een exemplaar van dat snort is zeker de beer BOLLAND, hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit. ROLLAND, die aan zijn gloeienden
haat tegen de Katholieke Kerk een mateloozen eigenwaan paart,
zoodat hij meent, ook waar hij onverstaanbare wartaal uitslaat — en
dit is gewoonlijk het geval, diepe wijsheid te verkondigen. Het
laatste bewijs van dien ziedenden haat en blinden eigenwaan tevens,
door den zonderlingen hoogleeraar in de vvijsbegeerte geleverd, was
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een geschrift tot titel dragend : Petrus en Rome, een pamflet waarin
onder het masker van geleerdheid a la BOLLAND het onteilbaar gezag
van den H. Petrus en zijne opvolgers met bovengenoemde oneerlijke
middelen wordt aangerand.
Maar de strijdbare kampioen voor recht en waarheid, D r SCHAEPMAN, treedt op om dien misdadigen waanzin naar verdienste te kastijden. Hij treedt op en in het Licht der echte theologische wetenschap
stelt hij BOLLAND ' S ellendig broddelwerk in al zijn naaktheid ten Loon
zijn onhebbelijke stijl, zijn onmogelijke methode, die geheel zijn
geschrift maakt tot een chaotische massa, waarin eigenlijk geen zweem
van streven naar orde te erkennen valt, zijn wanbegrip van de
H. Schrift en de Vaders, zijn belachelijke aantijging van Schriftuurvervalschingen, zijn zonderlinge tegenstrijdigheden en tegenspraken en
tal van andere onbehoorlijkheden, waarvan BOLLAND ' S Petrus en Rome
wemelt, — alles komt tot zijn recht. »
Het werk van SCHAEPMAN sluit met de volgende woorden :
« Gij, de Hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit, gij zijt
eenvoudig een simpele, domme, ijdele letterdief ... Van D r KARL
HASE hebt gij uw wetenschap, van Uzelven ... Uw ploertenstijl. »

Pitthem

J. CL,

HET WITTE BOEK. (0

werden onlangs aangenaam verrast door de lezing van dit
jongst verschenen werk. In onzen tijd van overbeschaving,
van overspanning, van ongezonde, wufte, ja rotte letterleunde,
mag het eene verschijning heeten. Niet alleen heeft de schiijver een
sierlijk, een streng letterkundig werk geleverd ; ook eene stoute, kloeke,
moedige daad heeft hij volbracht.
De titel is misschien wat vaag en niet bij eene eerste lezing toe
te passen op den inhoud, maar trouw geeft hij den indruk terug
welken het stuk in ons gemoed te weeg brengt.
Alles is wit in dat werk, kuisch, edel, verheven. Hier geene
dubbelzmnige zinspehngen, geen jacht op effekt, geen bekommernis
van modepraat, toilettenbeschrijving, wielrijderskunstjes. De gewone
prikkehniddeltjes zelve van onwettige liefde, echtbreuk, enz. worden
eenvoudig veracht.... Ja, waarlijk het boek mag eene verschijning, eene
verrassing heeten, en bijna ouderwetsch komt ons de schriper voor
met zijne bezorgdheid voor enkel zielegrootheid, geestesgenot en najagen
van 't ideaal.
Maar hoe wint zijn werk door dit veiachten van al wat Liag is
en gemeen! Hoe weet 11ij ons te boeien door de fijne ontleding der
karakters, de kieschheid der behandeling, bet ontwikkelen van den knoop !
Hier laten wij het beknopt verhaal der handeling volgen :
Een rijk Antwerpsch koopman bevindt zich met zijne dochter en
Karen verloofde in eene kleine badplaa's aan de Noordzee. De jonge
speelzieke Emilie spieekt met haren aanstaandcn bruidegom over hunne
huwelijksreis. Emilie zou naar Parijs willen gaan ; Herman zou liever
de schoone natuur in Noorwegen en Zwitserland gaan beschouwen.
Uit hun gesprek blijkt, dat Emilie zich het huwelijk voorstelt als
een nieuw leveu voor haar, een reeks feesten en vermaken. Zij spreelet
ook, in lichte bewoordingen, over hare zuster Liana, die Herman niet
kent, dam- zij sinds haar kinderjaren in Nederland heeft gewoond. Die
zuster heeft eene zeer verzorgde opvoeding genoten, doch nit Emilie's
woorden maakt Herman op, dat zij eene « biauwkous » eenpre'cieuse is.
IJ

Tooneelspel in drie bcdrijven, van OMER WATTEZ. Gent,
A. Suffer.

HET WITTE BOEK.

434

In het tweede bedrijf zijn v ij te Antwerpen, ten huize van den
koopman. Liana is uit den Haag ovcigekomen en Herman heeft haar
leeren kennen, hoogschatten en beminnen. Hij veiklaart haar die liefde.
Liana roept hem, in eene fiete taal, tot zijnen plicht. Emilie is dien
ommekeer in het gemoed van haren verloofde gewaar geworden en van
daar driftige tooneelen, die door de edele houding van Liana ten goede
komen.
Herman, die eenen tied Lang van zijne verloofde verwijderd bleef,
komt tot inkeer; ook Emilie ondergaat door den invloed harer zuster
eene totale velandering in haar gemoed.
Liana, in Nederland verblijvende, werd er van jongs of verloofd
aan haren neef. Deze ging naar Engeland, liet zijn verbintenis verbreken, gedroeg zich slecht; maar veischijnt nu weer en komt terug
om haie hand te vragen. Liana bekent nu aan alien, dat zij eenen
schilder bemint, eenen kunstenaar, maar zulks nooit aan niemand,
zelfs niet aan hem, heeft bekend.
Wij zagen den kunstenaar reeds in het eerste bedrijf; nu verschijnt bij buiten Liana's weten bij haren varier, genoodigd om hare
beeltenis en die barer zuster te schilderen.
De koopman, die tweemaal is gehuwd geweest en in zijn tweede
huwelijk niet zoo gelukkig was als in bet eerste, wil weten of zijne
dochters voor haren bruidschat of voor haar zelven bemind worden.
Een vriend duidt hem daartoe eenen list aan. Hij laat gelooven dat
het hem in den handel slecht gaat, nu er juist een crisis woedt. Nu
komt alles uit. Liana zal met Willem trouwen en Herman zal zijn
bruidje ook niet verlaten.
De koopman maakt den list bekend en belooft een goeden bruidschat
en een schoon feest aan zijn kinderen.
Wij willen het werk verder door eene droge ontleding voor den
lezer niet ontsieren. Meer bespiegeling is er overigens in dan handeling — misschien zelfs te weinig handeling voor een tooneelstuk;
misschien ook is bet talent van den Heer Omer Wattez te fijn voor
het theater en vindt het slechts zijn vol, vrij spel in den romanvorm.
Wat wij enkel wilden doen is wijzen op een verdienstelijk werk,
toejuichen waar het, zooals wij hooger zegden, eene edele daad geldt :
de bedorvene, bedervende letterkunde tegenwerken, de aandacht terugroepen op de onsterfehike verlangens van 's menschen gemoed : de
zucht naar 't ideaal, de reine vreugd die de ziel vindt in het eeuwige
Ware, Schoone en Goede.
Dit prachtig uitgevoerde Loek moet in onze beschaafde kringen
gelezen worden en als geschenk zou men moeilijk iets keurigers kunnen
vinden dan het Witte Boek.
Antwerpen.

M. E. BELPAIRE.
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E heer D r de Vreese neemt, in de meiaflevering van ket

Be/fort, d taak op men schitterend, 11E1_11 oigekend taalkundig genie aan genseh Vlaamsch-lIe1'2,-ie en mode aan Holland
bekend te maken. 1k danke hem uitteiheite voor (hen ongevraagden
en onbetaalden dienst. Den draak met iemand steken is gernakkehjk
en slim weg iemand voor half slim doen doorgaan, met eenige van
zijne regelen tusschen haakskens te zetten, is nog eel gem 1:keluker.
Bet geiaakt elgemeen geweten, dat er m ons land maar vier of
‘ ijf mannen loopen, die van het Nelerland.s.ch lets of weten, en dat
dlezelfdc, mannen immer geestig den spot drijven met al die stout
geaoeg is, in een tealkundig proces, nevens hen, een woordeken te
plaatsen.
Z6o noemt de heer D r de Vreese 'nen onstel, in Fondsenblad
van 8 Maart 11. veischenen, Feel belanArrtiker dan de \ erldaring eener
ongenoemde vi ouw , en zegt dat die opstel konnt van de hand van
/ire/nand minder den den heer Joel van Lantschoot — des van mij.
Dat menzand nernder wordt recht kosteiijk in de Vieese's pennetwisten (ziet Bc/fort 1895, I, bl. 203). Kan het achtbaar akademiehd
geen ander begin aan zijne spotteimjeii vinden
De heer de Vieese zegt dat school volgens mu beteekent « ook
eene vereemging, \ an personen onderwijs gevende », alhoewel hij,
medewerker aan Groot Nederlandsch Woordenboek, zeer wel
weten moet, dat school, met volgens mu, maar volgens de woordenboeken, die beteukenis heeft. Tiideidead op bl. 1484 van Van Dale's
alle personen die in eene school
« School
Woordenboek lezen
GENT1,2N ». Lichen school daar de beteekems
ovanAiei,
n d er w es oizt
met heeft, die men achtbaie heer de Vieese op menen nek schuift,
oat doet clan het t-genstell e nd voegwoord CFin (hen zin?
fedeleen zal bekennen Oat men geen groat veinuft zijn
moet, om dear de iedeneering op te 'louden, die ik Meld en die mijn
teg, enspreker op IA 367 tesschen haakskens zet.
Dot+ men moet 'it aarlek een buitengewoon talent hebben, om te
xinden, dat betaalic (ekool bekwaam is betalende te ervangen , dan
wanneer zelf, geen bear op gansch den heer de Vree,e's hoofd gedacht
heeft school ander, dan in den zin van onder-icit's op teBatten. 'Lou
men tegenspreker soms onderwr's kennen dat met beteald wordt?
De heer de Vieese vindt mijn besluit buitengewoon en hij heeft
geen ongelijk 't En is maar bij herlezing dat ik beinA-kte de beteekenissen van school veiward te hebben, en dat ik hid hoeven te
schrijven : . veleeniging N an leerlingen s, of iets dergelijks in
steê, ' an s onde p,vesinrichting ......
Araar moet men gaen verwaande aanstellei zijn, om zulks iemand,
op zullke wijze, aan to wrijven op Ll. 367, als men op bl. 364 zeif
bekend heeft, met die beteekenissen te hebben overhoop gelegen ! en
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iemand bijgesprongen te zijn die school anders opvatte. En dat deed
niemancl minder dan D r W. de Vreese, hij die de betuiging niet
kan inhouden, dat hij van ganscher harte de kinderen beklaagt die
mijn taalondeiwiis ontvangen. Dat is zeer menschlievend van zijnentwege, maar ik hebbe medelijden met hem zelven en, mijns dunkens,
is dat nog veel inenschlievender.
D r de Vreese, die, sichtend jaren, op alle tonen zingt dat het
in Belgenland met de kennis van de taal zeer erbarmeluk gesteld is,
zou ten allcrminste moeten toogen dat hij niet missen kan, dock zooverre
heeft hij het nog met gebracht, want met eene stoutmoedigheid zonder
weerga, zegt hij (hij, die, als medewerker aan Groot NederlandschWoordenboek, met al de eigenschappen van ooze tale zou moeten
vertrouwd zijn) : een gebruik van het tegenwoordig deelwoord, zooals
dit in een uitdrukking als ecole payante voorkomt, is in het NederIandsch van vroeger en later tijd ABSOLUUT onbekend De eerste
de beste normalist hadde den heer hoogleeraar, voor zulke onwetendheid, onmiddellijk kunnen op de duimen kloppen. 't is waar, met
eene buitengewone driestheid, komt mijn tegenspreker, in de laatste
afleveting. zeggen dat die bewering zoo maar niet in zijne bedoeling lag.
Dit geval is heel weinig geschikt om het schitterend en atom
gekend taalkundig genie van den heer de Vreese nog meer glans bu
te zetten. .. en daarom hebbe ik medelijden met hem.
Tot slot wil ik doen opmerken dat de heer de Vreese velandert
lijk een weerhaan over de deugdelijkheid van betalende school. Op bl.
151 noemt hij die uitdrukking onjuist en op bl. 365 zegt hu, dat
hij die benaming met afkeurt, als zunde streng genomen onzln, maar
omdat in dit geval het metonymisch gebruik met uit het yolk komt.
Me dunkt : commentaar is overbodig.
Al het geschrijf van den heer de Vreese heeft niets tegen betalende school, als waarluk doorslaande, bugebracht, wel integendeel;
zijne benaming betaalde school geeft geen onderscheid te kennen en
zoolang er geerie andere en betere gevonden is, zal ik houden aan

betalende school.

De heer de Vreese neme niet euvel op, dat een ongekend taalkundig genie het waagt hem tegen te spreken, en hij vergeve me het
bitter woord, dat misschien mijne pen mag ontvallen zijn; hoogleeraar — Brabantsen en nagezeid — las mij eene les van onbeschoftheid voor.
De lezers van het Belfort zijn ongewoon eenen toon, lijk deze
waar mijn antwoord in geschreven is, aan te treffen, en ik vrage hun
verschoomng : ik zong voort op den toon mij door den heer D r de
Vreese aangegeven.
Het is voor ooze taal zeer te betreuren dat onschuldige zaken,
als deze, niet met kalmte en weerdigheid kunnen besproken worden,
en dat
keer voor keer, in persoonlijkheden ontaarden.
Dit is mijn allerlaatste woord.
JUT I, VAN LANTSCHOOT.

Dendermonde, den
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KERKVERSIERING.
De kerk van Harelbee.

ge u, uit Maria Stuart, het di ama van Schiller, die
plaats waar Mortimer vertelt hoe hij tot het Christengeloof
overkwam, onder den onvergeetlijken deepen indruk die de
Basiliek van St-Pieters to Rome op hem maakte, een dag van bedevaart?
ERINNERT

. Wie wurde mir, als ich ins Innre nun
Der Kirchen trat, und die Musik der Himmel
Herunterstieg, und der Gestalten Fulle
Verschwenderisch aus Wand und Decke quoll,
Das Herrlichste und HOchste, gegenwdrtig,
Vor den entzlickten Sinnen rich bewegte,
Als ich sie selbst nun sah, die GOttlichen,
Den Gruss des Engels, die Geburt des Herrn,
Die heilige Mutter, die heiabgestiegne
Dreifaltigkeit, die leuchtende Verklarung. .
Al die pracht, die in de Basiliek, van den grond of tot in de
hoogste gewelven, de ziel als het ware oprukt met de vlucht der
zuilen, met de harmonie der kleuren en der lijneii, nog veel hooger
op, buiten do gewelven, tot in het Hoogste, al die pracht had den
jongen Mortimer aan de secte ontrukt die
Allein das korpelose Wort verehrend,
geen afbeeldingen, geen kleuren duldt in den tempel. Waarom zou
men uit den tempel van den God dien men aanbidt die pracht bannen ?
Heeft diezelfde God, in den prachtigsten zijner tempels, in dien door
Hemzelf gebouwd, in de natuur, niet zelf met milde hand, het ideaal
van kleur, vorm, harmonie, gespreid ?
De tempel moet versierd zijn, dat begreep het middeleeuwsch
geloof dat voor die versiering aan de kunst hare mooiste stukken
ontleende : outer-tafereelen, fresken, tomben, beelden.
De kerkfabrieken die heden op zulke verstandige wijze, tot versiering der kerk, het geld gebruiken waarvan zij het bestuur hebben,
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mot men lui _le ,toejuichen, en de Staat zou in zulke zaken, vooral
waar het arme kerken betreft, niet orrverschillig moeten blijven.
Een moot voorbeeld werd in deze laatste tijden nog gegeven door
de kerk van Harelbeke, een klein, oud stadj e wilds aan de Leie. In
de kerk, waarvan een gedeelte tot de oudste romaansche gebouwen
van ons land behoort, werd onder den invloed van den Eei w. Heer
Ferrant, de versienng van het koor aangevangen, versieting die nu
volledig is, en in haar eenvoudige pracht, heerluk bewijst, hoe adequaat
zij is tot den tempel, en hoe kunstverstandig de pnester is die medewerkte
tot hare verwezenlijking.
Aan den heer Florimond Van Acker, van Brugge, werd de taak
opgelegd, het werk tot een goed erode to brengen en de talentvolle
Brugsche meester heeft geenszins de verwachting teleuigesteld. In vijf
paneelen verbeeldde hij de dne groote tijdstippen uit het leven van
Christus. Christus in het verleden (een paneel), Chustus in het heden
(drie paneelen) en Christus in het toekomende (een paneel).
De dne paneelen Christus in het heden — die gansch het
middengedeelte van het koor innemen, veibeelden de Hemelvaart van
den Heer : Christus in het midden, zegenend opstijgend, tusschen
twee engelen, terwijl op de twee zijpaneelen, de apostelen en de
heilige vrouwen, in aanbidding de hemelvaart van den Heer aanschouwen.
Rechts : Christus in het verleden, verbeeld door het laatste avondmaal ; links, Christusin de toekomst, verbeeld door het laatste oordeel.
Al deze paneelen werden door den kunstenaar in een brume
monochrome tint uitgevoerd, met een gouden mozaYeken achtergrond,
de figuren net geteekend in tamelijk zware hit:len, die op de hoogte
waar de tafereelen hangen, zeer harmonisch samensmelten.
Het was vooral een moellijke taak voor den schilder, met de
weinige hoogte waarover hij beschikte, lets te trekken uit het voornaamste onderwerp dat hij behandelde voor het midden van het koor,
namelijk de Hemelvaart van C,hristus. Gansch de scene, die gewoonhjk
in de hoogte behandeld wordt, moest hier in de lengte uitgevoerd
worden, en toch slaagde de kunstenaar erin de Majesteit vatbaar te
maken van die heerlijke opstijging.
De zoo handige Brugsche kunstenaar die reeds zooveel bijval
oogstte in andere genres der schilderkunst, namelijkin het portret
waarin hij uitmuntend is en in de stadszichtjes uit Brugge waarin
hij echte pereltjes leverde, heeft nu ook eens to meer zijn kundigheid
bewezen in het godsdienstig yak. Hij had daarvan vroeger reeds bewijzen
geleverd, namelijk in een outerstuk voor een kerkje in Westvlaanderen;
de versieringspaneelen der kerk van Harelbeke staven eens to meer
de goede faam van Florimond van Acker.
De paneelen der kerk van Harelbeke strekken tot eer van den
schilder die ze ontworp en uitvoerde en tot eer van den smaakvollen
pastoor die er het denkbeeld van had en de middelen tot uitvoering
vond.
H. DE M.
Mocht dit voorbeeld navolgers vinden.

EZZEZZILVVEZ
AVE MARIA.

Zing mijn ziele! laat uw zangen
stijgen uit uw blijde borst,
ga vrij op de wolken hangen,
zing cle Moeder* van uw vorst.
Zing! elk schepsel wil Haar loven,
polsen zwellen, herten slaan,
in een kinderlij k gelooven,
wijl de beden Haarwaarts gaan.
Cherubijnen, Tronen, Machten,
in een jubelend verbond,
dragen Haar op liefdeschachten
al de hemelkreitsen rond.
De englen spieiden vlerk en Iokken
op de wang, en zingen 't lied
dat zlj uit het snaartuig tokken,
en de Moeder tegenschiet.
't Zonlicht zendt in 't straalgewemel
Haar den eersten morgengroet,
en de sterren aan den hemel
hangen saam tot lichtenhoed.
't \Vindje fluistert in de kruinen
-van de boomen Haar zijn zang,
en de grashalm op de (lumen
looft Haar met het baargedrang.
De aadlaar laat ziin schreeuwen varen
door de wolk, en filomeel
stuurt van uit de lindeblaren,
Haar het liedjen uit de keel.
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Wolf en boschleeuw staan een stonde
stil in hun ontstuimge vlucht,
groeten Haar, het hoofd ten gronde,
in een eerbiedvol gezucht.
En de menschen!... Vuur en dampen
hangen over zee en land,
storten uit hun boezems rampen
op Europa's siddrend strand.
Vuur en dampenkring verzwinden,
't Glorielicht straalt .uit den trans,
en men mag den zege binden
aan de vlag naast Rozenkrans.
Monsters stijgen uit de gronden !...
't Zuiden, dik van ontuchtdraf,
wil, lick 't zwljn — met vuige monden
Godsdienst graven in een graf.
Monsters vallen lam geslagen
door de macht des Roozenhoeds,
wijl de Kristnen offers dragen
in de blij heid buns gemoeds.
En de menschen!... Zeemans hangen
— weergekeerd in veilge ree —
goud en blom en looverrangen
aan Haar voeten, met hun bee;
binden, als zij wederschieten
op der golven ingewand,
't beeld Maria's in de sprieten
als een zoet verzeekringspand.
En de menschen!... langs de wegen,
langs de straten, op het hugs,
lacht Haar beeld den wandlaar tegen,
noopt hem tot het beegesuis.
Vlaandren, waar geloof en zeden
ingem,orteld in het bloed,
heerschen zooals in 't verleden,
zendt Haar ook zijn huldegroet.
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Under statige eikenkronen,
hangt het beeld der Moeder-Maagd,
meiboDm, vlag, en kransen tonen
lice het yolk in 't hert Haar draagt.
En in 't rustige avondduisteren,
komt de moeder met het kind
aan den boom haar bede fluisteren
en een tuil op 't bankje bindt.
0 Maria! zegen, zegen
toch dit duurbaar Vlaanderland;
wolven grijnzen 't huilend tegen
met den roodbeschuimden tand.
Wolven wi!len 't U onttukken,
't Satan werpen als een prooi,
sla hun ruw gebit aan stukken,
keer van ons dit stormgeloei!
Steek den rooden draak in 't herte,
stil zijn grollend ingewand,
leid hem — hoe hij briesche en terte —
uit zij n roofhol aan uw hand.
Snoer hen, die voor Godesglorie
en voor tale strijden, vast;
zoo verbeidt hen de viktorie,
die in 't Kristne Vlaandren wast.
K. J.

DE KEMPE•

IK BEN DE ZANGER VAN 'T DIETSCHE VOLK. (')

Langs 't lage land waar kronkelt en krult
de Schelde : reuzige waterslang,
zoo heimlijk murmelt of bruist en bruit
haar hotsebotsend golvengezang,
daar zag ik, arme bloed,
den eersten zonnegloed.
1k ben de zanger van 't Dietsche yolk,
mijn lokken zijn lang en blond als goud,
gelijk de vogel in de wolk,
ik leve vrij en zinge stout,
vol liefdebrand
voor 't Vaderland!

Des morgens wandelend in het woud,
Ik luister naar het lieve lied
van vogelen vliegend in het bout,
terwijl de zon haar glansen giet
in eene gulden kroon,
op 't groene gras : mijn troop.
Ik ben de zanger van 't Dietsche yolk,
mijn lokken zijn lang en blond als goud,
gelijk de vogel in de wolk,
ik leve vrij en zinge stout
vol liefdebrand
voor 't Vaderland!

(1) Getoondicht door EMIEL HULLEBROUCK.
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Naar wingerd en wilde rozen blozend
omhelzen 't lage vensterraam,
en 't vrouwken onze kinderen koozend
uitgalmen leert Gods grooten naam,
daar zit ik welgezind
bij tabakpnt en pint.
1k ben de zanger van 't Dietsche yolk,
mijn lokken zijn king en blond als good,
gelijk de vogel in de wolk,
ik leve vrij en zinge stout,
vol liefdebrand
voor 't Vaderland
Gendbrirgge

MAX STORAIE.
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Kinderlust. Zes liederen voor Huis en School, gedichten van
TH. COOPMAN, muziek van J.-M -A. VAN DROOGENBROECK. Boekdeel

in-4°. Gent, A. Siffer. Prijs, fr. 1,75.
Eenige maanden geleden gaven wij verslag over Kinderlust,
verzen voor kinderen door den heer Th. Coopman. Het is uit dien
bundel dat de beer Van Droogenbroeck eenige gedichten getrokken
heeft om ze op muziek te stellen. Daar de keus der gedichten,
die met den De Keynprijs bekroond zijn geweest en met lof
aangenomen door den Verbeteringsraad, goed is, zal dus niemand
betwijfelen. Overigens beide schrijvers zijt, letter kundigen van naam
en werkende laden der Koninklijke Vlaamsche Academe.
De beer Van Droogenbroeck, de schrijver van Makamen en
GhaTellen, de dichter van de Zonnestralen, die iedereen in Belgie
en Holland bezit, en die niet moeten onderdoen voor de beste
werken voor de jeugd ergens maar verschenen, is zeker op de
hoogte der taak.
Ook zal het niemand, die den schrijver als toonkunstenaar kent,
verwonderen dat de muziek goed is, de melodijen levendig en
frisch en teenemaal in de hoo rlte der kinderstemmenodat de begeleiding buigzaam en voortreffelijk is, alhoewel eenvoudig en in
het bereik der kleine handen blijvend.
Nochtans bestaat de ware verdienste van deze uitgave daar
niet alleen in : zij bestaat ook in den regel door den schrijver
gevolgd, hie, in geleid door zijn schoonheids- en leeraarsgevoel.
In dien zien mag het verschijnen van Kinderlust als eene
kleine merkwaardige gebeurtenis aanzien worden. Inderdaad geeft
de schrijver, na ons zijn werk in gewoon notenmuziek gegeven
te hebben, het ons in cijfermuziek insgelijks, met de manier om
ieder stuk aan de kinders te leeren. Zijne door lange ondervinding
opgedane methode getuigt van kennis en van scherpzinnige waarneming.
Zijn werk behelst behalve algemeene opmerkingen over het
zingen, over de houding van den zanger, over het uitgalmen der
stem enz., bijzondere aanteekeningen over ieder dichtstuk, over de
manier om de melodij aan te leeren, om de stukken te doen
verstaan en te doen zingen door de leerlingen. Tot de kleinste
kleinigheden, alles is met bijzondere zorg aangewezen; op alle
moeilijkheden wordt de aandacht gevestigd met vermelding der
middelen om ze te voorkomen.
In opicht van schoonheids- en opvoedingsleer, is het een
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nieuw en voortreffelijk werk. Onnoodig verdei uit te werden over
deze uitgave die stellig grooten bijval zal bekomen, zoowel in
de scholen als in de huisgezinnen. Zeggen wij nochtans nog dat
ieder stuk vergezeld is van trapsgewijze en wel gekozene oefeningen van toonkunstige opvoering en verbetering van het gehoor.
Wij drukken ten slotte ons spijt uit dat Kinderlust niet diklijviger is en wij verhopen dat deze eerste liederen door een
groot aantal andere welhaast zullen gevolgd woiden.
Dezer dagen werden beide werken aangenomen door den
Verbeteringsraad voor School- en Prijsboek en voor de boekerijen
der Normaalscholen en die der kantonale onderwijzers-conferencien.
Dit is een suyverlyck boecxken, inhoudende Oude Nederlandsche geestelijke liederen, met klavierbegeleiding door FLORIMOND VAN
DUYSE. Uitgave n r :13 van het Davids-Fonds. Gent, Drukkerij van
A. Slifer
Het Davids-Fonds heeft thans aan zijne 7000leden dit merkwaardig
boek uitgedeeld, dat 1,1 opzicht van inhoud en stoffelijke uitvoering
stout weg een prachtwerk ma g genoemd worden.
Het is een bundel oude liederen uit de XV e eeuw, het glanstijdvak van het Nederlandsch lied, en gedeeltelijk ontleend aan
de « Horce Belgicce » van Hoffmann von Fallersleben (1854), aan
W. Baumker's « Nzederl. geislicke Lzeder » (i888), aan « Een
devoot ende profitelifrk boecxken » (Antwerpen 1589), dat in 1887
weer werd uitgegeven door Scheurleer in den Haag.
Het meeste deel zijn godsdienstige liederen, zooals Kerstliederen,
Marialiederen en Liederen der minnencie ziel, de overige, alhoewel
van anderen aard, wasemen ook den liefsten eenvoud uit en de
eenvoudige en zoete dichtei lijkheid eigen aan de gewrochten der
middeleeuwen.
leder dezer liederen is op muziek gesteld aan oude melodijen
ontleend, en de bevoegde musicoloog El. van Duyse heeft er
begeleidingen bijgeschreven die zullen toelaten ze uit te voeren
met verschillende stemmen. Dus uitmuntende voorraad voor onze
scholen, onze congregatien en onze kunstkringen, waar de oude
muziek meer en meer bijval vindt.
Reeds heeft in 1888, Prof. Acquoy van Leiden, een vijf-entwintigtal middelnederlandsche liedeien met begeleiding laten verschijnen, doch hier is de keus veel rijker en zelfs veel rijper.
De bundel bevat 40 nummers en aangezien de heer v. D. slechts
streng wetenschappeliik te werk gaat, zijn zijne bewerkingen altijd
vertrouwbaa r.
Met deze verzameling geestelijke liederen, aangesloten bij de
wereldsche liederen Welke in het « Nederlandsch lzederboek » van
het Willems-Fonds verschenen, i ondt de schi ijver een volledigen
cyclus at.
Eere en goed heil aan het Davids-Fonds, dat zulke voortreffelijke werken ‘eispreidt.
De Stijlleer in practijk, voor lagere en middelbare scholen.
Verzameling van 400 oefeningen, gradelijk opgaande, met talrijke
modellers door S. DE BONDT, bestuurster van het Gesticht « Piers
de Raveschoot » te Gent. — Gent, A. Suffer, Prijs fr. 1.25.
In het Voorbericht zegt de schrijfster onuer andere : Om het
moeilijk weak der stqlleer te vergemakkelijken, is in mij het
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verlangen ontstaan de talrijke oefeningen door een dertigjarig
wet ken — opzoeken en zelfvinden — vergaard, in druk te geven.
Al de wenken en raadgevingen, mij door bekwarne schoolopzieneis
en bevoegde personen medegedeeld, heb ik tevens in die verzameling ten nutte gemaakt. Hoewel er misschien in dit werkje
gebreken voorkomen, toch hoop ik dat er veel goed in te vinden
is, dat het mijne ambtgenooten tijd en moeite spat en en hunnen
iever opwekken zal in een leervak, hetwelk maar al te dikwijls
op den achtergrond blijit. Heb ik dit Joel bereikt, dan zal ik
mijne pogingen rijkelijk beloond achten
De onderstaande vleiende goedkeuting van den gekenden letterkundige, den hooggeachten Heer de Potter, secretatis der Vlaamsche
Academie, is voorwaar de beste aanbeveling van het boek.
Geachte Jufvr. Bestuurster,
De lezing van uw « Stijileer » heeft mij een groot genoegen
verschaft. Vast overtuigd dat uw bock bij het onderwijs der
eugd de beste vruchten zal voortbrengen, meen ik U te moeten
aanraden, het door den druk te laten verspreiden. De methode
daarin gevolgd, is uitmuntend , de vooibeelcien zijn onverbeteilijk
en stellen klaar in het licht het verheven doel, dat Gij voor het
oog halt. In een woord. Uw werk verdient, wegens gedachte en
F. DE POTTER.
vorm, de beste aanbevelingen.

j

Leven van den H. Antoninus, Predikheer, Aattsbisschop van
Florence, door P. Fr. JOSEPHUS ARTS, van dezelfde orde. — Bij
A. Slifer, Gent — Schoon boekdeel, 165 bladz. in-8 0 op stevig
papier met keurigen omslag. Prijs : 1.25 fr.
Met genoegen heb ik zoo even de lezing voleindigd van het
Leven van den H. Antoninus. Merkwaardig may voorzeker genoemd
worden het gewrocht van den Eerw. Dominicaan, daaiom betwijfel
ik de vrucht niet die deze arbeid zal afwerpen en koester de
hoop dat er velen het ingeslagen pad zullen volgen om diepe
geleerdheid samen te laten gaan bij duidelijken stiji in het neerschrijven van Gods Viienden. En inderdaad, wil men de daden
van den H. Antoninus weergeven, dan is er heel wat anders noodig
dan oppervlakkige schrijverij ; er client het karakter der eeuw te
vatten en nauwkeurig den invloed te bepalen lien de Heilige er
op uitgeoefend heeft Zulk een arbeid was den bekwamen schrijver
volwaardig ; hij slaagde volkomen. Hij toont duidelijk dat een
Heilige een grout man kan zijn, een fakkel zir.ner eeuw; wij leeren
hoe zijne geleerdheid geschat werd en welk goed zij teweeg bracht;
wij leeren hoe hij wetenschap en kunst ondeisteunde, hoe hij de
onsterfelijke Fra Benedetto, Fra Angelico in hunne gewrochten
aanmoedigde en alzoo, om al die redenen, nogmaals duidelijk
bewijst dat de kerk de fakkel dcs lichts immer hoog verheven
heeft. Kortom de Z. E. Pater Arts kon ons niet beter den H.
Aartsbisschop aantoonen tegelijk met zijne betrekking tot de eeuw
waarin hij bloeide en die hij tot schoonste sieraad verstrekt.
Veel orde heerscht in het werk en kan aldus door iedereen
met vrucht gelezen xvorden ; de plaatsen zijn wet geschilderd en
werpen soms tintelenden glced over het gansche tooneel ; nu en
dan doorgrondt de spitsvondige schrijver een gedacht met wijsgeetigen blik en aanschouwt met welbehagen het schoon ; ofwel
is hij ontroerd als hij deeper in den geest dringt van een der
roemrijkste zonen zijner roemrijke orde.
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Die dit boek leest zal het liefhebben en wij raden het aan als
eene bron van zekere inlichtingen; als een te geven geschenk; als
een kostbaar pri j sboek.
ST. H. D.
Per getallen wordt de prijs verrnindert : per 12 fr. 1,10 het
stuk, per 50 fr. 1,00, per too fr. 0,75.
Karel de Blauwer, of eene schets uit het Blauwersleven, gedrukt
te Yper, bij Callewaert-De Meulenaere, in de Boterstraat, 36, 1899.
Groot in 8', 344 bladz.
— Blauwen?
— Smokkelen.
— Karel de Blauwer?
— Eene lange en aangrijpende smokkelaarsgeschiedenis.
— Door wren geschreven ?
— Eerweerde heer JULES LEROY, onderpastoor te Staden in WestVlaandet en is de opsteller.
— Een novellrst?
Ja en neen.
— Die man kan wonderwel vertellen in eene spr Lnglevende, schilderschoone taal. De woorden vonk,len in zijnen mond.
kind zijnde spitste hij ziine ooren om sagen of te luisteren.
De Germaansche heldenvoiken dichtten ontelbare sagenkringen.
Dat ligt in de boekenzalen begraven onder 't stof; 't wordt daar
door geleer de philologen van onder gehaald en op den proefsteen der
kt ' trek geleid Leeft ook duizendvervig voort in den mond van 't ongeboekstaafd yolk.
Die nog levende sparken van middeleeuwschen glans heeft LEROY
daar in den westhoek van West-Vlaanderen, ver van alle spoorwegen
afgezonderd, laistet end als een oink opgevangen, eigenaardig en eenvouciig als 't y olk naverteld.
Een oude meester, jong en groot van herte, pastoor LANSSEN van
Leffinge, lei hem : Jules, gij kunt schrijven, gij kunt vertellen. Schenk
ons lets uit uwen eigen koker.
JULES LEROY heeft het gedaan en vergast den Vlaamschen lezer
met een beginsel dat een proefslag is
— Zijt ge to vreden over dit boek?
— Wij hebben dit bock met gespannen aandacht gelezen. Vele
nachieliike tochten van smokkelaar s zijn zoo boeiend verteld dat men
menigmaal eder naafi het boek grijpt, om 't verhaal deer zonderlinge,
met uit2,edachte. maar geleefde lotgevallen met nieuw genot te herlezen.
J. LEROY geeft ons gezond I ealism en dat is veel gezeid.
Sommigen scheisen het y olk, maar 't is ons y olk niet; 't zijn onze
werkliederr, onze boeren, ooze woningen, onze herbergen met.
Andet en hebben maar oogen voor uitnemingen, voor hetgeen op
een mesthcop wentelt. Alle goede gevoelens schijnen in ons y olk uit-

.geJoofd.

Anderen vermeien in tafereelen, die den eerbaren lezer minder
bevallen.
Op geene over klippen raakt onze novellist verzeild.
Met onvervalschte kleuren, treedt ons y olk te voorschijn, zooals
het leeft en spr eekt, met zi j ne deugden en gebreken.
Karel de blauwer is een eenvoudige landwerkman, naar het ]even
geboetsee! , die smokkelaar wor dt, door het smokkelen rijk en slecht
woi cit. in het smokkelen zijnen ondergang vincit, door de beproeving
.geiouter.,i, tot goede gevoelens wederkeert.
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Kortom een schoon boek, een bekoorlijke roman en daarbij eene
stichtende geschiedenis.
— Hoeveel kost cht boek?
— Wij weten het niet. 't Staat er niet op. Schrijft naar den uitgever; die zal het wellicht beter weten.
J. CLAERHOUT.

Modernen, door M. A. P. Poelbekke, 264 blz. in-4 . , Nymegen,
Malmberg, 1899
,, Pessimisme en ethische cultuur, schijnbaar tegenstrii,:ig, zijn
de hoofdkenmerken van onze moderne poezie. » (Bl. 135.)
De beer Poelhekke wil hier blijkbaar een beeld geven van de
deels onnoozele, doch niet minder treurige en gevaarlijke dwalingen
van eenige uitstekende dichters van onzen tijd. Dichters, die door
hunnen aanleg naar lets hoogers, door oprechte begeerte naar het
voldoen van bovennatuurlijken dorst naar de kennis der Schoonheid
gedreven, den weg inslaan om die te bevredigen, maar door
wereldsche lusten, door gebrek aan moed en energie en logisch
denken, hunne dichterlijke, wij zouden haast zeggen goddelijke
ingeving op nieuw verloochenen in onbewust, onvoldaan, teleurgesteld terugkeeren tot vroegei e duisternis, tot toenemend onbevredigde wenschen.
De beer Poelhekke koos om deze gedachte duideltjk te maken
door voorbeelden : c Willem Kloos, 2° Paul Verlaine, 3° August
Strindberg, 4° Johannes Jorgensen, 5' Frederik van Eeden, op welke
alien een deel van het gezegde van toepassing is en wel het allermeest op Johannes Jorgensen, welke door de poezij van het kerkelijk
leven te Assisi zoodanig geroerd was, dat hij tot het bekennen van
den christelijken godsdienst op het punt was. Wie kent er de
geschiedenis van Paul Verlaine niet, welke te vergelijken is bij
een mensch van gezonde constitutie, doch wiens gestel ondertnijnd wordt door eenen lokalen kanker, die telkens weder over zijn
gestel meester wordt t
Van alle bier voorgestelde dichters is mogelijk Strindberg wel
diegene wien het minst te helpen is om uit den poel te geraken,
waarin zijn ongezonde geest zich wentelde.
\Vat Kloos en van Eeden betrett — ook hier hebben wij, wel
is waar, zeer verschillende geesten voor ons, doch wier gezondheid alweder ondermijnd wordt door de jacht naar iets nieuws,
iets ongehoords, ongedachts, waardoor de eene minder, de andere
meer wordt medegesleept tot het vetloochenen van hunnen gezonden hollandschen aanleg, waaraan door den schrijver alle hulde
wordt bewezen. Kloos wordt natuurliik gewezen op het ongeluk
eener volgehouden zwaarmoedigheid, die, met Zoroaster-Nietzsche
altoos mijmert over het « levensraadsel », en met Plato zoo gaarne
zou ondervinden, dat het goede slechts bestaat, het kwade slechts
een overgang is tot het goede — eene zwaarmoedigheid die altoos
vol is van 0 bleeke uchtenden ,), « stroomende tranen » ! Kloos heeft
door dat alles in geen van zijne latere verzen die zijner eerste
jaren overtroffen.
En van Eeden ? Aan hem is bl. 1 13 tot bl. 26_1 gewijd.
Ook bier ontmoeten wij bij den dichter mets dan twijfel en,
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daaruit voortspruitende tegenstrijdigheden (b1 139). Nu wordt de
zedewet weggeredeneerd, dan weer is diegene, « ziek » welke het
immoreele met schoon vindt. Van then twijfel worden de gronden
door den schrijver opgezocht.
Die twijfel ontspruit niet uit een oprechte, gezonde, edelmoedige
ingeving, steeds denkend aan den evenmensch en zijn oorsprong,
maar vooral uit het baatzuchtig ik en niets dan Ik. De hoofdstrekking van den Kleinen Johannes b. v. is volgens Poelhekke, « de
negate van het heerschende menschengeloof » (148), « eene quasiidylle, die uitloopt op de meest volkomen godloochening » (151).
En in Het lied der smart is van Eeden in 't geheel met oprechr,
denkt veel te vz-..el aan zich zelven en cc poseert » (173). Toch
gevoelt hij, b. v. in yohannes Viator, dat er eene hoogere macht
bestaat, en dit maakt het boek belangwekkend, maar voert tot een
treurig, wanhopend slot (192). Ongelukkig is hij sedert dien met

veoruitgegaan.
En de slotsom : « Deze scherpzinnige man en ware kuinstenaar
sluit met een waar « miserere )) dat alleen zelfverheerlijk ng verraadt » Poelhekke besluit dat van Eedens deemoedigheid op hoogmoed
uitloopt. Deze « doet hem zich zelf weten zooveel beter dan
anderen, zooveel hooger; « hij doet hem zweven « hoog boven
menschen en hun bestaan ». Zoo spreekt de historicus den dichter na.
Poelhekke heeft een uiterst leerzaam boek geschreven, wat
wij alien oprechten en weldenkenden geesten hartelijk aanbevelen.
A. T.
(Dietsche Warande)

De wonderlijke Bekeeringe van Albine, dochter van Migranimus, koning van Engeland, verkrijgende door het H.
Doopsel den naem van Christia- a. wordende door haer H. leven
patroonersse van Dendermonde. Historisch tooneelstuk van de
tweede helft der XVIII e eeuw. uitgegeven door JAN BROECKAERT, 1898.
Wie van ambtswege in bestendig verkeer leeft met de cl9ssische treurspeldichters, mag tot uitspanning en verlustiging wel
eens eene proeve van volkstooneel ter hand nemen. Zoo heb ik
met aanhoudende belangstelling Albine gelezen.
Het i3 verrassend in onze Nederlandsche letter en, vooral in
die van het Zuiden, te bestatigen hoe, in de overigens zoo arme
XVIII e eeuw, het getal rederijkerskringen in stad en dorp toenam,
en hoe die tooneelgezelschappen bijval verwierven, zoodanig dat
niet zelden een en hetzeltde stuk tot twintigmaal in eenen zomer
werd opgevoeri. Vele handschriften onzer factors gingen te loor
of te niet. Voor eenige is het jammer; een aantal nochtans zal
van onbeduidende weerde geweest zijn.
Het stuk dat zij voorhanden hebben is te Dendermonde, door
eene der drie kamers van die stad, drie keeren vertoond geweest
op het einde van Augustus 1758. Het is opgevat en opgesteld
den trant van menig ander stuk van Rhetorica.
Het argument der vijf deelen, waarvan het derde nog in twee
vertoogen gesplitst is, beslaat schier vier b l adzijden, waarin het
onderwerp, uit hierbovenstaanden titel gemakkelijk in te beelden,
wordt uiteengezet, en de spelende personagien — vrij talrijk —
worden aangeduid.
Het tijdvak waarin het stuk speelt bepalen valt mij lastig te
bepalen ; immers, de Roomsche prins Aurelius en de bekeeringen
der personen zouden aan de eerste eeuwen van het Christendom
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laten denken, maar de schoten die gelost worden, werpen die veronderstelling omverre..... Buskruit komt trouwens in een aantal
« classische » spelen voor.
Aan eenheid van tijd en van plaats laten de schrijvers van
dergelijke stukken zich weinig gelegen ; over de eenheid van handeling in dit tooneelspel zou men kunnen vitten, tenzij men aanneme
(wat inderdaad mag worden aangenomen), dat die eenheid hierin
bestaat dat geheel en gansch het leven van de hoofdrol oogenschouweiijk wordt, met hoedanigheden en gebreken, met geest en met
hart. Hier wordt die rol vervuld door Albine, na haar doopsel
Christiana geheeten.
De katakters lijden gebrek aan eigenaardigheid ; zij zijn niet
scherp afgeteekend : het zijn veeleer flauwe typen : de type van den
heidenschen koning en die van de christene dochter, typen van
hovelingen, raadsheeren, gouvernanten, ambassadeurs, enz. Met de
namen te veranderen, zou menig deel in soortgelijke stukken kunnen
ingelascht worden. Wellicht ware cliché bier duidelijker dan type.
Ons stuk verraadt zijn verwantschap met de mysteriespelen :
het Wonderbare (engelen en duivelen, vreemde stemmen, fonteinen
die opwellen, enz.) vervult hier een belangrijke rol.
Tusschen die i7- a i800 verzen zijn er enkele tooneelen en
toestanden die schoon mogen geheeten worden. Onder andere, het
tooneel van Albine's doopsel en dezes gevolgen, dat van de bespotting der afgoden, dat van den echo. Tot staving van dit oordeel,
zal ik eenige verzen aanhalen.
Christiana spreekt en telkens herhaalt de echo het laatste woord
van den volzin.
Dees stem vervroomt mijn hert, mijn ziel begint 't erleven.
Echo : leven.
Leven! o soet geluijt welk mijn gemoed vei verscht,...
0 goedertieien God, sal ick nog moeten strijden?
Echo : strijden.
Wel aen, ick ben te vre als 't immers u belieft,
Maar door u macht alleen bekom ik staeg victorie.
Echo : victorie.
Victorie ! 't is genoeg : wel aen, wij gaen met vlijt !
Hoe ernstig het stuk ook zij, het comische is er niet uit
verbannen. Recht vermakelijk is het krakeel tusschen twee armen
door Albine bijgestaan, en die het maar eens worden tusschen
pot en pint. Ook nog het tooneel waar de oude duivel in eremijt
verkleed woidt. Wee over de rol van het Booze Beginsel op ons
tooneel meerder inlichtingen verlangt, verwijs ik geerne naar de
verhandeling van mijnen eerw. vriend prof. Soens, in 1893 door
de koninklijke Vlaamsche Academie bekroond.
Wil men in een enkel wooed doen uitschijnen hoeverre doze
stukken aan den classischen vorm vreemd waren? Aanhoor het
slot van Albine. Zij ligt op sterven, de, heilige, de gelootsbodin,
en spreekt :
Adieu, mijn vrienden al, het is met mij gedaen.
Wil men daarnevens gadeslaan hoe godsdienstig en zedelijk
dit tooneel is? Luister naar Albine's laatste zucht :

Jesus, Maria, soet, 'k beveel u mijnen seest,
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Daaruit blijkt hoe leerzaam en stichtend die vermaakscholen
konden zijn voor het yolk.
Ten slotte, eenige aanmetkingen op taal, stij1 en versbouw.
Ondetscheid tusschen nominatief en accusatief van lidwoorden of
bijvoegelijke naamwoorden kende onze factor niet. Leenspreuken
buiten die der alledaagsche spraak, komen schier niet voor. Weinig
inbeelding, weinige dichterlijke grepen. De Alexandrijnen sukkelen
en strompelen onveranderlijk voort; ( Ike speler tracht, zonder
onderbroken te worden, zijn paar of twee paar verzen op te zeggen.
Tal van gedachten zijn uitgerekt, om een of meer voeten aan
te vullen. Men net dat die factor schreef zonder achterdocht noch
ijdelheid, te goeder trouw, voor zijn eiten y olk. Met den klemtoon
moet hij menigmaal worstelen; de klemtoon koint nog al dikwijIs
verkeerd, op eene toonlooze lettergteep, te recht. De verzen gaan
sorntijds mank aan cesuren. Eindklinkers vallen of niet voor kilnkers of voor h weg volgens de vereischten van het oogenblik.

(Dietsche Warande.)

Dr MAX C.

Inhuldiging der 0.-L -Vrouw Kopkapel te Lokeren, 7 Mei.
— De omslag van dit vlugschtift is versierd met de verkiemning
der prachtige teekening van het feestptogram, vet vaardigd door
den heer Alf. De Pauw en voorstellende de kerk van Lokeren en
de ingewijde kapel. Het bevat ook den tekst der cantate, ter
gelegenheid der plechtigheid uitgevoerd, gedicht van H. Van Duyse
en muziek van J. Opsomer, en eene korte geschiedenis van het
oud-kapelleken van O.-L.-V. van den Kop, aldus genaamd omdat
het, volgens de overlevering, gebouwd werd door eenen oflicier
die veroordeeld was om door den kop geschoten te worden en
die beloofd had eene kapel ter eere van 0.-L -Vrouw op te richten,
indien hij genade bekwam.
Dit iraai gedrukt boeksken komt uit de drukkerij van den
heer H. Van Duyse.
19 handelt over
Geschiedenis der Beeldende kunst. —
de prachtigste middeleeuwsche bouwwerken in Spanje en over de
Romaansche beeldhouwwerken in Noord-Europa. Vele platen luisteren het werk op.

Koninklijke Vlaamsche Academie. — Vergadering van
17 Mei 1899 Na de vaststelling van het verslag der vorige
zitting leest de heer Th. Coopman, namens de commissie voor
het 1Voordenboek, een uitgebreid verslag voor over de laatstverschenen afleveringen van dat wet k, waarbij hij tevens eene warme
hulde brengt aan de redactte.
De Academie beslist dat, vetmits het koninklijk besluit, waarbij
de benoeming van Dr. de Gheldere tot werkend lid wordt goedgekeurd, nog niet is verschenen, er op dit oogenblik nog geene
plaats van briefwtsselend lid openstaat. Dit jaar zal dus enkel tot
de verkiezing van een buitenlandsch eereltd in vervanging van
wijlen Prof. R. Fruin moeten worden overgegaan.
Vervolgens wordt overgegaan tot het verktezen van een werkend
lid ter vervanging van wijlen den heer Th. J. I. Arnold. Bij de
derde stemming bekomt de beer Prayon 12 en de beer W. de

Vreese 9 van de 21 uitgebrachte stemmen. Eerstgenoemde is dus
gekozen.
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Door de heeren de Pauw, de Potter en Snieders wordt verslag uitgebracht over de verhandeling van den heer Leonard Willems,
ter wedeilegging van de onjuiste beweringen van den beer Discailles,
dat Rogier in 1841 eene Vlaamsche Acalemie zou hebben willen
inrichten.
Die belangrijke geschiedkundige bijdrage zal in de Verslagen
en mededeelingen worden opgenornen.
« Aanzien » of « aangezien » ? — De heer DE M AREZ
schrijft in Het Belfort, N r 5, bl. 375 : « En waarom in Gods
naam dien vorm bij verschillende schrijvers aangetroffen : « aanzien »
voor het verleden deelwoord, in plaats van aangezien? n
Ik begrijp niet, op wat grond de beer de Marez steunt om
dien vorm of te keuren. Mij dunkt niet dat aanzien voor aangeTzen even gek klinkt als croy-e voor cru, zooals hij vender
bevy eert.
Het werkwoord aanTien wordt door 't yolk, « de spraeckmakende gemeent', » zoowel onscheidbaar als scheidbaar vervoegd :
« Pilatus zei tot het y olk : Aar-Ipet den mensch I lk aanTag u
voor een deftig man. Hij wordt voor den dader aanzien. ,.
Zoo is 't ook met aanbzdden, aanhooren en aanroepen. Zelden
zegt het y olk : aangeTien, aangehoord en aangeroepen en zeker
noon aangebeden. Voorname taalkundigen erkennen de onscheidbare samenstelling van die werkwoorden, VAN BEERS onder andere,
die zelfs aan de vormen aanbeden, aanhoord, aanroepen. aanschouwd, aanTien de voorkeur schijnt te geven, vermits hij zegt
dat ze ook scheidbaar kunnen gebruikt worden (Zie zijne
Nederlandsche Spraakleer, 1875, bl. 16o.)
J. CORNELISSEN.

Rodenbach. — In de « Gazette van Brugge » in « Bien
Public » en in « Ons Leven » tijdschrift der Lovensche studenten,
zijn zeer gedocumenteerde artikels verschenen ten voordeele van
een gedenkteeken van Albtecht Rodenbach en tegen dat, welk men
te Brugge zoekt op te richten aan Georges Rodenbach. De schi ijvers
verzetten zich tegen het Fransch karakter en weinige stichtelijkheid
van den Franschen kozijn van den Vlaamschen Albrecht.
Het Davidsfonds van Brugge heeft de zaak in handen genomen
en een algemeen referendum ingericht onder de Vlaamsch katholieken van geheel het land. Ongetwijfeld zal de Gemeen'eraad gehoor
geven aan ce stern van het Ratholieke Vlaanderen.
Nederlandsch Congres — De voorbereidende werkzaamheden
loopen goed van stapel ; dit jubelcongres zal alle y plechtigst zijn
en van hooge belangrijkheid. Velen uit Noord en Zuid hebben
zich reeds laten inschtijven (prijs fr. 5,00). De Regeering schenkt
een hulpgeld van fr. 5,000.
La Vulgaire. — De « Association flarnande pour la vulgarisation de la Langue Francaise » onlangs te Gent gesticht oin
het Vlaamsch te bestrijden, en in de wandeling « La Vulgaire D
geheeten, heeft een referendum ingericht omtrent de voertaal in
het Atheneum te gebruiken
Zij vraagt aan de ouders leuk weg, of zij het Fransch ofwel
het Nederlandsch verkiezen. Aangezien de toestand zich z66 niet
voordoet, vermits het Nederlandsch slechts in vier vakken gebruikt
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wordt en dat de Vlamingen geene meerdere eischen gesteld hebben,

is die manier van handelen, die velen in dwaling moet brengen,
doodeenvoudig een valsche jodentrek. Niet alleen Flaminganten, maar
zelfs personen niet gunstig aan onzen strijd, brandmerken naar vetdienste dat weinig ridderlijke en rechtzinnige boerenbedrog.
« La Vulgaire » legt ook verzoekschriften in de koffiehutzen
om protest aan te teekenen tegen het denkbeeld van eene Vlaamsche
hoogeschool. En zich steunende op die ernstige herbeigconsultattes
in zake van onderwijs, en op de antwoorden uitgelokt door bun
dubbelzinnig referendum, vragen die heeren zeer argeloos aan
de Wetgeving de wet van t5 Juni 1883 of te schaffen en nowt
het Vlaamsch, die pest der pesten, in onze Hoogescholen te laten
door dringen !

Willems' gedenkteeken. — Wanneer de schets van het gedenkteeken aangenomen is geweest en aan welker opvatting en uttvoering
tedereen hulde bracht, waren er zekere punten van ondergeschikt
belang welke de keurraad liefst zou gewijzigd gezien hebben.
De beer De Rudder heeft zich aan het werk gesteld en verleden
week waren de leden van den keurraad en die van de Commissie
van Monumenten in het werkhuis van den beeldhou\Ner te Btussel
vet gadei d om nu hun eindoordeel te vellen. Van den eenen kant
de heeren Braun, Claus, Lybaert, Tydgat, Wante, Fredericq, ()brie,
Suffer en Van Hauwaert en langs den anderen kant de heeren
Bordiau, Massau, Van Wint en Vincotte.
De symbolische groep stelt, zooals in h p t eerste ontwetp, de
Vlaamsche Maagd voor en den Gemus. Doch de houding is gewijzigd.
Vlaanderen is verpersoonlijkt door een zeer jonge, schoone Maagd,
die met het zwaard in de hand klemt, maar de Vlaamsche Vlag
tegen zich drukt, terwijl ze met de rechterhand een gedeelte dier
vlag oplicht, die Naar eeuwen lang had bedekt. De Genius ontplooit
verder de vlag, waarop een prachtige leeuw gebeiteld is. Rustig
staai t hij voor zich uit, terwijl 1-nj in de linker hand het schild
houdt, waarop de leus prijkt : hou ende trou. De helm is verdwenen, alsook de heraldische leeuw, die zich voor de voeten
uitstrekte Aan de kleeding heeft de kunstenaar de grootste zorg
besteed. Vlaanderen draagt een eenvoudig, maar statig gewaad ;
op hare schouders hangt de koningsmantel, waarop de wapenen
der Vlaamsche Provincien gebeiteld staan. De Genius draagt geen
hoofddeksel meer en heeft insgelijks een mantel, die in sterlijke
plooien neerdaalt.
Algemeen is die groep, die uiterst indi ukwekkend is, goedgekeut d geworden.
Om over lading te vermijden verdwijnt de voorste groep, en
wordt vervangen door een medallion van Willems, omiingd van
allerlei loofwerk, dat aan die voorzijde de noodige versiering zal
geven.
Achteraan wordt het

beeld der vrouw vervangen, door een
decoratief marmeren paneel, waarop de rnmen der strijdgenooten
zullen gegrift zijn. De twee heerlijke bas-reliefs, die het Vlaamsche
Lied en Reinaard den Vos voorstellen, worden behouden.
De kunstenaar werkt onverpoosd, opdat tijdens het Nederlandsch
C p ngres het gedenkteeken zou kunnen onthuld worden.
Wie zijn steentje wil bijbrengen — en wie zou het niet willen?
— voor de verheerlijking van den Vader der Vlaamsche Beweging,

zende zonder dralen zijne jonst aan den schatbewaarder, den heer
A. Suffer, te Gent.
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± Emiel Scheerlinck, pastoor van Zelzate, schrijver van Het
Vlaamsche Lourdes, Bernadette van Lourdes, Levens van Benedictus
Labre, Clara van Montefalco, De Rossi, Laurentius van Brindisie,
H. Henrzcus, Catechismus der encyclzek Rerum novarum en andere
vlugschriften op sociaal gebied. In « Het Belfort n verscheen van
hem eene studie over Galilei. De afgestorvene, die destijds onderpastoor was te Oostakker, heeft veel bijgebracht om de godsvrucht
tot 0.-L.-Vrouw aldaar einde en verre te verspreiden. Te Gent,
als stichter van den bloeienden Werkmanskring van H. Kerst, heeft
hij het terrein voor de sociale werken voorbereid. VOOr dat de
sociale crisis uttbrak had hij om zoo te zeggen een voorgevoel
van hetgeen ging gebeuren op dit gebied.
-1- Edmond De Bock, ondervoorzitter der Rechtbank van
Eersten aanleg te Gent. Bij elke verkiezing schreef hij in het
Fransch en in het Nederlandsch verhandelingen over de kieswetten.
die door iedereen geraadpleegd werden en de kiezingsjurisprudence
gevestigd hebben.

t Charles Piot, gewezen algemeene rijksarchivaris die in 1885
Gachard opvolgde en in 1897 zelf opgevolgd werd door den heer
Goovaerts. Hij schreef eene geschtedenis van Leuven, werken over
de hertogen van BurgundiO, hij gaf de briefwisseling uit van
Granvelle, liet verschijnen zijne Pagi enz. De man zetelde in alle
wetenschappelijke genootschappen, was een onvermoeibare werker,
zijn arbeld staat hoog aangeschreven in de geleerde wereld. Hij
sterft 87 jaar oud, om zoo te zeggen met de pen in de hand,
want hij werkte nog tot deze laatste dagen en laat verschillende
onvoltooide boeken achter.
t Paul Majunke, pastoor van Hochkirch in Silesten, gewezen
hoofdopsteller van de « Germania » en volksvertegenwoordiger.
Zijnen moedtgen strijd tegen de Kulturkampf moest hij boeten
met een jaar gevang. Hij schreef studién over Luther, eene geschiedenis van den Kulturkampf en Geschitslugen (Historische Leugens).
t Francisque Sarcey de Suttieres, Fransche tooneelcriticus
van groot talent en algemeen erkend gezag. Hij was in 1828 geboren.
Hij schreef in ?Opinion ;zationale, le XIXe Siecle, Le Figaro,
Le Temps. Vroeger was hij een verwoede priesterhater, nu was
hij, door de ondervinding verwrjsd, veel onpartijdiger en verdraagzamer geworden. Zijne begrafenis was godsdienstig.
t Frans Boch, geleerde oudheidkundige, die onder andere
Liturgische Gewander, Die Baudenkmale Reinlands, Das
Hezlzge Koln enz. — t Rosa Bonheur, de vermaarde landschap- en
schreef

dierenschilderes, waarvan de « Paardenmarkt » en de « Hooiing
in Auvergne » wereldvermaard zijn. — t Emilio Castelar, Spaansche staatkundige en schrrjver.
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EIVEMMIZE
DE BURGERWACHT IN DE XVI e EEUW.

verstond in de iniddeleeuwen onder burgerwacht de vereenigingen van burgers, die
Gilden, Eeden of Broederschappen genoemd
werden, en zich belastten de gemeente teg-en inwendige onlusten of vreemde aanvallen te verdedigen.
Deze vrijwillige wachten waren in den beginne
met hand- of kruisboog gewapend. Men treft ze
reeds vroegtijdig in de meeste gemeenten aan. Een
der voornaamste gezelschappen van dien aard was
bijv. het St. Joris- en het St. Sebastiaangilde te Gent.
Toen het gebruik der vuurwapenen zich uitbreidde, zag men in al de steden van Belgie nieuwe
vereenigingen tot stand komen, waarin de pijlen en
de schichten van den ouden tijd door deze meer
g-educhte verdedigingsmiddelen vervangen werden.
Ofschoon de draagbare vuurwapens uit de 1 4e
eeuw dagteekenen, maakte men er echter in ons land
voor de 15 "e geen ernstig gebruik van. Daarenboven
gingen bij deze lompe voorbrengselen eener pas
ontstane nijverheid zware moeilijkheden van behandeling gepaard met geringe juistheid en gevaar voor
den gebruiker (I).
EN

(I) Zie hierover D. PONC1N, cap. du -,611i.e. Archeologie bath'stique. De schrijver zegt dat Belgie het eerste land is in het Westen,
waar het buskruid voor grof ge'chut werd gebruikt; Zie ook HENRARD,

Histozre de l'Artillerie en Belgique depuis son orzgzne jusqu'azt
refine d'Albert et d'Isabelle.
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De eerste wapenen van dien aard heetten kouleuvren, handkouleuvren, bussen of haakbussen ; de
personen, die zich er van bedienden, kolveniers en
busschieters. De naam kouleuvre is afgeleid van
den langwerpigen norm, die deze wapenen hadden. Zij
werden ook wel veldslangen of cenvoudig slangen
genoemd (1). De haakbus is haar naam verschuldigd
aan de omstandigheid, dat de loop van dit wapen
onder het afschieten op een hack of vork rustte,
die met het ander einde in den grond E tak. De Franschen hebben hiervan arquebuse en arquebusiers
gemaakt.
In het begin der I b e eeuw werd het gebruik
der vuurwapenen zeer algemeen. Het is ook uit dezen
tijd, dat het ontstaan der meeste colveniersgilden
dagteekent (2). Het reglementsontwerp, voorgesteld
door eenige « ghesellen userende ende beminnende
de conste van den engienen ende instrumenten van
corlogen » werd te Gent reeds den 16n Januari 1489
goedgekeurd (3). Te Mechelen bestaan zij reeds in
het jaar 151o; dat jaar namelijk koopen zij hun lokaal.
Te Hasselt treffen wij ze reeds aan in het jaar 1506.
Den 7 Dec. van dat jaar belooft de Prins-Bisschop
van Luik « die broederschap te zullen onderhalden
ende stoutelick in eeren te halden. » Het is niet
onwaarschijnlijk, dat het schuttersgilde te Hasselt
reeds vroeger bestond, vooraleer het door den Bisschop werdt aanerkend en onderhouden. In ieder
geval de stadsarchieven maken meer dan eens melding van het aankoopen en herstellen van vuurwapenen, van het uitdeelen van lood en salpeter

(I)

Volgens KILIAAN beteekent kolvenier, bombardicns.
(2) Zie hierover DE VIGNE : Recherches hzstorzques sur les
costumes -civils et militaires des corporations et des metiers, bl. 31.
(3) Zie FERD. VANDERHAEGHEN. Jaerboeker van het souvereine
glide der Kolvenzers, busschieters, en kannonniers, gezegd hoofdgilde
van St. Antone te Gent, bl. 2.
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voor 1506. Het is echter slechts in dit jaar, dat wij
bepaaldelijk zien gewag maken van eene 'glide van
busschieters, aanerkend door den landsheer (I).
Laten wij dit eerste reglement eens in bijzonderheden nagaan : Wij zullen er de geheele inwendige orde van het Hasseltsch Schuttersgezelschap in
terugvinden.
Het getal der gezworen handboogschutters wordt
bepaald op 40 (c ghezellen ». Indien een hunner zich in
het vervolg- onwaardig zoude toonen nog langer deel
van het gezelschap te maken, zal hij door den « hooftman, meesters ende koninckstavel bij den meesten
gevolge van den ghesellen >> (2) mogen afgezet worden.
lndien van den anderen kant iemand het gezelschap
wil verlaten, zal hij aan de kas verschuldigd zijn te
betalen een engelschen nobel, zijn harnas van busschieter (3) met toebehoor terug te geven en gehouden zijn nog een jaar lang daarna ter beschikking
van het gilde te blijven.
Een ieder der 40 gezellen zal gehouden zijn zich
voor te stellen aan burgemeesters en raad en den
volgenden eed of te leggen
« Ick gelove ende swere van desen dach vordane,
ende deze dach allegader, hout en de trouwe te zijn
mijnen genaden heere van Ludick ende der stadt
van Hasselt, ende der stadt eenen toust van sesse
jaeren naestkomende metter hantbussen wael en de
trouwelicke te dienen, en de helpen beware, nae
alien mijne beste vermoghen, als een goet getrouwe
gheswore handbusschutter, sae dick ter des vand

(I) Den heer Anten, te Hasselt, is het gelukt over dit punt eenige
gegevens in de stadsarchieven te ontdekken.
(2) d. w. z. met de toestemming van de meerderheid der gezellen.
(3) Wij lezen iu het oorspronkelijke stuk « ende s ij n bussen
harnas » en verstaan hierdoor c en zijn harnas van busdrager » en
niet, zooals in het werk over de gewapende gilden te Hasselt, ' zijn
beste harnas. .
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voirs. stadtswegen versocht sal worde ghelijck hier
nae verclaert sal staen, ende mijn buscruyt nae mijner
besten beware, dat mich selver noch den nabure
eghene schade daervan en geschiede, en mijnen
hooftman in deser officien ghehoirsame te sijne end
mijner geswhore ghesellen getrauw en heijmelic te
zijn in zaken der voirsz stadt dienst aengaende ; so
mich Godt help end alien sijn heiligen. (i)
Niemand mag voortaan op Zondag, noch op
heilige dagen op de gezelschapskamer komen daa
na de hoogmis, of het zou moeten wezen met toestemming van deken, meester of koninkstavel, of
in gevallen van nood. Alleen de knaap (de bode)
snag gedurende de hoogmis op de kamer komen,
om alles gereed te maken, wat voor de gezellen
van noode is, wanneer de hoogmis uit is, uitgenomen den dag waarop de vogel geschoten wordt en
op de twee processiedagen.
Het gezelschap zal gehouden zijn ieder jaar in
twee omgangen of processies tegenwoordig te zijn
en dat « sierlick int harnassche » te weten op den.
Sacramentsdag en op Onze-Lieve-Vrouwe processiedag.
Ook zullen de schutters ieder jaar den vogel of
de papegaai schieten en hunnen hoofdman, meester
en koninckstavel kiezen op den dag, Bien zij goedvinden.
Zij moeten zich op die dagen'« eerlick en staetlicken ende met alien redelicke manierlichheyt »
bijeenhouden, zooals het goede en eerbare mannen
past, zonder buitensporigheden te bedrijven, zooals

(i) Zie BAMPS en GERAETS . Les anciennes glides ou compagnies militaires de la Ville de Hasselt. Het is te betreuren, dat het
reglement van 1506, hierin uitgegeven, zoo onvolledig en dikwijls
onverstaanbaar is. Dit ligt, zeggen de schrijvers, aan het slechte schrift
en g au flamand três abfitardi, comme la plupart des actes officiels
de Hasselt, a cette époque:

DE BURGERWACHT IN DE 1 h e EEUW.

9

pekvaten branden en danspartijen te houden, tenzij
de overheden er de vergunning toe gaven (1).
Ook is het niet veroorloofd, 's nachts voor het
huffs van den koning of van anderen gaan te roepen
of te juichen, aangezien daar veel kwaads uit voortspruit.
Mocht het gebeuren, God verhoede het, dat een
der gezellen op de schietplaats een anderen door een
schot kwetste, verminkte of doodde door toeval en
zonder opzet, dan zal die persoon door de stad daar
niet voor vervolgd worden.
Indien het voorviel dat burgemeester en raad
de hulk verzochten van het gansche gezelschap of
van een gedeelte of alleera van eenige schutters, hetzij
om de stad in geval van nood bij te staan, hetzij
om iemand gevangen te nemen, dan zijn genoemde
schutters verplicht op te treden en te doen gelijk
de raad het verlangt. Zou het zijn, dat ten gevolge
v q.n dit optreden een of meer schutters daar later
last or mnaer van kreeg, clan zal de stad hen daarvoor schadeloos stellen; ook zal de laster, dien zij daarbij
zouden kunnen oploopen, gestraft worden juist als
degene tegen den raad gepleegd. Indien v.-. den
anderen kant iemand van het gezelschap iets tegen
de stadskeuren deed uitvoeren, dan zal hij het gezelschap moeten verlaten en van de lijst geschrapt
worden.
De deken, meester en koninkstavel hebben de
macht en de bevoegdheid, om alle scheldwoorden,
overdragingen en vuistslagen, die ender de gezellen
op de gewone schietplaatsen of vergaderingen zouden
voorvallen, te beoordeelen en er boete op te heifer',
De schutter, die in 't gezelschap opgenomen
is of nog opgenomen moet worden, en niet zou

(1) Te Gent was het branden van pekvaten in zulke omstandig.
heden een gebruik, waar men zelden tegen opkwam. In bet Luiker•
land schijnt dit niet het geval geweest te zijn.
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voorzien zijn van eene bus of van een harnas,
zal gehouden zijn zich daarvan te voorzien binnen
een jaar na zijne aanneming. Tot onderhoud van het
gezelschap zal de raad der stad Hasselt jaarlijks
bijdragen de som van 55 rijnsche gulden. Daarenboven geeft de stad ieder jaar bij gelegenheid van
den schuttersmaaltijd op den dag der vogelschieting
eene aam wijn ( van de beste wijn, dije van binne
der stadt ten tap gaen sal. ,> De knaap zal ontvangen alle twee jaren <, eenen eersame rocke en capruijn »
of in de plaats daarvan vier gulden. Ook zal hij vrij
zijn van wacht en schatting.
Zou het gebeuren, dat de schutters door den
raad verzocht werden, om gewapend de stad uit
te trekken, dan zal doze hun wagens en paarden
bezorgen, om hunne harnassen, bussen en gereedschappen daarmede te vervoeren ; zou die uittocht
meer dan drie dagen duren, zoo zal de stad hen
hierin redelijkerwijze schadeloos stellen, zooals dat
in St. Truiden en in andere steden pleegt te gebeuren. Ook zullen de schutters ten dienste der stad
staan, indien de geheele gemeente met klokslag en
standaard het land uittrekt.
leder der 40 gekozene schutters zal ieder jaar
van de stad ontvangen vijf pond salpeter en acht
pond lood, om er gebruik van te maken, als het
noodig is, en men zal hun dit leveren op de vier
hoogtijden in het jaar. Then ten gevolge zal ieder
schutter verplicht zijn altijd een half pond gemaakt
kruid en een pond lood bij zich te hebben en indien
men be yond, dat hij die hoeveelheid niet had, dan
zal hij iederen keer verbeuren zes stuivers; en indien
een Bezel zijn kruid aan een vreemdeling verkocht of

deed verkoopen, zal hij een rijnschen gulden verbeuren.
Ook neemt de stad maatregelen in geval, dat
er gezellen in den strijd zouden doodgeschoten worden. Zijn zij zoodanig verwond, dat zij hun brood
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niet meer kunnen verdienen, dan verplicht zich de
gemeente < in redelicker manieren » hen naar hunnen
staat te onderhouden.
Deze vrijheden en voorwaarden zullen verplichtend zijn gedurende een termijn van zes jaren. Indien
na dien tijd de schutters zich niet meer wilder
verbinden, zoo zullen zij dit zes weken van te voren
bij burgemeesters en raad moeten aanzeggen. Deze
kunnen op de zelfde voorwaarden van dit recht
gebruik maken.
« Ende al des orconde der v aerheit, soe hebbe
wij burgherneester, geswore en met ende ghemeijnte
der stadt van Hasselt onzen zieghel bier onder doer)
aen hanghen in den jaar ons heere Jhesu Christi
doe men screef duijsent vijf hondert ende less, des
sevende daichts der mant december. »
Ziehier het oudste schuttersreglement, dat de
archieven der stad Hasselt betrekkelijk het gilde
der Colveniers bevatten.
Wij hebben tot nu toe bijzonderlijk gesproken over
dit laatste gilde. Men moet echter daarom niet gaan
denken, dat de verdediging der stad en de handhaving
der orde alleen op de handbusschieters berustte. Dat
zou onwaar wezen. Wij hadden in de 16 0 eeuw in
Hasselt drie gilden, die hiermede belast waren.
Het waren de handboogschutters, de kruisboogschutters en de kloveniers en daarenboven eene
keurbende van jonge lieden , genomen uit de
voorgaande kamers, de jongmans geheeten. (1) De
twee eerste gilden zijn zoo oud als de gemeente
zelve, de kloveniers echter dagteekenen uit het
einde der 15de en uit het begin der 16 e eeuw.
De kanonniers kunnen als eene onderafdeeling der
handbusschieters beschouwd worden. In den loop
der 16e eeuw zien wij langzamerhand deze laatsten
(i) Zie over de Jongmans in een der jaarboeken der Melophielen
te Hasselt een belangrijk opstel van den Heer H. VAN NEUSS.
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in rang en voornaamheid toenemen . De hand- en
kruisboogschutters treden op den achtergrond erj
in de 1 7 e en 18 e eeuw zijn zij gezelschappen van
verrnaak, van oefening, en van broederlijke bijeenkomst geworden. Zij hadden hun praktisch nut
verloren. Ook worden zij in tijden van nood door
de gemeenten voorzien van bussen en musketten,
aangezien hunne oude bewapening niet meer doelmatig was. Nochtans de boogschutters bleven
bestaan — wij zien ze in de 17 e en I8 e eeuw
menigvuldig deel nemen aan feesten, optochten en
processies — en, zooals ieder weet, leven zij nog steeds
voort, fier als zij zijn op hun eeuwenoud bestaan.
Om volledig te wezen , hadden wij dus even
breedvoerig moeten uitweiden over handboogschutters, kruisboogschutters, kanonniers en jongmans.
Maar vooreerst zou het ons te ver voeren en
vervolgens hebben wij verkozen ons ditmaal alleen
met het kloveniersgilde bezig te houden, omdat dit
het gilde is, dat het meeste overeenkomst heeft
met onze hedendaagsche schutterijen of burgerwachten, wier bestaan door eene nieuwe wet in
een nieuw tijdvak is ingetreden. Ja, het is de wet
op de herinrichting der burgerwachteri in Belgie,
die ons het denkbeeld gegeven heeft eons terug te
keeren tot de schuttersgilden van vroeger . En xvat
beantwoordt het beste aan onze verplichte burgerwacht van heden, zoo niet de vrijwillige schuttersbonden van vroeger?
Wij gaven zooeven den beknopten inhoud weer
van het eerste reglement der kloveniers te Hasselt. Welnu, behoudens enkele veranderingen is
er onder de standregelen der eerste handbusschieters in de verschillende steden veel overeenkomst
te vinden. De voornaamste bepalingen over den
eed, den godsdienst, de wachten, het vogelschieten,
hulp en bijstand te verleenen, kruid en lood bij,

zich te hebben, enz... komen in de meeste reglementen terug.
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Bet spreekt van zelf, dat die eerste verordeningen niet alle gevallen hadden kunnen voorzien,
en zoo komt het, slat er langzamerhand bijvoegsels
en veranderingen in komen. Zoo wordt te Hasselt
nngeveer 40 jaar later het aantal schutters van 40
op 6o bepaald; de bijdrage der stad in de kosten
van onderhoud klimt tot ISo gulden; de stad
oordeelt, dat de dorst der schutters op hun feest
niet meer te lesschen is met eene aam wijn , zij
geeft sedert dat jaar 1 1/2 aam . De knaap heeft
meer werk en krijgt niet meer zijn eerzamen rock »
alle drie jaren , maar 4 gld sjaars. Hij heeft overigens de keus. Ook worden er maatregelen genomen
tegen zekere misbruiken, die mettertijd ingeslopen
waren : « alle dije gesellen (sullen) in die procession
selffs altijd persoonlijk gaen (voor) soo verre die
gesellen in der stadt sijn, en (noch) schepene, nncht
onsere lievervrouwe bruders sijn , noch niemants en
sal hiervan gepriveert sijn, ten weere dat hij eene
wetteliche oersake hedde als van cranckheijden ende
dier gelicken ',t. (I).
Ter verg-elijking- en om beter den vooruit2-angder instellingen van de kloveniersgilden te kunnen
nagaan, zullen wij een blik slaan op eene dergelijke
gilde van eene andere Limburgsche stad, maar nu een
6o-tal jaren later. Wij bedoelen a de kaarte ende reglement der aide klovenieren cler stad Tongeren, » een
onuitgegeven stuk berustende in het rijksarchief te
Maastricht (2). Eerst echter een woordje ter ophelderingen ter inleiding over de haakbusschutters te Tongeren.
In den beginne bezat de stad Tongeren, evenals

(I) Zie BAMPS en GERAETS 1. C. p. 59.
(2) Onze vriend, de Heer DE RAS, boekbewaaider der Leuvensche
hoogeschool, vestigde onlangs onze aandacht op twee registers van het
rijksarchief te Maastricht, handelende over de Kloveniers te Tongeren.
Het is hierin, dat wij bedoelde kaarte ontdekten. Wij betuigen den,
heer DE RAS bij deze gelegenheid onzen besten dank.
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de meeste andere steden, slechts twee eeden of
burgergezelschappen ter verdediging der stad; het
waren de Handboogcompagnie en de Voetboogcompagnie. Deze bereikten het toppunt van bloei
in het begin der 15 e eeuw. Den Wen october 1856
richtte het magistraat van Tongeren eene afdeeling
van 5o haakbusschutters op onder de bescherming
van St Christoffel en St Sebastiaan ; de schutters
kregen van stadswege eene jaarlijksche bijdrage
van i oo gld. Vijf jaar later, in 1521, gaven ze alien
hun ontslag en de burgemeesters zagen zich lien
ten gevolge verplicht eene nieuwe afdeeling van 5o
schutters op te richten. Deze nieuwe haakbusschutters ontvingen dezelfde soldij als hunne voorgangers ;
ieder manschap ontving daarenboven jaarlijks 7 pond
lood en 5 pond salpeter,, en eene zekere hoeveelheid wijn bij het feest. Dat nieuwe reglement
dagteekent van 26 sept. 1522. Het schijnt evenwel,
dat ondanks de oprichting van deze nieuwe kloveniers,
de oude toch noch met geheel en al ontbonden
bleven, want bij de blijde inkomste van den prinsbisschop Cornelius van Berg, te Tongeren, zag men
in den optocht twee eeden van schutters : de oude
en de nieuwe kloveniers, gekleed als kruisboogschutters, maar gewapend met haakbussen. In 1542
verleende de stad een nieuw reglement aan de
haakbusschutters en plaatste ze onder de bescherming van 0. L. Vr., St Lambertus en St Joris,
Zij moesten den eed afleggen, trouw zweren aan
de stad, en uitvoeren al wat deze van hen verlangde.
De toelating van nieuwe leden en de keuze van
hunne overheden kon niet plaats hebben, dan met
toestemming der burgemeesters (I).
Zoo komen wij eindelijk tot bedoeld reglement
van 13 en 16 mei 1567. Deze « kaarte » bepaalt het_

(I) Zie PERREAU : Tonsres et ses monuments, 2de uitgaaf.
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« aantal gesworen schutterscameren > op drie, te
weten de voetbogen , order de bescherming van.
St Joris, de oude kloveniers onder die van St Christofel en de jonge kloveniers onder die van St Sebastiaan.
Zij zouden voortaan op denzelfden voet staan , ieder
5o manschappen tellen , dezelfde soldij ontvangen
en daarenboven « in evenghelijcken dienst ende
subiectie gehalden ende verbonden zijn » . Zoodra
de storm- of vuurklok luidde, moesten de schutters
alien met hun geweer bijeenkomen en bijeenblijven,
daar waar de burgemeesters hen zullen zenden
« Soo wanneer eenich ghese!le aengenomen sal
worden tot schutter, dijen sal men eerstmael presenteren der ganschen caemeren, en sijnen naem drije
sondaeghen achter mallecanderen laeten schrijven
op den schorsteen of op een breetgen (I), te hangen
in 't laer (2) op de voorschreven caemeren en
daernaer sal dieselve ghepresenteert worden den
Borg, hemeisteren, ende soo verre denselven bequaem
bevonden wordt, sal denselven den behoerlijcken
eijdt (3) doen, ende te dienen den termijn van drije
jaeren, sonder te moegen afdancken . Ende nae den
termijn van drije jaeren voorschr. (indien) iemandt
dancken Wilde, sal denselven behoeren te dancken

(I) Bteetgen, bordje, plankje (duitsch : Bret).
(2) Laer volgens KILIAAN, locus incultus. vacuus ; hier leege plaats
aan den muur.
(3) Ziehier den eed, dien de burgers hadden of to leggen :
Den eijdt.
Ick sal holt ende getrouwe sijn den Prins van Luijck, ende die
stad van Tongeren, ende die vroeme aide cloveniers van Itongeren,
honnen patroen St Sebastian te vieren, tot honnen taet te coemen
alsmen mij gebiedt, het beste te raden, en het archste te waerschouwen,
des Caemets caerte, en alien verdraeghen die verdraeghen sijn, en
verdraghen mochte worden om het proffijt der cameren wille, die
sal ick halden, ende doen onderhalden, soo verre in mijne macht is,
soo zwere ick, soo helpe mij Godt ende alien sijne heijlighen(Ryksarch lei Maas tricht.1
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onder den voeghel ende nergens anders , overmits
te betalen in handen der meesteren 12 stuyvers
brab. of die weerde daer van, ende dat terstont
eer den voghel sal affgeschooten sijn, of sijn dancken
sal van onwaerden sijn. » Na dat alles zal het
aftredend lid nog altijd gedurende een half jaar ter
beschikking van het gezelschap staan.
leder jaar, en dat binnen de acht dagen na de
schietfeesten, zullen de meesters der schietkamers
zich op het stadhuis bij burgemeesters en gezworenen moeten begeven, om hunne kwartieren en
woonplaatsen op te geven, opdat de stad altijd wete,
waar men moet aankloppen, om ze te vinden, indien
het noodig is.
« Item wanneer die stadt uitvaert met getoeghe (I), soo sal die stadt schuldig sijn te leveren elcken
der voorschr. schutterscaemeren twee waghens, die
weicke hon bussen, victualie, harnas ende gheweer
veuren sullen, ende al op der stadt cost.
Item wanneer die voorschr. schutters uijttrecken
metter stadt, ende sy uytblijven moeten nacht ende
dach, sullen sy hebben onder nacht ende dach een
ijeghelijck van hon ses stuyvers brahants, off die
weerde daer van, ende wanneer sij denselven dach
wederom incoemen sullen sij hebben halff soo veel. >>
Ook zullen de schutters eens per jaar in de
processie moeten meegaan met bloot geweer en harnas, zelfs al regende het, en bij die gelegenheid
zullen zij van stadswege wijn hebben, te weten :
de keizers, de koningen, de coninkstabels, meesters
en vaandragers ieder twee kwarten, de andere
gezellen ieder een kwart; ook de schrijver zal voor
salaris twee kwarten hebben, dat alles van den besten
wijn.
Op dien ommegangsdag zullen alien hun harnas

(I) Getoeghe = getuijgh = arma, impedimenta. (KILIAAN).
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en hunne wapenen tonnen aan burgemeesters en
g-ezworenen, die alsdc-In eene buiteng-ewone monstering hielden, en degene die bevonden werd slecht
gewapend te zijn van harnas en g-Pweer, of ook,
die er een ouderwet.ch of een geschonden zou hebben,
die zal door de burgemeesters van de lijst geschrapt
worden en vervangen worden door een anderen
schutter.
Indien dL camers ontboilen werden naar andere
steden, om voor juweelen of prijzen te schieten, dan
moeten zij aan den raad de vergunning daartoe
vragen; ook is deze vereischt voor het geval, dat
de kamers eene prijsschieting in hunne eigene stad
wilden hoiden. Zij zijn verplicht van te voren de kosten
van zuik een feest aan den raad voor te leggen, die
daarna eene bijdrage zal geven naar gelang de
omstancligheden.
Verder vinden wij eenige maatregelen betreffende
de inwendige orde in de kamers zelve. Wij zullen ze
liefst in de c eigenaardige taal van dien tijd laten staan.
<, Item off gheviele, dat die ghesellen van de
schutteren kijvende worden op bonne cameren, in
honnen hoff, off Baer die schutterije met honnen
vendelijen (1) vergadert waren met wonden of met
slaghen, uijtgescheijclen (uitgenotnen) messesteecken,
quetsueren, of leempten en scheuten, des sullen die
schutters machtig zijn te zoenen, y onder (dat) heer
of stadt ijet daar aan te zeggen hebben. Ende soo
wie eenighe strijt maekt, eerstmael (2) rnessetreckt,
s:hiet met kanon of eenig gheweer, om ijmanden
daermede te crencken off te quetsen, werpt, stoet,
off slaat ende den eersten oploep doet, sal den
cameren ende den gheselschappe ten eewighen daghe
beroeff sijn, ende noch staen ter correctie van den
Recht.

(I) Vendeliju =-. vendel, vaene, vaendel, (KILIAAN).
(2) =-- het eerste.
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Voortmeer en sal niemandt op de kamer dobbelen off moemmen metten teerlinck oft ander spel,
Loch oyck wedden. Sij sullen moeghen worptaeffelen, troeven of coninckofferen neijt hoegher, dan
om hon ghelach (t) off van recreatie om een half
ort brab., op die pene van ses stuyvers soo dickmael
sulcks gebeurt, tot behoeff suilicker cameren, daer
sulicks geschieden sal, ende te panden als voorschr.
Item men sal op die camer, in honnen Koff,
off bergen nijet sweeren off blasphemeeren bij (iodt,
sijne gebenedijde moeder, sijn gel)enedijdt lijden,
off sijnen heijligen in geenerlije manieren, oft den
heylschen vayendt vermanen (2). off vloecken, op de
pene van een half pondt wasch coolsche (Keulsche;
of drije stuyvers brab., tot profftjt der caemeren ende
off iemants daerenboven anderwerff swoere, blasphemeerde, off vloekte, off meer, sal die pene meer en
meer dobbeleren ende terstondt den selven panden
als voorschr. »
Niemand mag een vreemden Bezel op de kamer
brengen zonder toestemming van het gezelschap.
In dit geval zal dat lid in moeten staan voor het
gelag van dien vreemdeling, alsmede voor de boeten,
die hij zou kunnen oploopen.
Indien echter een vreemdeling op de kamer
verscheen zcnder toestemming en indien hij iets misdeed tegen eenig punt dezer kaarte, dan zullen de
meesters hem dat misbruik doen betalen, en indien
hij dat niet wilde, dan zal men hem door de stadsdienaars mogen doen vastgrijpen ende in d'ijeseren
setten » tot dat hij zal voldaan hebben. De vreemden
hebben al hunne inbreuken op deze kaarte dubbel
te betalen; ook hebben zij het recht niet de hulp
van andere rechters gaan in te roepen, om de uit-

(r) = gelag, vertezr.
(2) = aanroepen.
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voering dezer kaarte te beletten of te verhinderen.
De schutters zelve missen overigens dat recht ook.
« Item off geviele, dat soo in wat saecken dat
bet waer, die schutters bij den anderen geroepen
worden in storm, (I) strijdt off andere nootsaecken dien
aangaende, ende yemant van hon Bich vluchtich
maekden, die sal verbeuren harnass, buss ende geweer,
tot behoeff der andere schutteren ghelijck, ende sal
daertoe ghebannen worden uijter stadt ende stadt
vrijeheit eenen tijt van vier iaeren sander remissie.
Voortmeer wanneer dat oorloech is, ende die
stormclock slaet om uyt te trecken, soo sal elck
schutter schuldig sijn te coemen met harnass, cloe-veren, (bus) en hunnen gheweer (2) aan den peroen, om
te doen fives hen van de Borghemeisteren sal bevolen
worden, ende so wije nijet en queme, sal breucken
als in den naest voirschr. poincte sonder remissie ».
Niemand mag met wapenen en uitrusting zonder
vergunning der burgemeesters zich erg-ens anders
gaan verhuren, om soldij te verdienen. In dat geval
zal de schuldige 4 gld. brab. betalen en ten eewigen dage van de schutterslijst geschrapt worden.
Zoo dit echter gebeurt met de toestemming der
burgemeesters, dan mag de kamer, waar hij is uitgetrokken, indien zij het goedvindt, eenen anderen
in zijne plants kiezen.
Indien een schutter op een der drie kamers of
daar, \vaar de schutters bijeenkomen, jets koopt of
verkoopt, hetzij in dronkenschap of anderzins, en een
van de twee partijen zou het zich daarna berouwen,
dan zal doze laatste het recht hebben zich 's anderen
daags voor in uren nog van die overeenkomst te
kunnen ontslaan, mits betaling van vier stuivers
boete
Alle schutters, op hunne kamer komende, zullen
op verzoek der meesters terstond hunne wapenen
( I ) :-_—_-_ Bijeengeroepea werden ingeval van enz.
(2) = zijdgeweer.

20

DE BURGERWACHT IN DE 16° EEU W.

afleggen, hetzij rapier, degen, dolk of een ander
wapen, behalve de broodmessen (I), op boete van
zes stuivers den eersten keer, den tweeden keer
dubbel, enz.
Ook voorzag de kaarte, dat zij den eersten keer
niet alles had kunnen regelen en verordenen, weshalve zij zich ten slotte uitdrukt als volgt :
c Item want (aangezien) daeghelijkx nieuwe
stucken opreijsen, daer op men behoeft nieuwe
remedien te stellen, ende men die niet altemael
overdenken kan, geven wij volcoomen maecht aen
den schutteren, metten meesten verdraghe der gheselschappen, te moeghen op honne caemeren alle goede
poincten, statuyten ende ordonnantien op te stellen
op suicke pene (2), als sij ordoneren sullen, ende willen
dieselve volcoemelijck gehalden te hebben, ende die
onghehoorsaemen ghestraeft om alien in broederlijcke lieffde, mintschappe, vrientschappe ende deucht
op te voeden, ende het quaet te straeffnen ».
Men bemerkt terstond, dat deze Tongersche
kaarte veel vollediger is dan die van Hasselt, die
dan ook ongeveer 6o jaar ouder is.
Indien wij de verschillende veranderingen, in
deze reglementen aangebracht, van jaar op jaar, van
eeuw op eeuw zouden willen nagaan, dan zouden
wij zien, dat in den loop der tijden nog verscheidene leemten aangevuld werden, terwijl andere punten
vervallen of wel niet meer nagekomen worden. Wij
hebben ons tot nu toe slechts bezig gehouden met
de burgerwachten in kleinera steden, en hebben als
voorbeeld genomen Hasselt en Tongeren in de
16e eeuw.

(Word/ vervolsd).

Dr A. HABETS.

(I) Men had destij _Is zijn broodwes bij zich, net als wIj tegenwoordig onze pennemessen.
(2) = boete, straf.

MAUMA*****
CHRISTEN IDEAAL (').

VII.
eati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
Vrede ! — hoe vreemd klinkt dat woord in
eene wereld, overgeleverd aan den woeligen, hardnekkigen strijd van goed en kwaad, van ontheffend geluk
en folterende smart, van heilige zielekracht en stoffelijk
geweld.
Op de hoogten van Santa Croce del Corvo, hadden
eenige kloosterlingen hunne tent opgeslagen, hun huffs
gebouwd. Daar leefden zij in de stilte der afzondering,
in de innigheid des gebeds. Geen klank steeg uit de
wereld op, om hunne zalige eenzaamheid to storen
niets kwam hunne vrome rust, hunnen heiligen vrede
rooven.
Op zekeren dag trail een vreemdeling den rustigen
pandhof binnen, en bleef sprakeloos in den ronde staren.
Zijn somber gelaat, deep in de hulk gedoken, ontsnapte
gezicht.
aan
De overste naderde tot dezen geheimzinnigen reiziger
en vroeg hem, op zachten toon, wat hij verlangde.
« Vrede ! »
Dante wendde zich om en antwoordde
Die kreet van Dante is de kreet der menschelijke
ziel. Zij ook is hongerig, dorstig, doodbegeerig naar rust
en bevrediging.

(1) Zie Belfort, blz. 415.
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Schijnt de vreugde haar te ver van haar verwijderd,
een goed buiten haar bereik en het uitsluitend voorrecht
des hemels, dan Loch hijgt zij naar het onderpand van
't hemelsch heil, naar de vreugde der aarde : den vrede.
In meesterlijke verzen heeft Potgieter het ingrijpend
tooneel van Dante's vredezucht, te midden van zijn
zwervend leven, vertolkt. Die beschrijving wordt voorafgegaan door eene vrije overzetting der zoete avondtoonen
van den grooten dichter :
Aan 't heimwee is het avonduur beschoren!
Wie wordt op zee de star van 't west gewaar
En waant niet meer het droef vaarwel te hooren?
Wie staat niet stil, die in den vreemde zwerft,
Als over 't veld de klacht hem klinkt in de ooren
Dat ook deez' dag met al zijn luister sterft? »
Hoe schoon die verzen ook zijen, zij geven niet de
melodie van het oorspronkelijke terug, de zoete toonen
van 't Italiaansch, waarin Dante al de doordringende,
streelende pracht des avonds schijnt getooverd te hebben :
Era gia l'ora che volge it disco
A' naviganti e' ntenerisce it cuore
Lo di ch' han detto a' dolci amici addio ,
E che lo nuovo peregrin d'amore
Punge, se ode squilla di lontano,
Che paja '1 giorno pianger che si muore. (I)
Niet zonder reden verbinden de dichters den vrede
met den avondstond. De avondpoezie is met vrede
doordrongen ; zij ademt de zoete rust, voorgevoel en
onderpand der zalige rust van hierna. Ook de Kerk
— deze dichteres bid uittnuntendheid — heeft het gevoeld,
en plaatst op het einde van den dag, bij het nijgen des
avonds den wonderen lofzang, waarin Simeon al den

(i) Purgatorio VIII.
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weemoed der aarde wist te paren bij het zalige voorgevoel des hemeis.
Zoo schoon wordt dit besproken door den mystieken
schri)ver, Faber, in zijn meesterwerk vol zalving, zinrijkheid en diepe poezie : The Foot of the Cross.
0 Age after age shall take up the strain. All the
poetry of Christian weariness is in it. It gives a voice
to the heavenly detachment and unworldliness of countless saints. It is the heart's evening light, after the
working hours of the day, to millions and millions of
believers. » (I)
« Nunc dimittis servunz tuunz, Domine, secundum
verburn tuum in pace! »
In pace! — Dat is de groote vrucht der christene
veropenbaring; ook is de poezie des vreden uitsluitelijk
eene christene poezie. De hemel scheen te ver aan deze
arme heidenen, Wier weemoed ons ontroert ; en hun
walgen van 't aardsche stierf alleen in wanhoop of
bedwelming wt. Door het kruis, werd de schat des
vreden aan 't afgetobde menschdom teruggebracht. Niet
het lijden werd door het bloedig sacrificie te met gedaan,
maar de nuttelooze opstand, de verterende wanhoop,
de martelende tvviifel, al die giei en, die onophoudelijk
knaagden aan het hart van den heiden, van den gekluisterden Prometheus.
In hunne plaats traden nu onderwerping en verzoening. Duizende zielen zochten de suite, den vrede
des kloosters, en gansch eene literatuur, die men
kloosterliteratuur zou kunnen noemen, ontlook in bloemen
van kuische liefde en mystieke schoonheid. Pereltjes.,
zooals « Het daghet in den Oosten » en 't « Soudaens

(i) a Eeuw op eeuw zal het lied opvangen. De heele podzie der
christene vermoelenis schuilt er in. Het leent eene stem aan de
hemelsche onthechting en onwereldschheid van tallooze heiligen.
Het is des herten avondlicht, na de becinivi 8 e uren van den dag,
voor millioenen en milhoenen geloovigen. »
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Dochterkijn b weerklonken tot op straat en markt; en die
rnystieke kunst, in de kloosters ontkiemd, bloeide onder
't y olk in honderden liederen, sagen en legenden.
Op de hoeken der middeneeuwsche straten rezen
de sierlijke kapellekens met puntige spitstorens; de ijzeren
tampen zwaaiden voor de patroonbeelden. Kloosterpanden
boden aan 't oog, het vergezicht hunner slanke zuilen,
het frissche groen hunner wuivende boomers en onbetreden zoden.
De kerken stegen uit den grond en riepen de droomende of schuchtere zielen, die bidden of mijmeren
kwamen onder hunne hooge gewelven, bij de schitterende
of zachtgekleurde glasramen, terwijl de zoete gre.yoriaansche zang, de zang des vromen vreden, de ware Kerkzang
— onveranderlijk, plechtig, indrukwekkend als zij —
in de verte weerklonk.
Al die vreedzame indrukken, heel die innige mystiek
der middeneeuwen wasemt u tegen, wanneer gij een
boek openslaat, dat het « schoonste bock uit 's menschen
handen, » mocht heeten, « vermits het Evangelic ons
van God kornt. » — Wij bedoelen Thomas a Kenipis.
Wie de Navoilging Christi doorbladert, worth als
bij tooverslag verplaatst in eene andere wereld, de bovennatuuilijke wereld van heilig geloof en innigen vrede.
Eenzaamheid, stilzwijgen, gebed omzweven de ziel,
omgeuren het hert. Voor het oog rijzen de wine muren
eener cel; een monnik — is het het wine monniksken van
Memlings paneel in het museum van Antwerpen? —
knielt op de bidbank voor zijn kruisbeeld, of zit to
schrijven. Zou hij de verzen van den dichter prevelen :
Blijf stil, mijn vredig hart, en rust!
In 't celleken is zoete lust.
Roep Jesus binnen, uwen vriend,
En sluit uw deurken, blij gezind :
Mijn hart! t'huis is de rust. (I)

( 1) Vrij Naar LONGFELLOW.,
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Of beantwoordt hij aan de beschrijving van Longfellow in zijne Golden Legend, wanneer hij ons Friar
schilderen?
Pacificus toont in het Scriptorium aan
It is growing dark! Yet one line more,
And then my work for to-day is o'er.
There, now, is an initial letter!
Saint Ulric himself never made a better!
Finished down to the leaf and the snail,
Down to the eyes on the peacock's tail!
How sweet the air is! How fair the scene!
I wish I had as lovel y a green
To paint my landscapes and my leaves!
How the swallows twitter under the eaves:
There, now, there is one in her nest;
I can just catch a glimpse of her head and breast,
And will sketch her thus in her quiet nook,
For the margin of my Gospelbook.

De vrede des kloosters zweeft over deze rustigeverzen ;
hij zweeft nog over eene gansche stad, die den zelfden
Longfellow begeesterde.
Wanneer de reiziger het bekoorliike Brugge binnentreedt, deze sluimerende schoone, zoo dichterlijk bezongen
door onzen Ledeganck, dan wordt hij eensklaps verscheidene eeuwen achteruit getooverd. Het is of het
verleden op eens voor zijn oog reel, met zijn vroom
geloof, zijn heldhaftigen leeuwenmoed, zijne Vlaamsche
pracht van tintelende kunstjuweelen.
Niets overigens zal de droomerij van den wandelaar storen. De gansche stad is als een uitgestrekt
begijnhof, een vredevol klooster. Het gras groeit tusschen
de kasseien in de eenzame straten. De puntige gevels
en nokken houden gemeenschap met elkander, maar
Diet met de schaarsche voorhijgangers. Als een sluier,
hangen stilzwijgen en rust over de stede; en, wordt
deze sluier soms gescheurd, verbroken door de helderklinkende noten van den beiaard, dan dalen daarna
stilzwijgen en rust des to gevoeliger neer.
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Fiet uitgestrekte plein van de Groote markt is
verlaten : Hallen en Belfort alleen brengen er leven in
met hunne sierlijke lijnen. Op de Burchtplaats prijkt
het juweeltje van 't H. Bloedkapelleken achter de lommerige takken der oude boomen. In de vaarten, overhangen met loof en groen, sluimert het verzilverde water
in de schaduw der gothische nokken, uit dewelke de
vierkanten toren van S t-Salvators en de roode spitstoren
van Onze Lieve Vrouw ten hemel stijgen.
Waar net oog vane of niet, het is altijd op een
voorwerp van schoonheid — a thing of beauty — dus
van vreugde, op iets dat streelt, bekoort en verheft.
Maar wil men Brugge ten voile genieten, dan moot
men zich, langs het rustige begijnhof met zijne hooge
boomen en zijn groen grasplein, naar het Minnewater
begeven. — Het Minnewater ! Hoe toch den indruk
weergeven, die daar de ziel overmeestert voor die stille
vlakte, bij een eentoonig grauwen hemel, met de drie
sierlijke torens van Brugge in 't verschiet, stijgende boven
al die schatten van kunst en schoonheid en als verbeeldende de grootheid, den zuiveren roem van ons
Vlaamsch verlcden.
Keert men dan naar de stad terug, men vergete
niet, in 't voorbijgaan, aan de bel te trekken van St-Jans
gasthuis, en als jongsten indruk zijn hart te laves, te
vermeien aan de kleinooden van Memlings schrijn.
Hier is ook de heerschende indruk een indruk van vrede.
— Vrede zweeft over die verre gezichteinders, zoo fijn afge,
werkt als de voorgronden ; zweeft in den kiaren, vlietenden hemel, in het groen der boomen en het blauw
der lucht. Vrede ontluikt in de gothische bloemekens,
onder den voet der kuische heiligen. Vrede lacht in de
oogen van Ursula en van de « elf dust maeghden »,
bezielt haren moed, staalt hare standvastigheid en omgeurt ze met mystieke schoonheid. De benauwdheid
der dood kan dien vrede niet stores, de zoetheid der
verloving haar niet ontrooven. Der heilige schoon gelaat
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En waaruit kwam dit gevoel, dat Memling begeesterde, dat over Brugge, als een doorschijnende sluier
hangt? Waaruit? — Uit de verzoening, door den godsdienst teweeg gebracht, tusschen het hemelsche en het
aardsche ; uit de bevrediging, die hij verleende aan de
heiligste drift der menschelijke ziel, de drift naar den
hooge : — Excelsior ! — uit het hemelsche lied, eens door
engelen gezongen : « Glorie aan God in den hooge, en
op aarde aan de menschen van goeden wil... vrede! »

VIII.
Beati qui persecutionem patiuntar propter justitiam,
quonian2 ipsorum est regnum coelorum.
Bij deze laatste zaligheid, rijst het ontzaggelijke
leger der martelaren voor ons oog, rijzen de ontelbare
scharen van dezen, die getuigenis gaven door hun bloed,
die drie eeuwen lang het vruchtbaar zaad der waarheid,
volgens Tertullianus' woord, in den akker der Kerk
wierpen.
Gelijk de eerste zaligheid, sluit deze laatste op de
belofte des Hemelrijks. Hier nogmaals warden de eersten
met de laatsten op gelijken voet gesteld, wordt de zelfde
zaligheid toegekend aan helden geverfd en gepurperd
in hun eigen bloed en aan deze nederigen, die alleen
den inwendigen, verborgen kamp streden in het binnenste
hunner ziel.
De triomf, die beiden verwacht is de triomf van
't sacrificie. In de laatste zaligheid wordt vooral de grootschheid, de weelde van het sacrificie veropenbaard.
Ook de oudheid had het voorgevoel, of liever eene
flauwe herinnering van de noodzakelijkheid van 't sacrificie.
Het sacrificie was de ziel van alien godsdienst, hoe
ontaard ook. De tragische dichters wisten voordeel to
trekken uit die grootsche gedachte, bij voorbeeld in figureu
zooals die van Iphigenie, van Alceste. Maar de liefde
voor het sacrificie ontbrak, het voile begrip van het
offer faalde. Aan het kruis alleen behoorde de voile
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omvatting van dit gedacht; het bloedig sacrificie van
Calvarie alleen moest de voile veropenbaring brengen
Ook was dit goddelijk sacrificie het toonbeeld, de
bron, de bezielende gedachte van die duizende sacrificieen, van die ontelbare bloedstortingen, die, Brie eeuwen
lang, de wereld bevruchtten.
Hoe bont is niet het leger der martelaren ! Hier
verschijnt de maagd nevens den grijsaard, de rijke nevens
den arme, de krijgsheld nevens den slaaf; geleerden,
machtigen, verdrukten, ouden, jongen, ja, kinderen zelfs
treden op, in vreedzaam gelid, alien juichend, stijgend,
zegepralend; alien zingend hetzelfde lied, het lied der
ontheffing en overwinning, het grootsche, eeuwenoude
lied van 't jubleude sacrificie — Te martyrum candidatus
laudat exercitus !
Welk ideaal voor de kunst ! De heldhaftigheid, de
onsterfelijke glorie, het folteren der smart, het juichen
der overwinning smelters saam tot een grootsch geheel,
bezielende tot het einde der eeuwen de edelste kunstenaars in de christen geworden wereld.
Hier staan zij alien gelijk : alien hebben de grootschheid van het sacrificie begrepen, de weelde van het
sacrificie bezongen. Die gedachte mag als de grondgedachte
gelden der christen:: kunst. Het christen ideaal is
onherroepelijk het ideaal van 't Kruis!
Niet alleen de kathedralen werden op het kruisplan
gebouwd; dit plan dient tot grondslag aan alle vakken
der kunst : bouwkunst, schilderkunst, letterkunde of
muziek. De wet der smart, het ideaal van 't Kruis, hebben
alle kunstenaars gehuldigd, zoowel Dante als Vondel,
Milton als Klopstock, Calderon als Corneille; zoowel
Giotto als Fra Angelico, Raphael als Michael-Angelo,
Rubens als Rembrandt; zoowel Beethoven als Mozart,
Mendelssohn als Schumann.
Geene aardsche grootheid zonder sacrificie. Die
waarheid is aliedaagsch geworden, zoodanig doordrong
zij het christene menschdom.
Maar eene tweede waarheid spruit uit deze eerste
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het sacrificie is maar de voorhalle, de smartelijke overgang ; in 't binnenste des tempels zetelt de onsterfelijke,
luistervolle zegepraal. Zalig zijn zij die vervolging
lijden, want hunner is het Rijk des Hemels!
Uit den flood kiemt het leven ; uit den nacht straalt
de morgen; uit den verdorden tak, sprint het bottende
blad
Waar de oudheid slechts een?, sterfelijke glorie kende
tot vertroosting van het sacrificie, schemert voor 't oog
der christene heden de onsterfelijke glorie des hemels.
Hier verschijnen vvederom deze aloude vrienden der
menschelijke ziel : — het eindelooze, het eeuwige, —
en doopen de kunst met eene verhevenheid, eenen adel,
die zij vroeger niet kende.
Dante schildert de folteringen der hel, de reinigende
straffen des vagevuurs, maar bekroont zijne trilogie met
het stralende Paradijs.
Vondel werpt zijn Lucifer in het diepste der Hel,
maar van boven schittert de Hemel in de volheid van
zijn luister ei. licht, van zijne ongestoorde, onvergankelijke vreugd.
Zoo rijzen, in de kathedralen, uit de duisternis
van het Kruisplan omlaag, de slanke zuilen met hun
luchtige gewelven naar den warmers, tintelenden schijn,
naar den gouden gloed der avondzonnestralen.
De vreugd inderdaad is het laatste woord van kunst
en 'even, een eigendom der Godheid zelve. De smart
is voor een tijd, de vreugd onsterfelijk. Lot dan aan
dezen godsdienst, die onuitputtelijke bronnen van vreugd
deed opwellen, langs deze onze aardsche dreven !
Die vreugd, zij borrelt op in den vrede, in de verzoening, die het christendom medebracht; zij schuilt
in de sacramenten, die, als zeven stroomen, leven en
liefde brengen aan het dorstende menschdom ; zij ontluikt,
als schoonheidsbloemen, in de duizende kunstwerken,
die het oog streelen, verblijden en bekoren : in de
steenen weefseis der kathedralen, in de fonkelende kleuren
-der glasramen, in de frissche tafereelen der oude meesters,
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in den zalvenden zang der kerkmuziek. Die vreugd, zij
waait, als een koele adem, in het volkslied en in de
pazie, in de verzen van Longfellow, Uhland of Victor
Hugo; in de boeken van Dickens, Andersen of Tourguenieff; in de landschappen van Corot, Millet of Huberti.
Het Christendom alleen bracht den vollen klank
der menschelijke harmonie, den glimlach in de tranen,
het humor nevens den weemoed, het hooge bij het lage,
de zaligheid na de smart, het eindelooze door het tijdelijke,
den hemel boven de aarde, de Godheid in de menschheid.
Dat is het aardsch leven, sedert Christus' veropenbaring ;
dat is het leven der kunst, dit hooger leven...
which means life in life. (I)

« Wij komen aan den voet van den Zaligheidsberg,
uit wiens hoogten de nieuvve wet der volmaaktheid
tot de verste einden der wereld uitging Wij zien de
scharen der uitverkorenen naar boven stijgen, ieder in
zijn gelid. Eerst de Armen, vermoeid en afgemat ; —
bier en daar, onder de groote menigte van hen, die
hun brood eten in het zweet des aanschijns, verschijnt
iemand, die op aarde groot, edel en rijk was, maar
arm volgens den geest. De Zoetaardigen volgen, zoevend
als eene duivenvlucht. Dan komen de Treurenden, op
de stappen van den Man van smarten, met bedekten
hoofde stijgend, langs het enge, veilige pad der droefheid.
Na hen verschijnen Dezen, die naar God hongerden in
de hevigheid des geestes; zij snellen naar boven en groeten
niemand onderwege. De Barmhartigen volgen, hunne
handen vol aalmoezen, die aan rozen gelijken. Achter
hen, komen de Reinen van harte, den berg beklimmende
met de snelheid des bliksems, den luister eens straals.
De Vredestichters stappen aan, zoo statig in de majesteit
hunner kalme blijdschap. Eindelijk, achteraan, komen

(1) Mrs. BROWNING.
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de Soldaten van Christus, de herauten van den Heiligen
Geest in eene zondenwereld, die ze, om hunne liefde,
versloeg en vermoordde. Al deze scharen stijgen naar
ornhoog. ))
Met deze edele lijnen, sluit Cardinaal Manning
eene studie over de acht Zaligheden. Wij eigenen ons
zijne woorden toe om ook deze nederige studie over
kunst en heiligheid to sluiten.
Men ziet het, al de reien der heiligen stijgen naar
omhoog. Ook de kunst moet hen volgen , ook de kunst
moet haren blik gericht houden op dat nooit bereikt
ideaal van Waarheid, Schoonheid en Liefde, dat de
christene leering vOor de wereld deed oprijzen ; ook de
kunst moet, harer zending getrouw, deaken aan haar
oorsprong, aan haar einde : het eeuwige, het eindelooze,
den eenigen, levenden, aanbiddeliiken God!
6 December 1898.

M. E.

BELPAIRE.

HET SCHAAP.
Toen God Jupyn zijn bruiloftfeest met Juno vieide.
Wilde ieder Bier dat 't feest naar wensch verheerlijkt wierde,
Elk bracht, ten uiterste voldaan,
Voor 't echtlijk paar een mild geschenk, een offer aan.
Het schaap alleen deed niet gelijk al de andre dieren,
Neen, 't kwam de guile feest niet vies en.
Godin Juno, de schoone bruid, die 't zag
Maakt — gansch terecht
hierover haar beklag
En vraagt
Waar mag 't ondankbaar schepsel blijven? »
•
«
«
•

Ach! » zucht de Hond, « neen, koningin, neen, wil niet kijven;
Het arme schaap beef t veel verdriet ;
Dan, komt het met ziju offer niet,
Ik weet waarom » « Heer bond laat hooren »

« De schuchterheid is 't stille schaapken aangeboren,
En 't heeft geen kleeren aan, want 't beestje is kaal geschoren.
Men heeft der ooi haar zoete melk ontroofd,
« Men heeft haar lam, de vreugd haars harten, wreed onthoofd.
« Hoe zal ik, sprak ze droef, voor 't godlijk paar verschijnen?
« Tot schtride van mijzelv', tot schande van de mijnen!
• 'k En durve nooit! ... Dan 't schaap is naar het hert gegaan
« Naar 't hert, als offeraar en opperpriester
Aloude godsminister,
• En 't sprak « 'k Ben arrem ! arrem maar geiaten,
• 'k Ben arrem, en van elk verlaten !
« Doch 'k schenk aan God Jupyn, ons aller Opperheer,
• Alsmede aan zijne bruid, miin
aardsch bestaan! »
« Dan is het zonder meer
« Als offer, zeer gedwee, naar 't offervuur gegaan
»
. .
Plots stijgt een stille bee plechtstatig door de wolken,
Verzeld van vlam en rook, die draaiend opwaarts
Het offer is volbracht ... Juno smelt in getraan...
•

• • •

•

.....

•

• •

4 • 1 •

•

• • • • .

• • •

•

.

\Vie ooit als 't schuldloos schaap heeft zulke offrand gedaan ?
EDM. DE GEEST.
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K heb een vriend dien ik lief heb om zijn
schoone inborst en dien ik hoogacht om zijn
eigenaardige en toch diepzinnige wijze van
denken.
Wilt ge een staaltje van zijn talent ?
Gisteren vroeg ik hem welke zegging, welke
voordracht hij best geschikt oordeelde om een denkbeeld te doen ingang vinden bij den medemensch,
om diens geest in to nemen en de deur van zijn
hart in te beuken.
_ (< Het verhaal, » viel hij in.
— « 1k begrijp u niet, leg eens uit. »
— « Ge weet dat ik meester ben in de zbndagschool. Alle zondagen moeten mijn leerlingen een
les van den catechismus kennen. Bij den aanvang
der klas onderzoek ik of eenieder den tekst vast
in zijn geheugen heeft en daarna steek ik van kant
met de verklaring ... Hewel, de ondervinding bij dit
verklaren >> opgedaan, heeft mij de onwrikbare
overtuiging gegeven dat de verhaalvorm oneindig
beter is om een gedachte mee te deelen dan om
't even Welk andere vorm. 1k ben b. v. aan de
vraag : « Wat is God beminnen bovenal ? — Zoo
beminnen dat men liever zoude verlaten alle dingen,
ook het leven, dan God met eene zonde te vergrammen. » Ik tracht het uitgedrukte beg-rip aan
't verstand inijner kinderen te brengen : « God beminnen bovenal, kinderen, dat is God meer beminnen
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dan al de rijkclommen en goederen dezer aarde,
meer dan alle eer en faam, meer dan alle vermaak
en genot, meer dan ons eigen leven. Iemand die
God bovenal bemint, sterft liever dan God te vergrammen doer het bedrijven eener doodzonde »
Wat is het uitwerksel van rnijn onderwijs ? Hier
is er een bezig met van zijn zakdoek een muisje
te maken, daar knipt er een deug-niet van de derde
bank op bet oor van een knaap der tweede bank,
ginds valt er een schelm, schijnbaar zonder opzet,
op den vloer, en uit het geheel stijgt er een geroezemoes dat in omgekeerde verhouding is met den
intensiteitsgraad der oplettenclheid Vruchtbaar onderricht ! ... Maar boor, ik verander van toon; op eenmaal
ga ik aldus voort : « Er was 'ne keer een kleine
jongen gelijk gij ; zijn brave ouders waren gestorven
en hij moest bij andere menschen gaan werken.
Nn, zijn meester deed niet altoos gelijk hij moest
doen, en vele menschen zeiden van hem dat hij een
schobbejak was ... Op zekeren avond zei hij tegen
Jan
zoo heette die kleine jongen : « Ga, neem
een steen en smijt de ruiten uit van Boer Andries :
die leelijkaard heeft mij vandaag verweten
»
Jan haastte zich niet om heen te gaan en dat bevel
te volvoeren en daarom vroeg hem zijn meester :
Waarom gaat ge niet ? » « Het is zonde, antwoordde Jan ; iemands ruiten uitgooien is hem
beschadigen in zijn tijdelijk good, en dat heeft 0. L. H.
verboden. » De booze meester maakte zich kwaad :
« Rap, snauwde hij Jan toe, naar bed zonder eten
als ge niet doet wat ik zeg, verdient ge den kost
niet, en spoed u, zooniet krijgt ge nog een ranseling op den hoop toe ... » 's Anderdaags als Jan
opstond » Hoor eens hoe stil : geen enkele die
nog roert, de muisgeworden zakdoeken zijn verdwenen, de gezichten zijn alle naar mij gericht en
wat belangstelling in die oogen I.. Van lieverlede
hebben de knapen der achterste banken zich opge-
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richt, en zachtjes, ongemerkt, zijn zij tot dicht bij
rnij gekropen , om beter te luisteren. Ik ga voort met
de gee chiedenis van mijn kleinen Jan, en toon aan hoe
hij aan tal van andere zondige aanlokkingen weerstand
hood, hoe hij liever slag-en, berooving en honderd kw ellingen te verduren had dan God door een zonde te
vergrammen, en hoe hij eindelijk door een liefdadigen heer, die zijn deugd had leeren kennen, in
dienst werd genomen en voortaan een gelukkig,
door God gezegend lever, leidde. Ik mag u verzekeren dat nooit gevierde redenaar zooveel gespannen
aandacht en uitbundigen bijval kreeg van een uitgelezeri auditorium, als mijn eenvoudig vertellingje er
geniet bij mijn ongeletterd kinderpubliek ... ‘>
— « Goed, ik neem aan dat kinderen zich door een
verhaaltje laten verleiden : kinderen zijn immers niet
slimmer ; maar volwassen menschen hooren liever
een ernstige, geleerde verhandeling ... »
-- « Wat ge daar zegt, meent ge niet, jong-en. Gij
die even goed als ik in de hopstreek thuis hoort,
en in den « pluktijd » de schuren hebt bezocht waar
plukkers en « plukkessen » de frischgroene, geurige
Mien een voor een of trosgewijze van de Lange,
ruwe ranken trekken, gij weet zeer wel, hoe sours
de een of ander uit den hoop, om het eentonig,
traag vorderend \\• erk wat op te vroolijken, ai.n
't sprookjes vertellen gaat en urenlang de aandacht
van oude en jonge toehoorders geboeid houdt ...
Daarbij, Beef u eens de moeite van rond u te kijken.
Wat wordt er schier nooit overgeslagen in een
dag-blad ? Het meng,elwerk. Ik ken menschen die
alleen voor 't mengelwerk een nieuwsblad koopen,
en dan eerst een blik gunnen aan het politick en
ander nieuws wanneer de feuilleton van den eersten
reg-el tot het « wordt voortgezet » verslonden i ,=. Dat
is zoo waar, dat men gemakkelijker een speld zou
kunnen ontdekken in een bussel hooi, dan een krantendrukker vinden die niet, ingezien de aangeboren
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gesteltenis en neiging van den lezer, met zijn feuilleton
reklaam maakt voor zijn blad. Stap eens even bij'
een uitgever binnen en vraag hem welke boeken
meest gezocht en gekocbt worden. Hij zal u antwoorden : « Romans, novellen, geschiedenis, uno
verbo, schriften die het verhaalkleed aangetrokken
hebben. » Werp een oogslag op de boekenkast, ik
zeg niet van een geleerde of een specialist, maar
van een gewoon lezer uit den burgerstand, ik wed
dat er op tien werken acht verhalencle zijn en maar
twee die een onderwerp didaktisch verhandelen. En
dat is ook niet te verwonderen, dunkt mij. De mensch
is een gezellig schepsel, een wezen dat door zijn
Maker voor het maatschappelijk leven bestemd is :
heeft hij niet de spraak waardoor hij met den mensch
in gemeenschap treedt ; heeft hij niet gedurig den
bijstand van natuurgenooten noodig ? Hieruit volgt
dat de mensch zich bij zijns gelijken thuis gevoelt,
een volley leven heeft. Nu, het verhaal is niets min
dan de trouwe afbeelding van het menschelijk samenleven. Moet het dan bevreemding baren dat bij de
lezing van een verhaal, het vlaamsche « Soort zoekt
snort » en het oud latijnsche « Homo sum, et nihil
humani a me alienum puto ,> zijn onsterfelijke rechten
doet gelden ?
Vandaar dan ook de ongetemde reuzenmacht
van het verhaal. Ge kunt niet begrijpen wat een
woeling de ademtocht van een boeienden roman
b. v. in den schoot der volkszee kan teweegbrengen,
wat stormen hij kan ontbinden. Gij kent wellicht
den bloedigen strijd door de slaven van NoordAmerika gevoerd om het pand der vrijheid aan de
menschendrijvers te ontrukken. Weet ge waaraan
de Noord-Amerikanen de afschaffing der slavernij
grootendeels te danken hebben ? Aan « Oom Tom »,
het meesterlijk verhaal van Harriet Beecher Stowe.
Doch waarom over zee steken als ons eigen Vlaanderen voorbeelden aanbiedt? Van wanneer dagteekent
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de geboorte onzer Vlaamsche beweging ? 1k spreek
niet van die beweging ontstaan binnen de wanden
van een beperkten kring dwepende minnaars van
hun land, maar van de geweldige opschudding, van
het algemeen wakkerworden der groote Vlaamsche
volksmenigte. Zien wij niet onwillekeurig terug op
het Saar, op den morgen van dien dag waarop Hendrik
Conscience zijn gloeienden « Leeuw van Vlaanderen » in de wereld slingerde ?
Zie, vriend, die macht van het verhaal hebben
ook de boozen gekend en zij hebben er hun voordeel mee gedaan. 1k heb hier het eerste boekdeel
van de « Portraits du XIXe siecle » geschetst door
Leon Gautier. 1k- zal u eens lezen wat hij over een
bijzonder slag van verhaal, over de Novelle schrijft :
« Les ennemis de la Verite, zegt hij, ont compris
la force de ces contes jadis trop dedaignes et ils
ont charge plus d'une fois la Nouvelle de colporter
l'erreur avec son sourire engageant. De 1a tant de
petits romans revolutionnaires et impies ; de 1-a, tant
de recits elegamment lubriques. Dans un autre ordre
d'idees, ou a vu les protestants se servir de la Nouvelle
ainsi que d'un commissionnaire dont on ne sait pas
se defier : de lã ces contes honnetes et ennuyeux
qui se terminent par une citation de l'Ancien Testament ... et par l'adresse exacte de quelque temple
lutherien, calviniste ou wesleyen. Nous avons encore
la Nouvelle humanitaire, la Nouvelle morale inde',tendanie, etc. '> Wij kunnen er de socialistische
romans bijvoegen van een Zola, van een Bellamy,
van een Richter, of de liberale romans van Virginie
Loveling en anderen. De roman, ziet ge, kan in
de handen van een behendig schrijver de incarnatie
worden van een oorbeeld, het levend en handelend
lichaam van een stelsel, van een gedachte, van een
strekking op welk gebied het ook moge wezen , en
waar een denkbeeld zich under zoo'n schitterende,
verleidende, innemende gedaante voordoet, is de
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instemming gauw gewonnen en het hart spoedig
veroverd. Och, waarom waardeeren de katholieken
niet beter den Tendenz-roman ? Waarom gedoogen
zij dat er roest knage aan dat scherp en machtig
wapen ? Zoowel als de goddeloozen op den wagen
van dergelijk verhaal de vuilnis hunner dwalingen
kunnen rondvoeren en er onze gezonde Vlaamsche
streken mee verpesten, zoowel en veel beter kunnen
de godsdienstigen, de christenen, de katholieken het
voedzame brood der waarheid op hetzeifde T.Toertuig
naar steden en dorpen kruien en het aan het hongerend y olk uitdeelen. Ik begrijp dat eerbare letterkundigen een hekel hebben aan romans waarvan
trouwen de onvermijdelijke ontknooping is, waarvan
duizend hinderpalen tusschen de liefde van Hans
en Griet opgeworpen de duizendmaal hermaakte
knoop zijn, en waarvan gevoelerig minnegekweel, laffe
liefkoozerijen en wulpsche bijeenkomsten 's avonds
in den maneschijn schering en insiag uitmaken. Doch
zulke talentbezoedeling wordt van hen niet gevergd.
Is er dan geen verhaal denkbaar waarin niet getrouwd
wordt, of waarin althans het geduld van den lezer
door geen verliefd gewawel op de proef wordt
gesteld ? Voorzeker, en zulke verhalen bestaan reeds.
Ik heb daareven gewag gemaakt van socialistische
en liberale romans. Als voorbeelden van katholieke
romans op hetzelfde terrein, kan ik daar tegenover
stollen : Zonder God » van R. Snieders en « In
Werkstaking » van Edg. Pattijn. De letterkundige
waarde van beide werken laat ik, als buiten mijn
bestek zijnde, onaangeroerd. Dit echter vraag ik :
Is eerstgenoemd boek, dat het « onzijdig » onderwijs door de beruchte liberale schoolwet in voege
gebracht zoo behendig ontkleedt en zoo bloedig
geeselt, niet geroepen om zooveel goed te bewerken als de « Sophie » van Virginie Loveling bestemd
is om kwaad te stichten ? En is de gemelde sociale
studie van priester Pattijn niet in staat om den
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blinddoek van talrijke uogen weg te rukken, om
het rag der begoocheling bij veel reeds door socialism aangetaste werklieden te verscheuren, of ten
minste om het hollend ros van Marx, Bebel en Cie
bij den teugel te grijpen en zooal niet te doen
stilstaan althans te doen vertragen in zijn loop ?
Tie weer of zulke schriften niet veel doelmatiger
zijn dan meetings, optochten, feesten, enz. want
verba volant maar K scripta, manent ». 1k ben
mogelijk wat ov-erdreven ; evenwel als ik de rnacht en
het nut van den tendcnz-roman wel overweeg, voel
ik mijn achting voor herd zoodanig riven dat ik
geneigd ben aan al die een pen kan bestieren toe
Laat de rest vlotten en beoefent den
te roepen :
Tendenz-roman !
Hier hield rutin vriend op met spreken en staard0
mij aan als wou hij op mijn gelaat navorschen of
ik zijn overtuiging decide.
— « Ge hebt gelijk, » was mijn antwoord op zijn
onuitgesproken vraag, <K de tendcnz-roman wordt te
erg verwaarloosd manlief, indien ik schrijven kon,
»
wat zou ik
Beproef het : fabricando fit faber. »
Gent.

J. D. C.
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KUNST EN LETTEREN.
Moderne Poetiek. — Onze lezers weten dat er sedert i88o
eene nieuwe, moderne richting in de Nederlandsche dichtkunst
ontstaan is Hoe behoeven wij tegenovei die richting gestemd te
zijn ? Priester BINNEWIaRTZ legt het ons duidelijk voor oogen in
eene prantige bijdrage, in den Katholiek van April verschenen :
« Een ei nstig zoeker zal eerstens begrijpen, dat hij wellicht
een gedeelte der schuld, den nieuweren gegeven, aan zichzelven
te wijten heeft. Want hij is nu eenmaal opgevoed in een geheel
andere school dan zij. In zijn jeugd wai en de nu gewraakte
meesters de groote heirvoerders ; hun vers het alleen-zaligmakende ! Wat eenigszins van hun vormen afweek, werd om die
afwijking alleen i eeds afgekeurd ; wild-geniaal werd het wellicht
genoemd, doch dat wilde paard van het genie moest worden
gemend in de oude rijschool van BILDERDIJK.
Zoo gingen zijn leerjaren voorbij, en wat hij nu van de
modernen weet, is zijn eigen verworven wetenschap, geen vrucht
van het gestrooide zaad zijner jeugd, maar vrucht van hetgeen
hij zelf op zijn reeds ouderen levensboom heeft geent. Als hij
zulks gedaan heeft ! Want de meeste onzer zullen voor zulk een
inenting zijn teruggeschrikt ; zij i, altoos een pijnlijke operatie I
lndien we eenmaal een bepaalde methode van onze jeugd of
hebben aangeleerd, een bepaalde poetiek volc:en, en we bemerken
dan, dat er in de wereld nog een geheel andere poetiek wordt
gevolgd en bijval vindt, dan ligt het besluit voor de hand dat
nieuwe te achterhalen en te zien wat er goeds aan is. Doch dan
komen gernakzueht en ijdelheid zulk een besluit tegenwerken.
't Kost eenmaal veel zwoegen en zweet, om van een jarenlang
gevolgde methode at te wijken, en 't blijft altoos eene droeve
erkenning, dat 's menschen streven toch zeer broos en vergankelijk is. Zoo zullen velen spoedig den strijd opgeven en het
aangenamer vinden om stil weg aan den ouden haard te blijven
rusten in eigen leuningstoel....
Een moderne richting in onze letterkunde bestaat, wint veld
en heeft meesterstukken voortgebracht. Hier nu zal menigeen
opspringen uit zijn matte rust ! Al erkent hij het voorgaande, dit
laatste zal hij nimmer toestemmen....
Het blijft intusschen een feit, dat er zeer veel schoons gemaakt
is door de modernen. En nu verzoeken wij enkel te lezen, doch
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dan ook te lezen aandachtig, de koninklijke sonnetten van W. KLoos,
zijn wonderbaar zuiver Okeanos, en vervolgens even op te slaan
in het laatste Verzenboek van ALB. VERWEY dat bijna srnettelooze :
Er is een vochtge blauwheid in de luchten.
Het stroo waarmee de landen zijn gedekt,
Ziet goud nu ik als uit een droom gewekt,
Mijn slapen langs, de morgenwind voel zuchten.
De diepten van den donkeren geest zijn schoon,
En schoon 't gespeel van blijde erinneringen,
Maar schooner als voor 't oor de vogels zingen,
En 't hart ontwakend meéstemt met dien toon.
Als zonnestralen langs mijn weiden wazen,
En al mijn blonde duinen 't hoofd verguld
Opheffen en zich 't stralend blauw onthult,
Waar visschersschuiten me altijd weer verbazen.
Door dans die zwaar en toch zoo luchtig is,
Door vroolke wimpling boven afgronds spieglen,
Door vellgen gang bi) onheil-lokkend wieglen,
Door zang na gistren storm en droefents, —
Dan gaat mijn hart opnieuw voor 't leven open.
1k ook verlang weer 't varen op mijn zee.
Haar die inij eens haar Nolen open dee
Moge mijn bark met nieuwe vreugd beloopen.
Vaarwel, mijn kust ; vaatwel, mijn blonde land.
Aan de overzij zie 'k nieuwe ku ten gloren.
Wat was vliedt heen : straks moog mii toebehooren
Wat als een baken opwaarts, stralend brandt ...
Wie het ernstig meent met zijn taal en zijn letterkunde, rnoet
die nieuwe richting onderzoeken en op de eerste plaats vragen :
waarin bestaat eigenlijk het essentieele, het eigendommelijke van
die nieuwe richting ? Wat is dan toch het moderne ?...
Doch eerst moeten we vooraf een scheiding maken tusschen
personen en zaken. Vooral in onze kringen meent men, dat het
moderne samenhangt met een stelsel van wijsbegeerte, dat alle
geloof en zedenleer vijandig is. Nu is het een teit helaas ! dat
de meest,, bijna alle volgers der nieuwe richting volslagen ongeloovige n zijn, menschen zonder God en gebod, en daarom worden
in hun weiken tallooze stellingen gevonden, die voor een katholiek
in een woord afschuwelijk zijn. Daarenboven willen die heeren
zeer gaarne hun levensleer vereenzelvigen met hun kunstheorieen,
en zij meenen zoo waarlijk, dat remand, die geloovig is, niet
hun letterkundig begrip deelen kan. Volgens hen is het Christendom in strijd met de hedendaagsche herleving der letteren, en
hij, die in zijn verzen als Christen leeft en zingt, is daardoor
alleen veroordeeld om . rhetorica te geven in plaats van poezie.
Zulke beweringen echter moeten ons niet verhlinden. Wij
stellen eene evenbesliste ontkenning daartegenover. Wij willen
moderne podzie, die geloovig is ! Die is mogelijk : getuige bier
onze EDUARD BROM, die katholiek is voor alles, en juist den grootsten
tegenstand heeft gevonden, wiji hij modern was.
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Wij scheiden dus personen van zaken laat het waar zijn,.
dat vele modernen godloochenaars zijn, daarom alleen is hun
richting in de letterkunde nog niet goddeloos. Omdat de Renaissance hale vurigste voorstaanders telde onder geleerden en kunstenaars zonder geloof en zeden, is daarom de geheele Renaissance
te veroordeelen ?
Daar is in poezie iets substantieels en iets accidenteels. Het
substantieele kunt ge nader omschriiven met een der tallooze
definities, die in den loop der tijden groote denkers en dichters
hebben uitgedacht. Neem een der beste : het kernvolle woord van
BILDERDIJK : Poezie is waarheid, diep gevoeld. Welnu, de eigenlijke zelfstandigheid van de poezie, in welke vormen ge haar ook
net of hoort, is diepgevoelde waarheid ; zonder deze is er geen
poezie mogelijk : en deze waarheid blijfi altoos dezelfde I
Maar het accidenteele verandert, moet veranderen. Want dat
accidenteele is de vorm, waarin de diepgevoelde waarheid wordt
uitgedrukt, is de wijze, waarop de dichter zijn diep gevoel vertolkt....
Na eeuwen van rust en behoud vaart er altijd een nieuwe
geest in de poetiek. Ga de tijdvakken na : ge vindt telkens een
hernieuwing, een verandering. Met JACOB VAN MAERLANT, met VONDEL
zi j n hier in onze letterkunde de twee groote namen genoemd,
waaromheen strijd van het vet leden en overwinning voor de
toekomst zich groepeert. Door beide dichters werd met een nieuwen
vorm een nieuwe volmakmg van ons Hollandsch vers begonnen
zij kunnen de vaders eener nieu ■A e poetiek genoemd worden.
In onze dagen is een nieuwe strijd gekomen : men heeft
gevoeld, dat ons vers sin& VONDEL is vooruitgegaan, en men
heeft kortsig getracht aan dat vers zijn uiterste volmaaktheid te geven.
Want het oude vers was niet meer voldoende voor ooze zielen,
zoo vol van andere klanken en vet beeldingen I Er moest verandering komen, die verbetering biengen zou. Nieuwe vondsten
werden gedaan, Lieuwe klanken en woorden gevonden, nieuwe
wijzen gezongen. 't Werd e-n revolutie ; men ging te ver : het
oude vers werd noodeloos veracht door de groote geestdritt voor
het nieuwe ; en het werd een verwan mg, een wanorde, een chaos,.
waarin echter de kiemen vei borgen waren eener nieuwe wereld...))
Humblet. — Het heeft de viome paters met gebaat, om de
Wilde sterkte van 't modernism binnen te rukken, den hooggeleerden
orientalist, pater DELATTRE tegen haar in 't harnas te jagen.
Pater DELATTRE was geleersd en gespoord, gekleed en gereed
als een ridder van de Middeleeuwen en kostte de ieuqdige en
schalke scheipschutters geen moeite om hem at te weren.
Ziet ge de witte vlag der onderhaudeling opdagen ?
Hoort ge de zeemzoete stem van pater HUMBLET
een
uitverkoien naam I — rn de Revue Generale van Mei?
« 0 jongeren, wij hebben niets tegen u. Wij bewonderen uwe
kunst. WO veroordeeltn den ouden slenter evenals gij. Wij,
vet wachten veel voor de toekomst van uwe edelmoedige pogingen.
Wij komen u enkel, in name van het gezond verstand, tegen
eenige overdrijvingen waarschuwen !... »
Pater HUMBLET zal met beter lukken dan pater DELATTRE.
Eene nieuwe kunst is aan 't worden en niemand zal die ontwikkeling tegenhouden.
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Helene Lapidoth-Swarth. — Hier volgt een sonnet van
HELENE LAPIDOTH-SWARTH, tut den Gids van April :

AVONDHEMEL.
De boschjes dornmlen, donker op de duinen,
In somber droomen, zwart van nachtewee.
De Paden glijzen en de boomen bruinen
En, als een weduw, weent de verre zee.
Maar troostelijk bloeit, in blauwe hemeltuinen,
Gods liefde in viammenrozen en Gods vree
In zilvre' ()hive- en gouden palmenkruinen,
Waar wuiven kalm onzichtbare englen mee.
0 suizlen hoot- ik duizend fluistermonden
En heimwee-dutzlend, breed ik de armen ult...
0 were: me een teeken
role of palm — gezonden !
Ik lei het op mijn lijdend hart, als kruid
Dat bloeit in sproken, zalvenci alle wonden
'k Zweetde over 't leven, juichende englebruid.
Daar hebt ge gansch het dichteilijk vermogen van HELENE
LAPIDOTH-SWARTH, rn een sonnet.

Eerst een lanthchap in kotte, wonderschoone, teekenachtige
verzen.
In den tweeden vierling schetst zij den zonneondergang als
een zinnebeeld.
Daarna vertolkt zij haat- onbestemd hartewee.
Eindelijk, evenals in de menigvuldige zinnebeelden van Stille
Dalen, treft zi j in dit zinnebeeld het onduidelijk balseinkruid
aan voor heur somber, %veemoedvol gedroom.
Gansch het gedicht, gedachte en gevoel, klank en kleur smelt
tot een welluidend, uitgewerkt geheel : aan het somber en het
licht tafereel der beide lcm,a1 ttetten beantwoorden de du.zeiing en
de zalving der beide terzinen.
Perosi. — In zijn n r van April waarschuwt Durendal tegen
eene al te groote bewondering boor PEROSI Zi j ne Rzsurre,Tione di
Lafpro worth zeer strong beoordeeld.
De Gids van April wijdt ook zijn muzikaal overzicht aan
PEROSI en schrijlt o. a..
« Zal LORENZO PEROSI de man zijn, die het orator turn op een
nieuwen weg voert ?
Thans is hij het nog met ; wat men er ook van moge zeggen.
Wel wordt hij, zooals ik reeds oprneikte, in zijn land tot in de
wolken verheven. Wel kan men leven, dat Itdlie door zijn vromen
zoon PEROSI weder als in oude dagen aan de spits der muzikale
wereld treedt en dat naast hem MASCAGNI, LEONCAVALLO en zelfs
RICHARD WAGNER verbleeken... Maar ik schaai mi j Dever bij de
gematigden, die PEROSI een achttngswaardig en zeer begaafd
componist noemen.
Een beteekenis, als zijne opgewonden landgenooten hem
toeschrijven, kan ik althans in het werk van zilne hand, dat in
Nederland is opgevoerd, niet ontdekken, Een nieuwe kunst treedt
ons ciaaruit niet te gemoet. En dat is, volgens bevoegde beoordeelaare, ook niet het geval bij zijn oratorium La RisurreTione

44

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.

di Cristo, dat men als kunstwerk hooger stelt dan zijn Opstanding
van LaTarus.
Volgens mijne meening is PEROSI, beoordeeld naar het werk
dat van hem in Nederland is opgevoerd, een jonge man van
groot talent, van wren men in de toeko nst nog veel kan verwachten,
maar wiens kunst met nieuw kan genoemd worden. Dat er in
zijne oratoria meer werk van het orkest wordt gemaaKt dan in
de meeste andere werken van lien aaid, is waar ; doch ook
daarin is hij met oorspronkelijk..., »
Poelhekke. — Onder den titel : Modernen, met moderne
teekeningen opgeluisterd, gat de Nederlandsche katholieke schrijver,
POELHEKKE eene reeks artikelen uit over WILLEM KLOOS, de reis
van VERLAINE in Nederland, de zoogezeide bekeering van STRINDBERG,
de bekeering van JORGENSEN, al de werken van FREDERIK VAN EEDEN.
Dit werk is aantrekkelijk omdat het met den echten zin is
opgesteld, met denwelken de katholieken van hunnen tijd mogen
genieten.
In de studie over KLoos lezen wij :
« Ala kunstenaar met de taal staat KLoos in dezen tijd in
ons land op een hooge plaats. En al weren wij hem uit het
allerheiligste van den tempel der poezie, toch is genoernde eeretitel schoon genoeg, op zich zelf. Want 'te mogen behooren tot
hen, die het geheimste wezen der taal dooigrond hebben, is te
behooren tot een kring, van o zoo weinig, ungelezenen. Zoo weinigen
begrijpen het mystei ieuse leven der taal, hebben haar bespied in
haar groeien en worden, in hair veranderingen, schijnbaar willekeurig en toch gehoorzamend aan een hoogste wet. Zoo weinigen
hebben het gehoor voor de fijnste nuanceermgen in klank, voor
de muziek, die zingt in het gespioken woord, voor de melodie
die golft in een zin. Zoo weinigen vermogen net beeld te zien in
een woord, en met alleen het beeld van hetgeen buiten het woord
ligt, maar de schoone vorm, het teekenende van het woord op
zichzelf. Zoo weinigen hebben onverhuld aanschouwd het gelaat
der Koningin Taal, heerschend uit eigen macht, levend het eigen,
wondere, wisselende, iijke leven, zoo veelzijdig, zich opdoend
in duizenderlet vormen, nu eens voornaam en tier, dan weer
eenvoudig tot vulgairwordens toe, maar steeds eigen meesteresse,
maar altijd doende wat eigen wil verlangt, noon zich storende
aan wie haar binden wil met schoolsche bander, en toch niet
ongebonden ; vrij maar met bandeloos, een Proteus, doch volkomen
harmonisch. Want inhoud en vorm zijn een : waar de gedachte
verandert, wisselt ook haar kleed. De ware kunstenaar met de
taal kan slechts hij zijn, die het voile leven der taal heeft mogen
aanschouwen, voor wie elk woord een levend crgarnsme is geworden,
met een fossiel bkpt. En voor hem bestaan dan niet meer wat
men pedant gewoon is te noemen dichterlijke woorden, daar alle
woorden den dichter even goed zijn. Er is nets meer dood clan
de geijkte dichterlulte taal. De undiukking, dichterlijke woorden,
is een slag in het aangezicht van de taal, die leeft en voortgaat
zich te ontwihkelen, maar met leeft in die verouderde termen,
welke, kleurloos en vaal en bleek als zij er uitzien in hun
bevingerde pakjes, toch nog vol belachelijke trots een hoogen toon
aanslaan en tot die andere, arme, vulgaire woordjes roepen : Op
zij, wij alleen hebben het recht in gedichten voor te komen I
Wij zijn de dichterlijke woorden ! .... »
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De zielkundige ontledmg der bekeering van JORGENSEN slutt
als volgt :
« Zoo zien N't e, dat het katholicisme in Denemarken, 't welk
daar in de laatste jaren sterk vooruitgaat, in JORGENSEN een
degelijke aanwinst heeft gedaan. Want, al moge leder persoon
evenveel wegen haar oog, en elke bekeeting voor haar hoogst
belangwekkend zijn, hier verkreeg de Ket k een kracht meer,
die in de breede tij van talentvolle verdedigers, Welke zij telt,
een eervolle plaats zal innemen. En JORGENSEN zelf, die nu een
ruimer, beter bli k op de wereld heeft gekregen, zal, hopen wij,
nog jaren lang mogen voortwerken aan wat hij begonnen is : in
woord en daad, als geleerde en als schrijver, als redacteur van
het onlangs door hem opgerichte weekblae, Katholiken en als
dichter van romans en verzen de hooge roeping te vervullen,
die ieder talent gesteld is en die werd geformuleerd door DE
LAMARTINE in den regel :
C'est pour la verite que Dieu fit le genie ! »
De studie over VAN EEDEN is vermoeiend omdat POELHEKKE
al te nauwgezet de menigvuldige dwalingen van dezeti grooten
kunstenaar ontleedt en weérlegt.
Sarcey. — In den Gids van Juni staat er eene schets over
SARCEY. Daaraan ontleenen wij eenige regelen :
« De hoofdtheorie, waarop SARCEY telkens terugkomt en

waarvan hij vele andere stellingen afleidt, is die van de conventies,
door middel waarvan de waarheid y e: tolkt wordt ; de geschiedenis van het tooneel is de geschiedenis van de conventies die
achtereenvolgens het tooneel hebben beheerscht ; het is de taak
van de tooneelaesthetiek scheiding te maken tusschen de noodzakelijke, blijvende conventies waa r van elk dramatisch werk zich
heeft te onderwerpen en de tijdelijke conventies die voorbijgaan
om weer voor andere plaats te maken. Daarmede hangt samen
SARCEY ' S opvatting van de mise en scene. In SHAKESPEARE ' S tijd
werd aan mise en scene geen waarde gehecht : het bekende
bordje, waarop het tooneel der handeling vermeld stond, moest
de plaats innemen van het decoratief. In onzen tijd dreigt vaak
de zorg voor het decoratief en de tooneelschikking, alle proportien uit het oog verliezend, de handeling te ovetheerschen en te
verstikken.
Dit wat de materieele conventie betreft. De conventie besprekend waaraan de mhoud van een stuk zich heeft te onderwerpen,
behandelt Sarcey, zoo dikwijls het te pas kornt, de quxstie van
het punt van uitgang van h,t drama en die van de historische
waai held op het tooneel.
Op het punt van uitgang maakt bij nooit eenige aanmerking ;
oak het minst waarschijnlijke Leemt hij aan, mits van dat gegeven
de handeling zich verder logi:ch Lilt den toestani en uit de
katakters ontwikkele....
Een ander convervie is die van de historische waarheid in
het drama. In hare gtoote, bij het gros der toeschouwers bekende
of als bekend te veronderstellen trekken, client de geschiedenis
door den tooneelschrtjver gevolgd te worden : hij mag Napoleon
den slag bij Waterloo met laten winnen, noch van Nero een
toonbeeld van zachtmoedigheid en karakteracel maken. Maar voor
het overige is de dramatische auteur beer en meester van de
historische bijzonderheden....
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Men heeft SARCEY verweten en heeft hem als bekrompenheid
en eenzi j digheid aa p gerekend, dat hij voor het tooneel buiten
Frank! ilk, ZOO min voor het drama van SHAKESPEARE als voor
de mode ne tooneelstukken van IBSEN veel gevoelde »
Fritz Reuter — In de beoorcieeling van een platduitsch
werk van WARNCKE over FR. REUTER schreef POL DE MONT :
« Nu is het wel te betreuren, dot de Platduitsche schrijvers
maar onverbetei 111( vow tschrijven in het eigen gewestelik tdaleigen,
in stede van het voot [weld te volgen van de Provensalee, elk een
hancisvoiletje biezonderheden goedschiks op te offeren aan het
algemeen be l ang en zo te geraken tot een enigsins geregelde
spelling.... Zodra die heren zullen inzien, dat het onzin is, op
slechts eni iz e urea afstand, set en se, ick hewn) en zck Schoul
en Sclzol, Ort en Art enz. te schrijven, zullen zij er toe komen,
aan het Nederlands de middelen te vragen, om tot de onontbeerlike eenheid te geraken, en dan zal de Vereenvougdzgde,
zonder enige twi j fel, de norm wezen, want naar zij zich richten
zullen. Die dag zal er vreugd zijn in het hart van alien, voor
wie het vaderland van gemoed en geest nech wat verder reikt
dan tot zekere politieke grenzen. Immers, dan zal het oogenblik
nabij zijn, waarop het. order de benaming Nederlands, ai tIstiek
zo goed als wetenschappelik volmaakt Nederduits ook weer de
litereete taal zal worden van meer dan tien mlioen Roksduitse
stam- en taalgenoten... » (V1. School )
Balzac.
Dezer dagen vierde men den honderdsten verjaardag der geboorte van BALZAC,
De Correspondant schreef er een woord over « BALZAC was niet bescheiden ; hij was zijn vermogen bewust
en schreef in 1844 naar M e Hanska
Vier mannen zullen in deze halve eeuw een onbeperkten
invloed uitgeoefend hebben : Napoleon, Cuvier en O'Connell; ik
zou willen de vierde zijn. De eerste leefde met het blued van
Europa ; de tweede heeft den aardbol gehuwd ; de derde heeft
zich met een y olk vet eenzelvigd ; ik heb eene maatschappij in mijn
heofd gedragen....
In welke onvolmaakte mate hij ook dit plan heeft verwezenlijkt, er blijft een verbazend werk over, dat den machtigen
schrijver eerie bijzondere plaats in de letter kunde dezer eeuw
ini uimt.
Caldero Van GUNTHNER'S bock CALDER() en pine
Werken — verschijnt thans een vertaling en uitbreiding, bewerkt
door L. VAN HELVOIRT, bij den uitgever van Leeuwen te Leiden.
Men zou kunnen vragen of er aan zulk een bewerking nog
behoette was bij ons, na de voortreffelijke studie offer CALDERO door
PUTMAN. De vertaler van GONTHNER 'S bock zou daarop antwoo. den,
en met zonder grond, dat PUTMAN 'S werk minder volledig is, daar
hij slechts een overzicht van zes Calderonsche dramas geeft, al
zij het ook op uitstekende wijze. Men kan er nog ldjvoegen. dat
na '8o heel wat van belang verschenen is, waarvan de Duitsche
schrijver partij getrokken heeft. Het nieuwe bock is dus een
welkome aanvulling van PUTMAN 'S arbeid. Toen in 1889 door het
gezelschl) van Veltman El Alca ide de Zalamea naar eene Duitsche
bewerking voor het tooneel werd opgavoerd, verwierf die voorstelling een algemeene toejuiching. Men noemde het stuk terecht
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een kunstwerk van ,le ho)gste orde, een drama dat eeuwig jong
blijft en spi eekt tot de ha rten van de toeschouwers uit het Yolk
zoowel als tot den geest van de ineest beschaatde vrienden van
het tooneel. Er ontstond plotseling eenige belangstelling voor den
bri ons betrekkeliik weinig bekenden drama-dichter, van wien in
Duitschland eenige werken tot het repertoire van de groote schouwburgen blijven behooren sedert SCHLEGEL en GOETHE \,00r den
Spanjaard een bewondeting hadden gewekt. welke die voor
SHAKESPEARE blirla even p art Het boek van GUNTHNER zal in ons
land de belangstelling voor CALDERO weder kunneii verlevendigen. »
( N. Spectator )
Busken Huet. — BUSKEN HUET wordt eens op zijne piaats
genet en dat in de Ned. Spectator van 17 Juni :
« Zij moet mil nu toch eens van het hart, de vraag wat toch
eigenlijk de bekoring uitrnaakt van het Land tan Rembrandt en
van zoovele andere ueschriften van HUET, b. v. van het alleroppervlakkigste Van Napels naar Amsterdam Is het juist die
oppervlakkigheid ? Of is het, omdat de manned van '8o dezen
schrijver nog steeds hebben ontzien ?
Vet-J -5 ,1 nd da r)r de ri 1,1-_‘ritiklield van FRoissARD, en met geheele
k ',emend,
ontkenning van elke evalutre ; het Holland
— alsof
dat het in de 14 e eeuw met zoo ontwikknld was als It
Indie, Egypte, Grteketiland, Rome dat met v0Ot —
enfin, bekrompen in elk opzicht, spreekt Hum', geheel tiouwens in
zun schruftranr, van de _,Vederlandscize kJ-um/enters-awl-el / der ti e CRTC.
Gloote, wroverclachte woorden meet e n klem ;;even aan het betoog.
Ik cheer sled-its E!rst nadat hztnne viezt,Telen A,eknot warezz, lied ben
over het bad der weders,,eboort- het 119ofd ,Tebosen,
Zell, de itztnenzend,ste
Van tusschen Soo en 1200 beet het
werken des s,,eestes-, nit dat k, mrssen Iii clenz,k-1 der volznaaktlied. Er werd n dus in d e w b 1v-ball-sr/len toe,staizd met alleen
mtnemenle, rnaar zelfs uitnernenclste werken des gee-tes L,Ternaakt.
Dat is nog al '11 le Ike barb-tarschheld. Maar die .stein/ac/ der volinauktizezi ? Ik vermoed dat et beloold is, dat gees middelceuwsch?. I luet
die uttnemende werken heelc af,,estemp2Id
Bij bet veihaal \ an vrouw Rao rte \ GEN A \R, wordt opgemerkt, dat zlJ h1J VONDEL Baerte heet. GI] denkt dat uttgekend,
maar joncfrort Beerte heet zij met onwciluilen,1 by S1()N.E. Dat
met onwelluidend is kostelij k Waarom VoNDECS Baerte minder
welluidend is, blijkt met....
V. Kinon. — Hebt gtl in den Spectate/1r Catholzque de
Vrouw Neul Scherpenheuvel
gelezen over 0
verzen van V.
Zoo ja, zult gij er g000egen in vinden eene
Bier gedichten te bezitten op prachtig, papier gedrukt, met het vaantje
van Seherpenheu ‘ el tot sielluken en eigenaar ligen omslag.
ZiJ verscheen In) Schepens, Tieurenberg te Brussel.
Of die verzen ons hevielen ?
Middelleeimsche gear en modeine smack gaan er m gepaard en
sours in 't schetsen van een landschap, in 't waarnemen an den
be(''.iaartgang, in 't vertolken van gemoedeluke indrukken, zijn ze
hier en daar teeder, schilderschoon en teekenachtig.
J. CL.
Fitikem, 19 Juni.
N

.L. .
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KLAUS GROTH.

Kiel, in Duitschland, werd in April laatstleden onder algemeene deelneming en met geestdrift het tachtigst verjaringsteest gevierd van hem, die met Frits Reuter, de aloude
moedeispraak der boorden van de Noordzee en de Oostzee van
Duinkerke tot aan de Elbe opgebeurd heeft en in eere hersteld.
Die feestviering heeft ook hares weergalm gehad in Holland en
Vlaanderen, waar de Platduitsche dichter, dank inzonderheid aan
de bemoeiingen van D r Hansen van Antwerpen, den voorvechter
van het Aldietsch in onze gewesten, zich mocht verheugen in
algemeene vereering en waardeering. Zoo had den 2 4 April in
onze Scheldestad een huldefeest plaats waar, naast uitvoei ing en opvoering va9 liederen en gedichten van den held van het feest en van
Dr Hansen, eene voot dracht over het letterkundig gewrocht van
Groth gehouden werd door Pol de Mont.
De man heeft weinige dagen zijnen triomf overleefd, den i Juli
ontving D r Hansen het volgend snelbericht van den noon van. Groth
E

Allen Vlaamschen Freunden Tur Nachricht dass unser unvergesslicher Vater Klaus Groth, gestern Abend 10.45 sanft entschlatfen
ist.
Carl GROTH.
Klaus Groth werd in 1819 te Heide geboren; pas 14 jaar oud
werd hij secretaris van den kerkvoogd zijner gemeente, bij wien
hij zijne leerzucht kon bevredigen en zijne ledige uren gebruikte
om zich te vertrouwen met de groote meesters uit Duitschland,
Engeland en Frankrijk. Hij legde zich ook toe op het Engelsch,
het Italiaansch, de Noordertalen, de Mathesis en de natuurlijke
wetenschappen, waarvoor hij eene voorliefde had.
Te onbemiddeld om een gymnasium te volgen — zijn vader
was een geringe molenaar — ging hij zijn diploma van onderwijzer halen in het « seminarie 0 of normaalschool van Tondern,
doch in zijne gezondheid geschokt door het overtollig werken, kon
hij zijn ambt niet Lang waarnemen en trok in 1847 naar het
eiland Fehmarn, waar hij tot verpoozing en afleiding van zijnen
vermoeiden geest, aan plantenkunde deed.
Het is in de rust te Fehmarn dat hij zijne gedichten in
Platduitsch schreef en ze in 1852 uitgaf onder den naam van
Quickborn (jonge bron). Dit werk beleefde 17 uitgaven.
Na in 1855-56 den docterstitel (honoris causa) van de Hoogeschool van Bonn te hebben verheugen, werd hij 1858 privaat-docent
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te Kiel. Van T861 tot '73 reisde hij door Frankrijk, Engeland, de
Nederlanden en Italie In t866 was hij gewoon professor geworden.
Hij werd vereerd met den Goethe-prijs in 1875; in 1889 verwierf hij den Schiller-prigs en in 1894. de Gouden medalie voor
Kunst en Wetenschap Ter gelegenheid 7ijgei feestv,ering vereerde de
Keizer hem met de Kroonorde. De steden Kiel en Heide benoemden
hem tot eereburger.
Groth heeft zijne faam als d , chter eerst en vooral gevestigd
door Quickborn, die zich door gevoel en eenvoud kenmerken 'en
het volkslied het dichtst bij koinen. Zij leveren het bewijs van
den overvloed van poezie, die in de volksdialekten schuilt. Na de
gedichten verschenen de Vertelln, een reeks Ditmaarsche dorpsverhalen, uitmuntend door trouwe nabootsing van het werkelijke
leven. In het gebruik der Platduitsche t,a1 geeft Groth blijken
van een onovertroffen meestersch q p. Daarbij spreekt in zijn werk
een diep gevoel en een verheven, dichterlijk hart. Van zijne andere
Platduitsche werken kunnen we nog aanstippen : Boer de Goern,
kinderrijmen met teekeningen, Rotgeter Meister Lump un sin
dochter. Later verscheen een tweede bundel van de Quickborn
onder den titel : Volksleben in Plattdeutscher dzchtung ditmarscher
Mundart, alsook drie vertellingen, Ut min je ungsparadzes betiteld,
alsmede Vcer de Gce r n, Lzeder aus and fur Schleswig-Holstein,
Ut dat Kapittel ewer uns Sprak, Drze plattdeutsche Errahlungen,
An den Rhin (gedicht), enz. Hij gaf ook cane verzameling van
lloogduitsche gedichten on ler den titel van Hundert Blatter uit.
In zijne brieven over Hochdeutsch told Plattdeutsch treedt de on vertroeibare schrijver in het strij ip2rk om de rechten van zijnen
tongval te verdedigen. Aan verschillende tijdschritten deelde hij
ook regelmatig de vrucht mede van zijnen arbeii.
Zijne verzamelie werken, letterkundige en taalkundige, verschenen in 1873 in vier boekdeelen. Zijne Quickborn werden in
het Friesch vertaald door Hobbema, Trina in het Vlaimsch door
R. Loveling; Roodgieter van D' Hansen, Eksterhof van Kneppelhout,
Uit mijn jongensparadiis van Agricola, zijn Nederlandsche omwerkingen naar zijne werken. In het Deensch verschenen ook overzettingen uit zijnen letterkundigen en taalkundigen schat.
Pi of. Kai I Mullenhoff zegde van Groth : De werken van dezen
dichter maken een der voornaamste gebeurtenisseri in de nieuwere
letterkunde uit. Groth heeft de kloof die in Noord-Duitschland
tusschen de ontwikkelden en het y olk was, gedempt. Zijne wer ken
dragen daarbij het beeld van het Noordiuitsche leven naar ZuidDuitschland en werKen aldus mede tot de krachtige eenheid van
het Aldietsche vadetland.
Alhoewel Groth in de gewestspraak schreef, het dialect van
Holstein, was hi) een der meest populaire en gekende dichters en
volksschrijvers van Duitschland.
De dichter was evenzeer beroemd als heropbeurder der Nederduitsche volksspraak en was aan de Vlamingen alzoo dubbel duurbaar als hoofdman der Dietsche beweging in Noord-Duitschland.
Klaus Groth was ook buitenlandsch eerelid der Koninklijke
Vlaamsche Academie van Belgie.
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EENZAME WOUDEN.

« Eenzame wouden, schaduwrijk loover,
Bannen wij zorgen en kommer.
Zonnegewelven strekken zich over
Mossige paden met lommer.
Statige pijnbosch, stam van den ceder,
Strekt mij tot rust, tot behoeder,
Op uwe vloersprei leg ik mij neder,
Als op den schoot mijner moeder.
Wondere sagen schreef het verleden
Op uwe takken en schorsen,
Hieroglyphen, raadsels, die heden
Centenaars boekdeelen torsen.
Wuivende twijgen, brijzelt den kluister
Van het geheim uwer cellen,
Ruischt in mijne ooren, dennen, ik luister
Kinderlijk naar uw vertellen.
Lustige lerken, luiden de lauden,
Luwende in luchtcathedralen,
Waaiende winden wiegen de wouden,
Deinende dennen verhalen :
« Eenzame wouden tooiden deze Aarde
V6Or dat het licht van de Zon,
Door zijnen invloed kooldampen klaarde,
Nevel en mist overwon.
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Over die wouden zweefden gevaarten,
Slangen met schubben bedekt,
Monsters voorzien van speerspitse staarten,
Krachtig als haaien gebekt.
Eenzame wouden zagen vulkanen
Aschregens braken en schroot;
Gloeiende lava, vuurkaravanen
Zaaien vernieling en dood.
Rijzende bergen staken de kruinen
Stout naar Hemelen uit,
Lustparadijzen vielen in puinen
Zwavel en steenen ten buit.
Landstreken werden bruischende zeeen,
Meren herschapen in land,
Schildpadden, visschen, parelcameeen
Levend bedolven in zand.
Maanden en jaren, eeuwen verzwonden,
De Evenaar look voor de Pool,
VV eeldrige wouden werden verslonden,
Boomen betooverd tot kool.
Hagel en sneeuwjacht, barre lawinnen
Smeden een pantser van ids
Om de gesmukte lentevorstinnen,
Sloten het aardsch paradijs.
Over het ijsveid schoven de schotsen
Machtige blokken graniet,
Diep in de vlakten, waar men noch rotsen,
Heuvels noch keisteenen ziet.
Eenzame wouden, diepe ravijnen

Zagen het reuzengeslacht,
Mammouth en vOOrmensch komen, verdwijnen,
Beeren in holen versmacht.
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Sneeuwjacht en ijzel zagen wij duiken,
Zefiers hernemen hun vrucht,
Weeldrige blaadren, bloemen ontluiken
Geurige bruidstoet der vrucht.
Wondere wezens, tooverlandouwen,
Blakend van leven en licht,
Kwamen de nieuwe wereld aanschouwen,
Schitterend edengezicht.
Prachtige torren hoorde men gonzen,
Vlinders doorzeilden de sfeer,
Zilveren vleugels, gouden en bronzes
Kaatsten het zonnelicht weer.
Heerlijke vogels, vluchtparadijzen,
Bloemen, juweelen der lucht,
Hoorden wij zingen wondere wijzen,
Vreugde begleid van gezucht.
Oervolk bewoonde, viak boven meren,
Hutten op paten gebouwd,
Buiten bereik van apen en beeren,
Plagen van dreven en woud.
Stortregens klettren, plassen bij stroomen,
Wassen, verplettren het veld,
Zoogdieren vallen, vogels en boomen
Onder het stortelement.
Vlindrende vluchten, vliegende visschen
Dartelen over den vloed,
Drijvende draken, duinhagedissen
Azen op lijken en bloed.
Stormen bedaren, klotsende baron
Hoepelen, huppelen been,
Schuimvlokken waren, wateren kiaren,
Zilveren zalen der Zeen.

EENZAAIE WOUDEN.
Rustig en stil van zwalpen en keilen
Werden de wateren vrij ;
Dobberend dreef een schip zonder zeilen
Over de wouden voorbij.
Gloeiende hitte, zandschrale wmden
Hemelden dropje voor drop,
Om de oceanen langzaam te ontbinden,
Peillooze landzeeen op.
Eenzame wouden, heldere nachten
Zagen geheimen onthuld,
Voelden den stroom der scheppende krachten,
Die met bezieling vervult,
Hoorden den schok, die vezels en spieren
In hunne sluimering trof;
Alles herleefde, planten en dieren
Kwamen te voorschijn uit stof.
Eenzame wouden zagen Druiden
Drinken uit schalen, waardoor
Grimmende schedels de outers bespiedden,
Heilig Walhalla's ivoor.
Wondere wouden, zuiderzefieren
Zingen sinds eeuwen hun lied,
Denkers noch dichters, luiten nol-h lieren,
Woorden vertolken het niet.
« Laat mij tot u vertrouwelijk fluisteren,
Wouden, wat is poèzie?
Boomen en struiken, boschvarens luisteren
Naar het gegons eener bie.
KAREL QUAEDVLIEG.

Hassell.
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ROND DE WEIDE.

Een nevelige morgen!
De gierige zonne, zit
benauwd als 't ware, en wit
van waken, zien, en zorgen,
in 't grid s geluchte, en houdt
er al haar goud
verborgen ....
Hoe donker schijnt de rneersch,
waar bloemen zonder geuren,
bleekgeel, en blauw, en peersch,
in treuren.
Beweegloos staat de koe
in 't gras, en ziet niet hoe
rond haar, de malle kippen
de wei doortrippen
en 't groen aftippen. —
Ze rekt, van 's morgens moe,
den rooden hals, roept geeuwend,
schreeuwend :
boe!
en sluit haar muil traag toe!...
Geen meesjen in den hagedoren;
geen luchtlawerke stijgt
en laat haar hooglied hooren;
't Is alles stil en zwijgt :
geene aar die nijgt
in 't koren. —
Ik boor alleen een hol
tweevoudig roepen, vol
en diep, als 't ware
de klare
zware
stem, van een die lijdend zit
ten gronde,
die boet en bidt
en klaagt in 't ronde!...
Koekoe! Kockoe! ...
Daar komt ginds boven de elzenhaag
een lompe
donkerbruine vogel, laag,
met plompe
vleugelslagen, traag, heel traag,
Wegscherende over meersch en sompe!
De gierige zonne zit nog staag
gehuld in grijze lompen!...
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Nieuwe uitgaven. — De firma P. N. Van Kampen en zoon, die
de specialiteit heett van kleine prachtbundeltjes, e.:hte juweeltjes voor
vrouwenhanden, zooals de werken van Helene Lapidotn Swarth,
brengt nu weer in den handel een reeks keurige boekdeeltjes, in den
aard der Fransche « Collection Guillaume » long en smal formaat,
een sierig geillustreerd omslag, een zeer leesbare druk. Deze nieuwe
reeks bevat reeds vijf deeltjes « Vrouwenlot « Van Vrouwenleed » en « Profieltjes » van Me', rouw Helene Lapidoth Swarth :
«Bloemstukjes en Madonna van Mevr ouw Fabius-Cremer- Eindhoven. »
Op de due bundeltjes novellen van Mevrouw Helene Lapidoth
Swarth komen \y r) later terug in een bijzondere studie gewijd aan den
auteur als prozaschrijfster
\Vat de twee deeltjes van Mevrouw Fabius Cremer-Eindhoven
betreft, zij bevatten een reeks novelle-- van wterst frisschen aard,
zonder aanspraak op hoogdravende zielskunde, met een tikje sentimentaliteit soms, zeer levendig en onderhoudend, in een woord, novellen
die al de hoedanigheden bezitten, die een jonge dame van een novelle
eischen kan.
Door hunnen inhoud en door hunnen eleganten vorm zijn deze
vijf bundeltjes ten zeerste aan te bevelen als een aangename lectuur en
m i n zij het uitstekendste geschenk dat men aan cen vrouw geven kan,
vooral in dit seizoen, waar zware lrjvrge boeken to lomp zijn voor
vrouwenhanden.
Het is in de vrouwenwereld dat Vlamingen, nog het meest
propaganda moeten maken • met zulke moose boekdeeltjes als die door
de firma Van Kampen en zoon uitgegeven wordt deze taak ons vergemakkelijkt : bij de verleiding van den uiterlijken vorm, cen belangrijke
zaak b ij de vrouwen, ‘oegen wij den gezonden invloed van aantrekkeli j ke moreele lectuur en een dubbel Joel wordt bererkt, wij winner
een boncigehoot, wij ontwikkelen den geest.
Het ware te wenschen dat men in de badsteden, b v wat meet
onze vrouwen met \\ er kjes als hooger genoemde in handen zag tot
schade en nadeel van de Fransche letterkunde, die order een prachtig
kleedje, een wernig aan te bevelen moraal versprerdt.
Wie wereldsche letterkunde » begeert zal die vinden in de vijf
werkjes door de firma Van Kampen en zoon uitgegeven, maar
wereldsche letterkunde die een gezonde moraal tot basis heeft.
Lettervruchten van het Taal- en Letterlievend Studentengenootschap « Met Tijd en Vlijt ». — Leuven, J. Van Linthout.
Zulke jaarboekjes zijn altijd welkom bij den lezer, vooral vvanneer
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de lezer zelf op de banken der Hoogeschool eenige br oeken vet sleten
heett. De herinnering aan de Universiteitsjaren is wel de heerlijkste
die men laat opdagen : het waren toen dagen van jongelingsweelde,
van vogelvrijheid, van lente, van hemel zonder wolken, van fantaisie,
van alles wat jeugdig, begeesterd, gek is! En zulke stuuentenjaarboekjes, van welke hoogeschool ze ook komen, zi j n immer welkom,
omdat ze van jonge harten en jonge geesten komen, en omdat de jeugd,
van welke opinie ook, toch lets gemeens heeft : de lente ! Zoek in die
boekjes geen kiemen van genie, behanuel ze met met strengheid die
men gebruikt tegenover andere letterkundige werken van lieden voor
wie letter kunde een y ak is : hier staat men voor studenten, die bloemen
in een turl vergaar d hebben. Waarom moeten het al orchideen zijn ?
Dat kweeken de studenten :jet. Die bloempjes zijn te teer : het zijn
rozen die ze u aanbieden, pioenen, zonnebloemen, madeliefj e s, ook een
lelie, maar vow al veldbloemen. Zoek ze met te r angschikken, haal met
de beste el tilt, maar laat ze al te samen : zij die geen al te fijnen geur
verspreiden, worden verzacht door den geur der rozen, en als men ze
zoo al samen laat, nauw bijeen, geli j k de studenten die ze verzamelden
nauw aan elkaar verbonden zijn als goede viienden in hun kring, dan
verspreidt de gansche tuit een ,.iet onaangenamen geur, en mag men
« Met Tijd en Vlijt, » geluk wenschen met zijn ruiker • Wat ik ook van
hal te doe.
H et Afrikaansch. — Bijdrage tot de ge ,-chiedenis der Nedeilandsche
taal in Zurd-Afrika, door 1). C. HENELING, uitgegeven van-wege de INiaatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. E. J. Brill, Leiden 1899.
Da Lock komt op zijn uur, heden dat door de werkzame propaganda
van het Algemeen Nederlandsch \ erbond, moor dan ooit d, aandacht
getrokken wordt op at de volkeren die door oorspiong en taal aan den
Nederlandschen stain verbonden zip.
Het werk van den beer D. C. Heneling dat een mtbreiding is van een
artikel vroeger in den Gas verschenen, heeft voor voornaamste bron een
paar honderd folranten . Brieven en papreren genomen uit van Cabo de
Bonne Espêrance v bevattende het dagverhaal door de.onderscheiden
gouverneurs der kaapkolonie, de gerechtstollen, verschiilende gegevens
omtrent de bevolking del holorne, de bevrachting en de tersgevallen der
in- en uitgaande schepen, de verslagen van tochten ondernomen in het
binnenland, enz. enz. _Bu niiddel van deze belangrijke stoffen die loopen
over gansch de adnirnistratie der Nederlandsch Oost-Indische Compagnie
in Zuid-Afrika (1652-1795), schetst de beer D. C. Heneling ons het ontstaan
der kolonie die eerst een ververschingsstation was voor de schepen die naar
Indie zeilden; en wijdt daarna, het grootste gedeelte van zijn werk, aan de
taal van Zuid-Africa : de taal der eerste kolonistcn, het 17" eeuwsch
Nederlandsch, de vreemde invloeden die deze taal kwamen vervormen en
die namelijk waren de taal der inboorlingen, het 1- ransch der Hugenoten
die later ook in de kolonie binnen vielen, (1688) het Duitsch, der talrijke
Duitschers die in dienst waren der Oost-Indische Compagnie, het MaleischPortugeesch een soort van haven- en slaventaal.
Deze verschillende invloeden hielpen mede om een taal te stichten :
het Afrikaansch, waarover de hoer Heneling uitvoerig uitwudt in de studie
van zijn woordenschat, van zijn vormleer, en eindelijk besluit, dat ook die
taal c die met Op het voorrecht eener zuivere geboorte ( your zoover die
term te begrijpen is) kan Bogen, zich in den loop der tuden ontwrkkelen
kan tot het voertuig van de verhevenste gedachten. » Hg ook drukt den
wensch uit c dat met de taai van Rhodes en Jameson maar die onzer
stamgenooten in Afrika zal winnen in aanzien en toenemen, in macht. y,

BOEKENNIEUWS

KRONIJK.

57

Antoon Van Dijck. — Zun leven en nine werken, ter gelegenheid
der 3coe verjaring zijner geboorte 1599-1641, door GUSTAAF MATHIJS. —
Gent, I. Vander Foorten.
Deze brochuur, versierd met het portret \ an Antoon Van Dijck en
met vier afbeeldingen van tafereelen van den schilder, komt op gepast uur.
Binnen Dort viert men te Antwerpen den driehonderdsten verjaardag der
geboorte van Antoon Van Dijck, en ter Bier gelegenheid zal het wel nuttig
zijn wat nauwer in kennis te treden met het roemnik kind der Vlaamsche
schilderschool. Die kennis met het lever en de werken van Van Duck wordt
zeer vergemakkelijkt door het werkje van den beer G. Mathij,, dat op
bondige wijze een overzicht geeft der biographic en een lust der werken van
den Vlaamschen meester.
H. DE M.
Lofrede van den E. P. Victorinus Delbrouck, Mincierbroeder,
voor het geloot ter dood gebracht in Deze lofrede uitgesproken door den E. P. FRANCISCUS SALESIUS VAN DUYSE, Minderbroeder, is in druk veischenen bij den uitgever Van Os-De Wolf, te
Antwerpen, en wordt bi j zonder ter verspretding aanbevolen
Het Handelsblad vanAntwerpen, in zi j n nrimmer van 2 Mei 1899,
gal er de volgende beoordeeling over .
Met eene klimmeocie ontroet mg hebben wij bovengezegde lofrede
gelezen Pater Fianciscus-Salesius Van Duyse heeft zijn onderwerp
met kundt, goeden smaak en eeestdrift behandeld. Roerend moet
zi j n stern, hebben geklonken, diep zal de aandoening geweest zijn der
aanhoorders, als de enkele lezing zi i ner redevoering nog onze ontroering opwekt lot] 't aanschouwen van Victorious, den teederen
minnaar zi ) ner moeder, den braven en vernuftigen leerling, den
vroolijken rnakker, den vurigen klooster ling, den heldhattigen missionnaris, den onverschrokken martelaar. Indien oud geworden personen bij 't doorbladeren de r « lofrede n den genadigsten indruk
ontvangen, Welke nog heilzamer ,andoeningen zullen er de jonge
christenen met in vinden! Misschien beet God den gewijden iedenaar
bovenmate verlicht en aangevuurd, opiat zijn wooed zou wezen
een zweerd, dat de versteenste harten zou een genadestraal
voor de lasteraars van den H. Godsdienst, een spoorslag voor de
chri,tene jongelingschap om de b ian te volgea, waar Pater Victoi inus
glorie oogstte voor zichzelven, voor zi j ne broedet s en voor God'.
De schoone en har ti oerende lofrede » van Pater Victorious zou dienen
verspreid te woe den bij duizenden exemplar en, tot hell der zielen, tot
opwekking van nieuwe geloolsvetkondigers, tot meerdere een en glorie
van God!
1)e Lofrede bevat 52 bladzijden, is versierd inet twee schoone
printen, en kost 25 centremen. Het werkje wordt veikocht ten voordeele der Missie van den Hou-pe (China).

Essais poetiques, door MARIE-JEANNE. - Schoon boekdeel van
240 blz. in-12. - Gent, A. Slifer, mtgever. Prijs 2 fr.
Zich tot de verhevenste gevoelens van het menschelijk hart iichten, is
in elke uitgelezene ziel de weergalm eener diepe zielenveiwantschap
opwekken.
De Essais poetiques » mag men in voile betrouwen aanbieden aan
degenen wier eigen verdienste welwillend maakt voor elk nationaal
letterkundig werk, dat zich tot het geweten van bet schoone en het goede

wendt.

58

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

De 74 stukken waaruit deze bundel gedichten samengesteld is zijn van
zeer urteenloopenden aar d. Het godsdienstige en het zedehike gaan hand aan
hand met de vertelsels. Alocht de lezer er het pogen in vmden van het
verlangen om hem te behagen en nuttig te zijn, het onderwIjs eenige
onderwerpen die medehelpen edel streven en de familie eenige
lezingen voor den huiselijken knng!
Het aangename met het nuttige vereenigende, zal de bundel, wij
twijfelen er met aan, welkom zijn in de scholen en de families. Zijne dichterlijke lezingen zullen stichten en behagen en vele zijner stukken zullen
dienst doen als gelegenheidsverzen en als lessen voor letterkunde, voor
geheugen en v oor voordracht.
En Egypte, Palestine et Grêce, notes et impressions, par le
P. PORTMANS, des Freres Precheurs. — Nieuwe uitgave. Gent A. Suffer,
zeer schoon boekdeel in 8° van VI-38o blz., met simill-platen en eene
volledige kaart van Jerusalem, prijs : fr. 3,50; lo exempl. fr. 30,00. Voor
meer dan to ex. zal er eene kortmg van 25, 30 of 4o clovolgens de belangrijkheid der bestelling, verleend worden.
Eerw. P. Portmans gaf, onder den naam : Pêlerznage en TerreSainte; souvenirs et impressions, in 1885 bet verhaal uit van mine reis
van vorig jaar. Dit boek, wel onthaald door de katholieke pers, had van
1885 tot 1892 vier verschillende urtgaven. Aandachtig op de aangelegenheden van Palestina, trachtte de sell/giver, bij elke uitgave, zijn boek door
een zorgvuldig overzicht meer bilval te doen bekornen en geschikter tot het
voorgenomen doel te maken : den tegenwoordigen staat der Heilige
Plaatsen doen kennen en in de zielen de godvrachtigheid opwekken tot
het Land, dat de wie van het christendom was.
In 1893, kon hij zijn sedert lang geliefkoosd voornemen verwezenlijken • naar Jerusalem een Belgisehen pelgrimstocht vergezellen. De bijzonderheden ervan beschrijft hij in : En Egypte, Palestine et Greee. Dit
tweede verhaal had den zelfden bijval als het eerste en wend met eene
inschrijving van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
Onderwijs vereerd; gedrukt op meer dan 2000 exempl., was het werk in
eenige maanden verkocht.
De huidige uitgave is gonsch omgewerkt. De reis in Galilee is er
ingebracht, en een Doininicaan, die Palest'na hew oond heeft, heeft er zijne
omreis in Samarie bijgevoegd.
Het is bijgevolg een nieuw boek en eene volledige reis naar het Heilig
Land. Buiten Egypte en Griekenland, die ook tot de Bijbelsche landen
behooren, zal de lezer met den geest kunnen doorloopen : Galilee, van den
Karmehtus-berg tot aan de liefluke kleune zee in Tiberiade, langs Nazareth
en Tabor; — Judea van Jaffa naar de oevers van den Jordaan, na lang te
Jerusalem en te Bethleem verwijld te hebben ; — eindelijk, de bergen en
pleinen van het weelderige Samarie, die nog immer de put van Jacob bezit.
Het is onnoodig er bij te voegen dat, om het boek aantrekkelijker te
maken, men noch kosten noch nuoeite gespaard heeft : grooter formaat;
verzorgde druk; een groot getal small-platen, alsook eene zeer volledige
kaart van Jerusalem; hondel d blz. tekst meer en Lothians... veimindering
van prijs, 3,50 in plaats van 4 fr.
Men mag verhopen dat deze uitgave den bijval der vorige zal overtreffen.
Drij Geestelijke Voordrachten, van E. H. HUGO VERRIEST. —
Dr. A. Suffer, G,nt. Prijs fr. 1,00.
De heer Verriest is een kunstenaar met de taal; in zijnen mond wordt
zij eene zoetluidende muziek, onder zijne pen eene arabesquenteekening
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vol Leven en beweging, vol dichterlukheid en schildeiachtigheid. fielder als
de kristalunen beck Lan zij kabbelen lungs bebloemde boot den, ook als een
heerluk vuurweik kan zij onk en schieten en rondom haai een iegen doen
vane,' van sterren en van diamant.
Reeds hebben wij op die drie meesteduke oordiachten (geese
sermoenen, maar een priesterlijk woord, zooals de iedenaar zoowel zegde)
de aandacht geroepen wanneer zu in ..Nlaatt te Leuven werden uitgesproken.
De Piedikheerenkeik was Bien dag te klein ow de leeraars en de studenten,
leden der conferentie van S. Thomas van Aquii en, en de tairijhe minnaars
van waie welsprekendheid te bevatten.
\\ 9 zip getukkig te vernemen dat die voordiachten big den beer Suffer
gedrukt zun. Als letteikundig work en als echte en wel toegepaste leering
zeer belangruk. De diuk is ook wel verzorgd. Dit a intrekkeluk
zun
elk oogpunt aan te bevelen aan de geestenjLen, de studenten,
boekje is
alsook aan de lief hebbers der frame letteren.
Verzekens, door AUG. CUPPENS. Slifer, Gent, 1899. Prigs 3 fr. ;
prachtuitgave 4.50 tr. Studentenex., 2 fr.
Een trissche bundel, eene blijde verrassing
Hot doet deugd in onzen tijd van alledaagsche beslommering,
stoffelijke belan,en, zich te kunnen verineien aan eene echt dichterlijke ziel, aan een zoo trisch natuui gevoel, aan eene zoo eenvoudige, zoo aandoenlijke, zoo guile gemoedelijkheid
Reeds de aanhef teekent den schi ijvei
Vader, onbewuste dichter,
die wel nowt een vers en sloegt,
maar zooveel onuitgesproken
zangen in uw ziele droegt.
En de dubbele opdracht van den priester-dichter aan zijne
ouders mag zeker wel cinder de schoonste stukken van 't bundeltje
rekenen. Doch hoe wordt het ons treurig te inoede, hoe stijgen
ons de tranen in de oogen, als, na zulke bli j le inleiding, op
het einde van 't bock ons die « Rouwbioemekens » tegenstaren,
« op moeders graf gelegd ».
Deze zijn waailijk de patels uit Jut tintelende snoer; ja, zij
schitteren als de parels des harten, als biggelende tranen, ongekunsteld en toch hooge kunst, daar zij deze eenvoudigheid beretken, die het toppunt is der kunst.
Stippen wij nog aan Het Kempensch Wifficen, In de KranenTomer, Drie vierlingskens, Vzrgzneum decus.... maar 'teen! Stippen
wi j 'lever stets aan, want wij worden gewaar, dat wij enkel de inhoudstatel volgen.
Het begin van Maagdebeeld
Wanneer ik Memlings Maagden zag
ter stifle Bi ugsche stede.. .
roept ens onwillekeurig in 't geheugen de zangerige veizen van
Heine's Buch der Lteder
Im Rhein, im heiligen Strome.
maar hoe verhevener, hoe kuischer is de ingeving
Sinte Odrade's rid en Een 'eg van den eigen'innigen kloos-
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terbroeder bekoren ons door dezeltde middeneeuwsche naieviteit.
Kortom, wij stemmen in met 's dichters laatsten wensch :
Gaat, Verzekens, gaat
uw kleine wereld in,
gij, kinderkens van mijn hert,
bloemeker.s van mijn zin!
Maakt dat een p ert, bier en daar,
mijn God wat meer beminne!
our uwentwil, rnijn' Verzekens lief!
— Zoo schaft ge mij rijk gewin
en sluiten, zoo als priester Cuppens, met deze alzeggende woorden :
Deo gratias! God dankende dat ons klein, maar vruchtbaar vaderderland een dichter meet- telle.
(Dietsche Warande).
M. E. B.
Het Witte Bock door Omer Wattez, Tooneelspel to drie bedrijven, 1899. Gent A Slifer, 3.00 fr.
De heer Wattez heeft een tooneelspel wrllen schrijven voor
hooger y olk en heeft lets geschreven, waarschijnlijk en natuurlijk,
maar ook boeiend en ver van alledaagsch.
Hil heeft aan zijn werk de strekking gegeven eener zedelijke,
verstaLdelijke verheffing der vrouw, tegenover de dwaze « ernancipatie ».
Hij wilde de vrouw « fijn ontwikkeld, poetisch gestemd, bescheiden en met praalziek » (BI. 73).
Dit ideaal wordt belichaamd in de ernstige, voor ons wat strive
Liana. Emilie, hare haltzuster, daarentegen is het beeld van kinderlijke losneid, noodzakeiijk gevolg van hare opvoeding
Verde!' hekelt schrijver, geestig, de lichtzinnige wijze waarop
het huwelijk aangegaan wordt, den blut der badsteden, de verfransching, en ook hier en daar de gebreken der nieliwe kunst
en letterkunde. De strekking, hoe aanbevelenswaard ook, dwingt
sours den schrijver tot stoornis van het kunstgeheel, omdat sommige
tooneelen geschreven schijnen, meer om de meening des schrilvers
dan de handeling te doen gelden (zoo b v. in het l e Bedrijf 5 e Tooneel), zoodat daardoor de natuutlijke gang wordt vertiaagd.
De karakters zijn wonderwel uiteengezet en ontwikkelen natuurlijk
De verwikkeling groeit van zelf uit de karakters en de toestanden, maar zou sneller kunnen afloopen.
Iedereen zal moeten bekennen, meen ik, dat de heer Wattee
zijn doel : voor hooger publiek een degelijk tooneelspel schrijven,
getroffen heeft ; wij oevelen daarom zijn weik allen tooneelliefhebbers van edelen zin ten zeerste aan.
(D. W.)
L.
Lettervruchten van het Taal- en Letterlievend studentengenootschap « Met Tijd en Vlijt
Leuven, Van Linthout, 1898.
Ter bekendmaking van 'dien bundcl schrijf ik uit het hoofd,
ook uit het bait,
zonder op dit oogenblik het boek ter hand
te hebben, eenige regels. Eerstens, de gelegenheid dier uitgave schijnt mij niet kwalijk gekozen, namelijk de aanstelling van
Hglr. D r Alberdingk Thijm tot voorzitter van Met Tzjd en Vlyt;
vervolgens, die Lettervruchten, op haar eigen, moeten niet onder-
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doen voor die van verledene jaargetijden ; derdens, Met Tijd en
Vlijt laat zien dat het leeft. Het boek soiegelt volgens mij de
werkzaamheden van het genootschap trouw af, en ook deszelfs
samenstelling. Er zijn bijdtagen in proza en in verzen, van alien
aard en strekking, geleverd door studenten tot alle faculteiten behoorende, en uitgelezen tusschen de voorgedragen werken van de
vijf laatste jaren. Onvoorzichtig is het sommige stukken aan te
halen, en misschten even verdienstelijke over het hoofs te zien :
nochtans durf ik, voor de gedichten, de heeren Asselbergs, Cools
en Dosfel met verzwegen voorbijgaan. zoo min als voor het proza,
de heeren Janssens, Speleers en Vlieberg.
Moest men mij opwerpen dat ik de Lettervruchten beschouw
door het prisma mijner genegenheid voor « Tijd en Vlijt » en
daar bij voegen : Stint bona, stint quaedam mediocria. mijn antwoord
zou Martialis' puntdicht volledigen : Aliter non fit. Avite, liber.
Tal van drukiouten zijn onverbeterd gebleven of in het opstel
geslopen ; de ondergeteekende mag daar met reden over klagen,
aangezien enkele deelen zijner bijdragen er van wemelen.
(D. W.)
Ch. C. pr.
Grundriss der Geschichte der bildenden Kunste von Dr.
ADOLF FAH, Stiftsbibliotnekar in St. Gallen. Mit i Titelbild,

27 Einschaltbildern and 4 55 Illustrationen im Texte. Freiburg,
Herder, 1897. Prigs : Mk. 12.3o = fr. 13.6o.
i. B
Dit prachtig werk is nu vclledig verschenen. Het spijt ons
dat de schrijver met zijne geschiedenis der beeldende kunst met
verder gegaan is dan het laatste tijdperk der Renaissance. Hij zou
ons menige belangrijke inlichtingen kunnen geven over de kunst
der 18e en ige eeuw.
Hij wijdt tweehonderd bladzijden aan de Renaissance, nl.
zooveel als aan de rcmaansche en gothische kunst te zamen.
Bovendien tuirnt hij ook eene buitengewoon groote plaats, aan
de grieksche en roomsche kunst in. Er blijft dus voor de « middeleeuwen weitog over. Fah toont dat hij zijn eigen weg wil
gaan en vooral er opgesteld is, een zekere Bids voor de studeerende
jeugd te zijn. De platen en illustratien zijn in 't algemeen goed
gekozen. Bij een nieuwe uitgave van het vverk zouden evenwel
eenige overbekende vootstellingen mogen wegvallen, en de reeks der
enbevallen.
minder bekende vergroot worden.
In 't algemeen mag toch deze kunstgeschiedenis, \vegens hare
betrekkelijke volledigheid zooveel als de handige manier waarop
de schrijver weet te karaktei iseeren, warm worden aanbevolen.
V. N.
Varia. — Het Penszoen, tooneelschets door Alf. Tuerlinckx, een
pleidooi voor spaarzaamheid en vooruitzicht en het bekomen door de
lijfrentkas van een pensioen voor den ouden dag. Nuttig en aanbevolen
stukje, het st,lt het sparen in handeling, doch, zooals het gewoonlijk
tendcnzwerken gebeutt, verlamt het ijveren voor de thesis, eenigszins den
gang en het levee der actie. — 11eAnopt leerboek van Antz-Alcoolzsnze en
Matigheld, door R. Picavet. Dit weikje voor de scholen bestemel bevat
weten,chappelijke bijzonderheden over alcool, bier, wijn en likeuren, over
de verwoestingen N an het drankmisbruik op maatschappelijk en familiaal
gebied en in physiologisch opzicht. Het boekje is geioepen om veel nut te
stichien, doch of het als schoolboek zal gebruikt worden, betwijfel ik,
daarvoor is het niet bondig genceg met zijn 46 biadz. De stijI kon ook
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klaarder zijn en de taal zuiverder, hetgeen niet belet dat het als progagandeboekje zeer aan te bevelen is.
— Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, alweer ontvingen wij
eene nieuwe aflevering.
Zij is de negende van het derde deel en werd bewerkt door
Dr J. W. Muller.
Zij gaat van Brengen tot Broeder en beslaat de bladzijden 1281
tot 1440 van het derde deel, dat met nog eenige afleveringen volledig
ij n zal.
Zooals men weet, zijn reeds vier volledige deelen verschenen,
A-Ajztzn; Akant-Berispelijk; G-Gztzwart; 0-0ozlam.
te weten
Drie andere deelen zijn in bewerking en bevatten reeds de volBo-Broeder ; Glaasle-Hanepoot ; Ooze- 0 pdrin gen,
gende woorden
Langzaam, maar zeker wordt de grootsche wetenschappelijke onderneming voortgezet. Op 't aanstaande Nederlandsch Congres zal de
Commissie van 't Woordenboek verslag mtbrengen over de werkzaamheden trj dens de laatste twee jaren.
Woordenschat, 19de afl. van Theophilantropcn tot Verdrzet van
China. — Geschzedenzs der beeldende kunst, 23 s" afl. de middeleeuwsche
kunst in Nederland en Duitschland, bevattende 5 plattegronden en evenveel
zichten van kerken.
— Tot buitenlandsche leden, in de maatschappij van Nederlandsche
letterkunde te Leiden, werden benoemd de heer Hipp. Meert, te
Gent ; de heer Ph. Colinet, te Leuven; Dr. Ch. Lecoutere te Leuven.
z

Van Wege ». — U onbekend? Mij insgeluks. De
Dichter
laatstverschenen aflevering van de Bzblzographze natzonale (1830-1880)
noemt een Vlaamschen poeet met dien naam, maar zoo een zal zeker
nog moeten geboren worden. Het bij . VAN WEGE . vermelde dichtstukje
werd in der tijd (1855), aan de voornaamste Vlaamsche letterkundigen
gezonden van wege . Prud. van Duyse, welke twee woordjes er
ten hoofde op gedrukt stonden, en achter welke de schrijver zijn
naam te stellen had.
Wij vermoeden dat het exemplaar, door de verzamelaars der
Bibliographie ter vermelding benuttigd, er een is, dat door den dichter
met werd ingevuld en alzoo aanleiding gaf tot de misgreep.
De Bthlzographze natzonale, uitgegeven naar aanleiding van Belgie's
gouden jubelfeest in 1880, is nu ruim i8 jaren aan den gang ; zou
het geen tijd worden er een eind aan te maken ?
F. D.
Koninklijke Vlaamsehe Academie — Vergalerzng van den
27 Junz Kanunnik Daems, de waarnemende voorzitter, wenscht den heer
Prayon geluk met zijne benoeming tot werkenrl lid.
Door den secietaris wordt een schrijven medegedeeld van minister
Schollaert, waarbij deze zijnen dank betuigt voor het merkwaardig verslag,
dat over de laatstverschenen afleveringen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal door de Academie werd ingezonden.
Namens de commissie voor nieuwere taal- en letterkunde wordt aan
de vergadering voorgesteld de uitgaven der Academie naar de provinciale
tentoonstelling te zenden. — Aangenomen.
De heer Coopman deelt ook mede dat die commissie, op zijn vocrstel,
besloten heeft aan de Academie eenen wensch over te maken, daartoe
strekkende dat, van te beginnen met I goo, aan de bekroonden der Academie gedurende 5 jaar dezer uitgaven, die op het vak waarin zij bekroond
werden, betrekking hebben, zouden geschonken worden.
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Eindelijk deelt bij merle dat, op voorstel van den heer Obrie, de cornmissie insgelnks besloten heeft de Academie te vragen dat een schrijven zou
worden gelicht tot den Minister van binnenlandsche zaken en openbaar
onderwijs om de trapsgewlyze vervlaamschingr, der Gentsche Hoogeschool
te bekomen op de wijze, die door Prof. Mac Leod in zijn merkwaardig
verslag werd voorgeslagen.
Belle voorstellen zullen in de eeistvolgende vergadering besproken
worden.
Vervolgens wordt eene beslissing genomen over de eenige beantwoorde prijsvraag : een Volksboek over de geschiedenis van lielgie van
1792 tot r S 14. De utteloofde prijs wordt toegewezen aan den beer Van den
Bergh, leeraar te Mechelen, en een buitengewone prijs worth toegekend
aan den beer C. Cortebeeck, te St.-Jans-Molenbeek.
Ter vervanging van wijlen prof. R. Fruin, -wordt tot buitenlandsch
eerehd gekozen de heer H. Viotta, muzicoloog te Amsterdam.
's Anderendaags om 2 1 /2 ore, had de jaarlijksche algemeene vergadering plaats. De heeren Gouverneur, senator Lammens en andere
waardigheidsbekleeders vereerden de vergadering met hunne tegenwoordigheid. De heer Burgemeester bad zich doen verontschuldigen.
In afwezigheid van den bestuurder, den heer Even, door ongesteldheid verhinderd, werd het yoorzitterschap waaigenomen door Kan.
Daems, die na eenige woorden van dank aan de overheden en bet publiek,
het woord gaf aan den beer Alberclingk Thum, die namens den heer Van
Even lezing gaf van dezes aangekondigde verhandeling over Rubens en tie
Nederlandsche tact/.
De beer Gust. Seghers las daarna een vethandeling over Vondel als
opvoedku dzge.
De beer F. de Potter, levenslange secretaris, maakte daarna de verandelingen bekend, die in de Academie gebeurd waren door overhjdens en
benoemingen, alsook den mtslag der prijskampen.

Davidsfonds. — In den prijskamp voor tooneelletterkunde (stukken
zonder vrouwenrollen) uitQeschreven door de Gentsche Afdeeling, is de
t ae prijs behaald door den beer Alfons Sevens, onderwuzer, met zijn blijspel
« Op zoek De eerste prijs werd niet toegekend.
Prijskampen. — De Italiaansche senator Thomas Vallauri, heeft bij
testament een prijs van 30,000 fr. ingesteld voot bet beste weak tusschen
J anuari 1899 en December 1902 veischenen over natuurwetenschappen.
Van Januari 1903 tot December 1906, zal de prijskamp loopen over
atij nsche letterkunde.
De prijs is internationaal en de werken moeten aan de Koninklijke
Academie van Wetenschappen te Tulip gezonsien worden.
Onze « prijs des konings . 25,000 fr. houdt z66 op de aanzienlijkste
te zijn.
— Met « Bruiloftsklokken is Emmanuel Hiel laureaat uitgeroepen
voor het gedicht waarop de prijs van Rome zal moeten getoonzet worden.

L

Nederlandsch Congres. — De tijd vordert ras, slechts nog
eenige weken scheiden er ons van, alsmede van de oprichting van bet
gedenkteeken aan Jan Frans Willems.
Oproeping wordt gedaan aan de Vlamingen om hunne butreding
te verleenen aan het Congles en hunne joust te zenden voor het
monument dat nevens eene hulde aan &la « Vader der Vlaamsche
tevens de verheeilijking zal zijn dezer « Beweging ».
Beweging
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Tooneelkundige wedstrijd der stad Gent. — Kluchtspel : Eetste
prijs ex-aequo aan August Heyndrickx en Edmond Roeland, beiden
Gentenaars te Brus ,,e1 verb/liven le, den eerste met Trzconze en C' e , den
tweede met Zrjn laatste wzl. De toewijzing geschiedde met algemeene
stemmen, alsook de beslissing de ptemie van 300 fr. te veideelen tu'schen
de twee bekroonden.
Tooneelspel of hoog blijspel : Eerste prijs (5oo ft ) aan Isidoor Albert
van Gent, met Gebroken harfr_n. Een prijs buiten wed.trijd wo)dt eileend
aan Szddlzarta van G. D. en J. Minnaert, en eene eervolle melding aan
11/211-.ntrople van Mad. De Vieter, nit den Haag.
De keurraad was samengesteld order het voorzitterschap van den heer
Boddaert, schepen van schoone kunsten, uit de heeren Block, de Potter,
Lybaert, Van Goethem, Van Havermaete en Wannyn.
Standbeeldennituws. Te Dijon is een standbeeld opgericht
aan Carnot den vermoorden Voorzitter der Fransche RepublielK ; —
Te Madrid, ter gelegenhei,1 van de driehonderdste verjarmg van zip
geboortedag aan den giooten Spaanschen schilder Velasquez; te Belley
aan de la Martine door de oud-leerlingen van het college alwaar
de dichter van a Meditations a zijne eerste studien deed. — In
de catacombe van Domitilia te Rome is een gedenkteeken geplaatst
aan den belg Mgr de Merode in levee Wapenminister van Pius IX.
Hij droeg veel tot de studie van het Oude Rome en inzonderheid
tot het ontgraven dezer catacombe.
t Dr Jan Hubert Van Raemdonck, oudheid- en geschiedkundige
schrij ver te Sint Nicolaas.
t Jules Pecher, beeldhouwer te Antwerpen, maker van de standbeelden van Loos en Jordaens, de botstbeelden van Rubens en Verlat,
alsmede van het giaf van Lenaerts.
t Priester R. Di Luke Rivington, Engelsche bekeerde domine;
hij was een vermaarde iedenaar en schrijver, zijn werk a Roman Primacy a
is een der beste werken van theologische bewijsvoering.
t Johann Strauss, de vermaarde \Veener toondichter bijgenaamd
de honing van de wall. Gun laatste werk is a Jabuko a eene operette die
dagteekent van 1894.
t Victor Cherbuliez, der Fransche Academie, de romancier van
« La Revue des Deux-Alondes •>.
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IJ gebrek aan historische critiek en bouwende

op partijdige kronijkschrijvers, naarvolgens zij
deze of gene gezindheid toegedaan waren,
worden veelal de geschiedkundige gebeurtenissen in
een valsch daglicht gesteld. zooniet in hunne stoffelijke feiten dan toch in hunnen geest en hunne
beteekenis.
Deze bemerking is stellig toepasselijk op den
Slag der Gulden Sporen, die om zijne belangrijkheid
de eenen opzweepte en de anderen griefde in hunnen
nationalen trots.
Met de poetische legenden, waarmede de vaderlandslievende dichterlijkheid de waarheid versiert en
tevens verduistert, heeft de strenge geschiedenis even
min to doen als met de stelselmatige kleineering en
verguizing.
Bij het licht der hedendaagsche wetenschap, nu
dat de opzoekingen van Luitenant Generaal Renard,
Kervyn de Lettenhove, David, Nameche, Viollet-leduc, Graaf de Grunne, adjunkt van den Belgischen
Staf, den Duitschen generaal Kohler, kanunnik Duclos,
Funck Brentano, Frederichs en Hoogleeraar Pirenne
de toestanden in een klaarder daglicht gesteld hebben,
heb ik mij voorgenomen op mijne beurt dien veldslag to beschrijven, bij de historische bronnen deze
voegende, die kunnen spruiten uit de studie der
krijgskunst en uit het onderzoek der piaats, Welke
het tooneel geweest is van het gevecht. De verken-
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ping Van het terrein kan wellicht den sleutel geven
tot de oplossing van het een of ander twijfelachtig
vraagstuk.
Dat de Slag der Gulden Sporen waard is grondiger
en grondiger besproken te worden ligt voor de hand,
wanneer men inziet dat de overwinning der Vlamingen
te Groeninghe een keerpunt is geweest in onze
geschiedenis. Zonder Kortrijk ging onze geschiedenis
een anderen weg op. Zonder Kortrijk ware er nooit
meer spraak geweest van een vrije Vlaanderen en
bijgevolg van een onafhankelijk Belgie.

Het terrein van het slagveld is gelegen op een
effen, vasten, leemachtigen grond, uitgenomen in de
onmiddellijke nabijheid der Lei en der beken. Eene
hoogte van een viertal meters boven de vlakte en
een tiental meters boven den waterspiegel der Lei
golft door de streek. De Lei zelf is tien meters boven
den_ Spiegel der zee.
De « Berg » ten Oosten van het Slot moet in
1302 meer verheven geweest zijn dan heden; hij
mag in de I 4 de eeuw op 19 of 20 m. boven het peil
der zee geschat worden.
Tusschen de stadswallen en de Groeninghebeek,
langs eene dwarssloot, die de twee waters in verbinding bracht, kan men den platten grond van het
slagveld ongeveer 15 meters boven den zeespiegel
bepalen ; mogelijks be y ond zich eene kleine sluis
tusschen dien gracht en de Groeninghebeek.
De banen van Kortrijk naar Gent en naar Oudenaarde doorsnijden insgelijks het slagveld.
In dien tijd had de beek, volgens Villani, eene
breedte van 5 bracchii, nagenoeg 3 meters. Hare
diepte ging, op sommige plaatsen, tot 2 meters; de
oevers waren moerassig.
Niet zonder belang zou het zijn te weten Welke
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veldvruchten er op den Zuidkant van den rug, langs
wiens kruin de groote baan van Kortrijk naar Gent
loopt, werden verbouwd. Geen enkel schrijver maakt
daar melding van.
Ten Noorden van den weg lagen er waarschijnlijk
weilanden, vooral in de nabijheid van de Abdij.
Laat ons nu de samenstelling en de getalsterkte
van beide lepers onderzoeken.
'Bij de Franschen kan men het aantal ruiters op
ongtveer 7600 schatten. Als licht voetvolk gebruikten
zij tied duizend bezoldigde kruisboogschutters, waaronder Spanjaards en Zwitsers, maar vooral Italianen
uit Lombardia en Piemont, dienst genomen hadden.
Hun zwaar voetvolk kan met zekerheid niet opgegeven worden : Villani spreekt van 30,000 mart
Het Fransche leger bestond this nit clrie verschillende deelen :
Licht voetvolk
}o.oco
Zwaar voetvolk
30 000
Ruiterij
7.600
te zamen
47.600
Aan de zijde der Vlamingen telde men :
Voetvolk der gilden
17.000
Licht voetvolk (kruisboogschutters)
4.000
Troep van Renesse
2 000
Ieperlingen
1. 2 00
te zamen
24.200
Zoo men ziet was de getalsterkte van de Waalsche rnacht ruim voldoende om cene volledige overwinning te behalen (1).
Zeggen wij ook dat het gros van het Dietsche
leger uit West-Vlamingen bestond en inzonderheid

(I) Een Fiansche vloot stevende op hale beurt op Vlaanderen
af, doch na den slag van Groeninghe wend zij door 'Leger van Gent
machteloos gemaakt te Sluis, te dien tijde Lammensvhet geheeten.
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uit mannen van Brugge en van het Brugsche Vrije,
van waar, dank aan De Coninck en Breydel, de
opstand uitgegaan was en voor goed lichaam aangenomen had in de beroemde Brugsche Metten onder
den kreet « Vlandren die Leeu! Schilt ende Vriendt !
Wat walsch es valsch eist, slach al loot.
In de Vlaamsche gelederen streden ook de mannen van het Naamsche (600 volgens er zonder
bewijzen beweerd wordt), eenige heeren van Duitschland, Limburg, Brabant, Henegouw en Zeeland,
aihoewel de prinsen dezer laatste landen met het
grootste getal van hunne ridders de partij van Frankrijk gekozen hadden, in de hoop van eene brok te
bemachtigen in de vierendeeling van ons graafschap.
Behalve de Brabanders, de Henegouwers, de Zeeuwen
en de vreemde huurlingen waren eenige Duitschers,
aangevoerd door den graaf van Saksen, ook de Fransche drommen komen verdikken.
Onze voorouders waren verspreid tusschen het
water der vestingen, de Lei, de Groeninghe- en
Klakkaertsbeken ; zij kon den slechts uit twee richtingen aangevallen worden, langs het Oosten of
langs het Zuiden.
Hoe dreigend en gevaarlijk ook voor de Vlamingen deze stelling was, daar bovengenoemde
hindernissen alien aftocht in geval van nederlaag
zouden afgesneden hebben, kan men hun toch niet verwijten deze genomen te hebben, aangezien zulk een
toestand tot natuurlijk gevolg heeft den moed aan
te vuren; men weet dat men moet overwinnen of
sterven en er aan vluchten niet te denken valt.
Dat hebben ons meesterlijk Maurits van Nassau
te Nieuwpoort, Cortez in de verovering van Amerika
en laatst Sirdar Kitchener op het slagveld van
Omdurman bewezen. Hetzelfde zou plaats gehad
hebben, indien de raad door den grooten von Moltke,
voor den slag van Nisib, den 24 Juni 1839, gegeven,

DE SLAG DER GULDEN SPOREN.

69

ware gevolgd geweest; het Turksche leger zou de
over winning behaald hebben, had men het, om alle
wijken onmogelijk te maken, ruggewaarts tegen den
Euphraat ingesloten.
Gwijde van Namen, zoon van den graaf van
Dampierre, nam het opperbevel op zich van het
Dietsche leger, Robrecht van Atrecht was de
bevelhebber van het Waalsch heir; de twee neven
gingen zich meters in eenen ongelijken strijd, verwoed en zonder genade. Onder de Vlaamsche aanvoerders dienen ook gemeld : Willem van Gulik, Jan
van Renesse, Borluut met zijne 5000 man uit Gent
en het ondersteedsche, Staas Sporkin, achterkleinzoon van een opperhoofd der Blauwvoeters. Deze
laatste leidde die van het Brugsche Vrije op.
Het Fransche leger nam des avonds van den
Juli stand op de hoogten van den Pottelberg,
ten Zuiden der stad Kortrijk. De manschappen in
het Slot belegerd, wierpen 's nachts brandend hout
in de richting der Vlamingen, ten einde zoo hunne
vrienden de stelling, door den vijand ingenomen,
te doen kennen.
Den woensdag I I sten Juli, (op St. Benedictus
translatiedag in Hooimaand) zette zich het Waalsche
leger in beweging; om de moerassige oevers der
Klakkaertsbeek te vermijden maakte het een grooten
ornweg en kwam zich ten Oosten van de Groeninghebeek scharen, tegenover de Vlamingen.
Het plaatste zich op vijf reien :
Vooraan de kruisboogschutters, die het gevecht
rnsNesten openen en zich daartoe langs den oever
van de Groeninghebeek in de breedte ontvouwden.
Ruiterij : Afdeelingen van Burlas en Picardie
2.600
id.
id. Atrecht, Chatillon, Clermont 2.500
id .
Normandie, Lotharingen
5 2.300
Brabant, Henegouw
Achteruit bevonden zich St. Pols ruiterij (200)
en de gemeentebenden (30.000).
Ssten
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De Vlamingen waren geschaard in dichte drommen naar den norm der oude Grieksche phalanxen,
grootendeels aan den vijand verborgen door de
omliggende heuvelen rechts Brugge met 6000 man ;
in hun midden het nrug-sche Vrije, sterk 6000 strijders; links de Oostvlamingen met 5000 manschappen.
De 4000 schutters dekten het front in de laagte
bij de Groeninghebeek.
Achteraan stond als steun Jan van Renesse met
zijne 2000 mannen.
Gwijde had aaii den linker vleugel post gevat,
Willem van Gulik, kleinzoon van den Vlaamschen
graaf, in het midden. Zij waren afgestegen zooals
de andere ruiters, waarschijnlijk met het doel om
de genomen schikkingen aan den vijand te verbergen. De afstand waarop zij zich achter de hoogte
hielden,
die hen van het Fransche leger scheidde,
.
was met voldoende om een ridder te paard aan
den tegenstrijder onzichtbaar te maken.
Hoe laat begon de strijd?
De lage gronden waren voor zware ruiterij
ongaunstig. Daar de schutters dadelijk tot het gevecht konden geroepen worden, is het te veronderstellen dat de beweging der Franschen zal plaats
gehad hebben in twee kolommen, nagenoeg evenwijdig : het voetvolk en de lichte ruiterij op het
voorplan en de zware ruiterij op het tweede plan.
De marsch ten Zuiden van Kortrijk beliep
ongeveer vier kilometers. De Franschen zijn bij het
krieken van den dag vertrokken, zeggen de kronijken,
dus zoo wat om vier uur 's morgens, want men
was den II Juli.
Indien men aanneemt dat de boogschutters 8 of
io in het gelid stonden, dan konden die 10,000
krijgers met de geheele ruiterij ten Oosten van de
Groeninghebeek reeds tusschen 6 en 7 uur 's morgens
geschaard zijn geweest, terwijl de verplaatsing van
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het gewone voetvolk onafgebroken voortging. De
Franschen hadden dus reeds het gevecht omstreeks
8 uur kunnen aanvangen.
De meening xi-,m den Duitschen (ieneraal Kohler
is hieromtrent verschillend; men zou ze rnoeten
bijtreden daar waar hij gewaagt van ontwikkeling
ten Oosten der Groeninghebeek rond den middag,
indien men aannam :
1° het verlaten van den Pottelberg om 6 uur
'5 morgens.
2° de vorming in eene kolom uit de flank, van
vier mannen in ieder gelid.
3° de ontwikkeling geheel volbracht vOOr den
aanval.
4° eene getalsterkte voetvolk van 40,000 man
(de boogschutters daarbij begrepen
De brug der Gentsche baan, ten Noorden van
het slagveld, was door de Vlarningen afgebroken.
Na verkenning bemerkt hebbende dat het hun moeilijk
was de Vlaming-en aan te vallen langs de Groeninghebeek, gezien hare breedte, hare diepte en hare moerassige oevers, voerden de Franschen eenen zijmarsch
uit; zij trokken meer zuidwaarts de Groeninghebeek
over langs de Oudenaardsche brug en eene in de
nabijheid dezer brug gelegen waadbare plaats. Deze
beweging deed het Fransche leger veel tijd verliezen,
de Vlammgen maakten er gebruik van om hunne
laatste schikkingen te nemen en hun front te keeren.
De ontwikkeling van het vaderlandsche leger
had plaats tusschen de grachten der vestingen en
de Groeninghebeek.
Tusschen de phalanxen bestond er maar weinig
ruimte.
De Vlaamsche kruisboogschutters stonden op den.
Noorderoever van de dwarssloot. Van den linkervleugel, beschermd door de Lei, tot op eenige honderden
meters rechts van het Kasteel, had het front, van het
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Westen tot het Oosten, de enge streep van negen honderd meters lengte bezet, hetgeen hun toeliet de diepten hunner afdeelingen van 15 tot op 20 man te brengen. De Franschen konden dus in eens al hunne macht
niet gebruiken en zij waren verplicht hunne pogingen
te verdeelen. Toen de ruiterij storm liep was zij
gewoonlijk op drie gelederen geschaard : de ridder,
de schildknaap en een knecht. Met 7600 ruiters mcest
men dus, wegens de engte van het terrein, zich in
verschillende groepen splitsen en bij gebrek aan
ruimte om geheel het korps te ontvouwen den aanval
in verschillende poozen doen.
Hieruit volgt dat alle noodige maatregelen betrekkelijk de steunpunten der vleugels, het bezetten
van het terrein, de getalsterkte der troepen, naar
de grootte van de stelling, goed door onze voorvaders genomen waren.
Van den kant der Franschen, onder de bescherming van hun tien duizend schutters, schaarden zich
de eerste afdeelingen ruiterij ten Zuiden van de
dwarssloot, terwij1 de anderen op den rechter oever
van de Groeninghebeek bleven. Wij hebben reeds
gezegd dat op een gegeven punt dit rivierken waadbaar was.
De ridders van St. Pol bewaakten de brug van
den Oudenaardschen weg.
Ten gevolg-e van hunne groote overmacht deden
de Italiaansche schutters die der Vlamingen wijken;
deze achterwaartsche beweging scheen waarschijnlijk
aan de Franschen een algemeene aftocht.
Aan de schutters werd dus van Franschen kant
bevolen hunne stelling te ontruimen om plaats te
maken voor de ruiterij, die wilde oprukken. Dit bevel
werd niet spoedig genoeg uitgevoerd en de ongeduldige ridders renden in vollen loop vooruit ; zij
doodden hierdoor een groot getal van hunne eigene
man nen.
De Fransche opperbevelhebber Robrecht wilde
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voorzeker partij trekken uit de eerste wanorde, die
bij de Vlamingen was ontstaan door den welgelukten
aanval zijner schutters. Men kan dus niet aannemen,
volgens de bewering van Geoffroy de Paris en anderen,
dat zonder bevel van den Graaf en alleen door
afgunst gedreven, de ridders hunnen onstuimigen
stormloop deden, in de hoop van de zegepraal aan
de schutters te ontnemen en ze zich zelf te mogen
toeeigenen.
De ruiterschap schoot over den Gentschen weg
en drong sterk op de pieken in. Hoe geweldig de
aanval ook was, bleven de Vlamingen koelbloedig
en vast bij stek.
De stoot was met den grootsten moed weerstaan, menigvuldige ridders en paarden werden
doodgeslagen. De zware goedenclags verbrijzelden de
wapenrustingen en doorkloven helm en schedel.
In het midden van het Vlaamsche leger gelukte
nochtans de aanval gedeeltelijk; daar hadden de
Vlamingen hard te kampen, eenigen van 't Brugsche
Vrije vluchtten zelfs.
De Teperlingen, deze vluchtelingen in het gezicht
loopende, kapten er in zonder genade, en leidden het
overschot wederom naar het slagveld. Jan van Renesse
was ter goeder ure tusschengekomen en had weer alles
in orde gebracht; de eerste schok was weerstaan
liZobrecht van Atrecht gaf het bevel de poging
te hernieuwen.
Eene groote wanorde heerschte onder de Fransche
benden; die Welke aan den mislukten aanval ontsnapt
waren, liepen verward op het slagveld, waaruit volgde
dat wanneer de ridders van Atrecht, Normandi6 en
Brabant inrenden, zij in den weg geloopen werden
door hunne eigene mannen en zij hunnen stormloop
niet konden uitvoeren met de vereischte eenheid.
VOor de gilden tuimelden ruiters en paarden.
Doch op den linker vleugel ging het zoo gernakkeiijk
niet voor de Vlamingen, maar dank aan die van
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Gent met Borluut aan het hoofd en de hulp van
Renesse, moesten de Fransche ruiters terugwijken.
De afdeelingen Brabant en Normandie hadden den
aanval op den linker, Atrecht op den rechter vleugel
der Vlamingen uitgevoerd.
Nu kon het Fransch leger niet meer zegepralen;
twee derden der ruiterij lagen gesneuveld en de
Fransche gemeentetroepen waren te weinig vertrouwbaar. Het had eenen waardigen aftocht moeten volbrengen en dit ware met meer koelbloedigheid en
beter oordeel mogelijk geweest.
Robrecht schijnt den toestand niet begrepen te
hebben; vol woede en spijt stelde hij zich aan 't hoofd
der afdeelingen Chatillon en Lotharingen en leidde
zelf den laatsten noodlottigen aanval, insgelijks, door
de verwarring die op het slagveld heerschte, zonder
eenheid uitgevoerd.
Men kent het ellendig einde van den opperbevelhebber. Van zijn paard geworpen, wilde hij zich
doen kennen; hij sprak in 't Fransch; de Vlaming-en
antwoorden hem dat zij hem niet verstonden en hij
werd afgemaakt (i).
De ridders vochten met de grootste dapperlieid,
maar te vergeefs, de Klauwaarts zegepraalden.
Op dit oogenblik kwamen de leperlingen, die
een Franschen uitval uit het Slot nagezet hadden,
aan de Steenpoorte op de weer verzamelde ltaliaansche schutters botsen.

Kronijkschrijveis beweren dat hij slecht in den zadel zat. Het
tuig van zijn paard zou 's nachts te voren in stukken gebeten geweest zijn
door zijn tammen wolf en in de haast zees slecht hersteld. Onder den
stormloop reeds zou zijn draver gedurig gesteigerd en hem meermalen
uit den zadel willen lichten hebben, Dit paard was een wonderschoon
deer dat loco pond gekost had, eene aanzienluke som voot den tijd.
Het heette Morel, naarn voortkomende van Moreau
zwart.
Sommigen beweren dat het de reusachtige leekebroeder was, uit de
abdij van Ter Doest, Willem %an Saefungen, die Robrecht uit den
zadel wierp.
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Nog onthutst door de overrompeling, waarbij de
Fransche ruiterij velen van hen onder de voeten
der paarden vertrappeld hadden, dachten dezen aan
geenen weerstand meer en namen zij de vlucht. Het
overige van het heir volgde dit voorbeeld , het was
geen attocht, maar een verward en ordeloos loopen
en ijlen met de Vlamingen, in looppas, dicht op de
hielen.
Oogenblikkelijk waren de Viamingen van verdedigend aanvallend geworden. Die gezwindheid om
ten gepasten tijde van houding te veranderen, de
plannen te wijzk4-en en uit de fouten van den vijand
partij weten te trekken, getuigt ten voordeele van
de vaardigheid onzer gemeentelegers en van het
krijgsbeleid hunner bevelhebbers.
St. Pols afdeeling had de Oudenaardsche brug-,
die zij moest bezetten, verlaten en die doorgang,
seffens door deViamnigen afgesneden, had alien uitweg
aan de vluchtelingen ontnomen.
Om aan hunne tegenstrijders te ontsnappen waren
de Fransche ruiters, langs den zuidkant van het veld,
in de moerassen of in de diepe kolken der Klakkaertsen Groeninghebeken gesprongen, waar bijna alien
verdronken of in de pan gehakt werden.
Hadden de Vlamingen bereden manschappen
bezeten, bijna geene vluchtelingen hadden kunnen
ontsnappen.
Zeven honderd.gouden sporen (I) werden op het
slagveld gevonden en behalve de opperbevelhebber
Robrecht van Atrecht, Jacques van Cha,tillon, en
Raoul van Neste, onze gewezen landvoogden, Godfried

(I) Goudcn sporen mochten enkel gedragen worden door de ridders.
De gevonden sporen werden nit erkentent, gehangen in (le 0. L. Vrouwkerk, binnen de omheming van het Kasteel, loch 8o jaar nadien, na
den slag van Roosebeke, werden zij door _Karel VI afgehaakt, en om
dit bewijs van de schandige nederlaag te vernietigen, merle naar Frankrijk
gevoerd.
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en Jan van Brabant, Jan van Henegouw, Godfried
van Boulogne, Hendrik van Luxemburg, de graven
van Eu, van Aumale en van Soissons, de Sire van
Aspremont, Pierre Fl otte,de chambellan van Tancarville,
de koningen Baltazar van Majorka en Segis van
Melide (Malta) en een groot aantal der aanzienlijksten
onder den Franschen adel, lieten 63 graven en baronnen, I 1 oo ridders, duizenden schildknapen en boogschutters, hun levers op de Groeninghevelden. Geschiedschrijvers spreken van 21,000 dooden, ik meen
dit getal overdreven en schat het hoogstens op 15,00o.
De weide waar de laatste slachting plaats had,
werd sedert dien gedoopt met den naam van .Bloed-

meersch.
Van hunnen kant zouden de Vlamingen slechts
een loo-tal dooden geteld hebben benevens nochtans
aanzienlijk veel gekwetsten en gekneusden.
De Vlamingen hadden den slag begonnen met
deemoedig neder te knielen en onder de zegening
hunner priesters den grond van hun vaderland te kussen, nu de onverhoopte zege behaald was riepen zij in
godsdienstige dankbaarheid uit dat St. Joris en St.
Michiels hen voorgevochten hadden, en dat de Hemel
den roep verhoord had, in de hitte van het gevecht door
Gwijde van Namen gericht tot het miraculeus Mariabeeld Consolatrix ajlictorum, vereerd in de abdij van
Groeninghe : Heilige Koninginne des Herne's, kom

ml ter hulpe.
De H. Bloedprocessie werd onder den naam
van Ommegang te Brugge ingericht in heilig herdenken van de te Groeninghe beslissende gebeurtenis,
welke in de geschiedenis den naam ontvangen heeft
eerst van Brugsche Goede Vrijdag » en later dien
van « Slag der Gulden Sporen ».
De veldslag biedt drie phasen aan : de schermutseling der boogschutters, de drie chargen of
stormloopen en de vlucht met het slachttooneel op
den Bloedmeersch.
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Ziehier tot duidelijker beg-rip den gang der drie
stormloopen :
i ste Aanval. De elleboog ten Oosten in de Stadswallen, waar overigens de Italiaansche boogschutters
gemasseerd stonden, belet de lichte ruiterij van Burlas,
die recht vooruit loopt, den rechter vleugel der Vlamingen, de phalanx der Bruggelingen, op geheel zijne
breedte aan te gaan. De Vlamingen hadden zich
terug getrokken achter den weg op Gent.
Om over de dwarssloot te geraken, die eenen
boog beschrijft in de nabijheid van de Groeninghebeek,
moeten de afdeelingen van Picardie zwenken, aangezien de paarden niet schuin over den waterloop
kunnen springen.
Beide deze omstandigheden brengen den schok
meestendeels op het center der Vlaamsche macht.
2 de A.anval. De Waalsche vluchtelingen van den
eersten rit belemmeren in het midden den volgenden ,
dus komt deze tweede schok meer zijdelings te recht
op de benden van Brugge en die der Oostvlamingen.
De Fransche ruiterij maakte nu ook gebruik van
de ondiepte in de Groeninghebeek en trachtte de
Oostvlamingen in de flank te bestoken.
3de Aanval. Met de laatste afdeelingen heeft de
botsing plaats tegen het midden der Vlaamsche lijn,
wegens de stelling der vluchtelingen van de 2dc stormvaart. Dwars door 't Brugsche Vrije baande zich
Robrecht van Atrecht eenen weg tot aan de Vlaamsche
vlag. Lotharingen, die de ondiepte der Groeninghebeek
ook doorschreed, werd door de vluchtelingen van
Normandie ontmoet en in zijnen loop belemmerd.
De ridders van Henegouw werden door de Vlamingen
overvallen terwijl zij zich in den moerassigen grond
van de ondiepte bevonden.
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Franschgezinde schrijvers beweren dat de nederlaag van
het Waalsche leger toe te schrijven zou zijn aan het feit
dat de ruiterij in de grachten van het slagveld geploft is ;
mijns inziens is dat ongegrond, de paarden zijn blijven
steken in eene streep omgewoelden grond, waarachter de
Vlamingen zich gedekt hadden.
Kon men eenen beteren list verzinnen dan, op eene
breedte van twee of drie meters, den grond, eernge voeten
diep op te delven?
Die krijgslist werd te laat door den vijand ontdekt en
hij liep er roekeloos in, zich door zijne getalsterkte en in
zijne laatdunkendheid zeker wanende van de zegepraal.
Waren zij geen twee tegen een, ineenden zij niet dat de
verachte gemeentemannen niet mochten veigeleken worden
met de bloem van hunnen add], rukten hunne legerbenden
in Vlaanderen niet met stroppen in hunnen goederentrem,
oni al de Vlaamsche belhamels er mede op te knoopen ? Met
de bezems op hunne pieken gestoken gingen zij de Vlaamsche
vuiligheid, het « Vlaamsch geboefte », zowils Robrei-±t van
Atrecht smadelijk zegde, wegvagen.
Laat ons in de eerste pleats herinneren dat op het einde
van den slag, wanneer reeds de zege bevochten was, de
overgebleven ridders in het moeras van de Klakkaertsbeek,
achteraan op bet slagveld, zijn gesneuveld, en dat dit door
al de geschiedschrijvers, van welke strekking ook, op dezelfde
wijze en zonder tegeiispraak is vastgesteld.
Hetgeen wij te onderzoeken hebben is dus daarop niet
betrekkelijk maar wel betrekkelijk den stormloop zelf :
De Atrechtsche kronijk, die de beweringen van ooggetuigen geeft, spreekt van eenen voorbereiden grond, waaiin
de ridders vallen : « dans les fosses creuses « soutieument )›
c.-à-d. subtilement. ›,
Villani, een tijdgeiioot, die het slagveld heeft doorloopen, verklaart de overwinning dcr Vlamingen door het feit
dat de Fransche ridders in grachten gestort zajn die hun
onbekend waren. Nog eens, er kan bier geen spiaak zijn
van hetgeen op bet elude van den slag op den « Bloedmeersch
en tangs de Klakkaertsbeek is geschied, want die waterloop was
aan bet Fransche leger bekend en zelfs door zijn. gidsen als
onoverschrijdbaar aangemeld.
Gilles li Muisis, _de abt van St. Martens te Doornik,
en die in zijne jeugd de vluchtelingen van liet slagveld near
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de muren van deze stad heeft zien ijlen, verklaart dat de
zegepraal der Vlamingen verkregen is dank aan het bestaan
van grachten die van verre onzichtbaar waren.
De Hollandsche monnik Willem Procurator, die tusschen de jaren 1324 en 1333 schreef. meldt dat de zege
door de Vlamingen werd behaald, daar dezen zich schuil
hielden achter eenen gracht, « fossa antiqua, » waarin de
Fransche ruiters kwamen tuimelen.
Geoffroy de Paris, die het verhaal der ooggetuigen hoorde,
schrijft over den aanval der ridders tegen de phalanxen :
« Les chevaux jusque as sengles
« Se ferirent dedens la fenge. » —
In tegenwoordigheid van zooveel eensluidende berichten
moet men aannemen dat een gedeelte der Fransche ruiterij
vO6r de Vlaamsche gelederen neerstortte; inaar hoe ?
Was het in van verre onzichtbare grachten?
Neen, want Robrecht van Atrecht zou reeds door de
vluchtelingen van de eerste stormvaart vernomen hebben
dat de Vlamingen door eenen gracht gedekt waren, en hij
zou de poging niet vernieuwd hebben na zulk eene mislukte
onderneming. Inderdaad, waren de grachten, die zulk eenen
uitslag voortbrachten, bekend, men zou de ridders in die
richting niet gezonden hebben.
Robrecht, die to Kortrijk was opgevoed (I), herinnerde
zich misschien dat in die richting niets de aanvallen der
ruiterij kon verhinderen. En ware hem dit ontschoten, de
gidsen der Leliaarts cn in het bijzonder Willem de Mooschere,
die zijn kasteel bij Kortrijk had, zouden het hem gemeld
hebben.
Men kan dus hetgeen gebeurd is alleen verklaren door
het bestaan van omgewoelden en uitgegraven grond, die
even als grachten de paarden doet nederstorten, gelijk iedere
ruiter het bij ondervinding weet.
Het was onmogelijk dezen omgewoelden grond van het

(I) Geboren na de dood zijns vaders werd Robrecht, pas een jaar
oud, opgenomen door zijne moei Beatrix van Dampierre, die Kortrijk
bewoonde. Aan de hand van de gravin, die de abdij van Groeninghe
gesticht heeft na de verwoesting van c Maagdenspegele » to vIarke, zal
hij wel dikwijls bloeinen geplukt hebben op de weide, die hem later tot
graf zou versirekken.
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gewone land te onderscheiden, want groen was er nergens
meer te vinden op een terrein, dat gedurende veertien dagen
door 24000 man vertrapt was geworden.
Zoo kan men, aangaande het bestaan der grachten, het
stilzwijgen der Vlaamsche kronijken uitleggen, zij hebben
er niet van gesproken om de eenvoudige reden dat deze
grachten niet bestonden.
In deze veronderstelling is er geene onwaarschijnlijkheid
meer in het gedrag van den opperbeveihebber Robrecht van
Atrecht.
Men mag bier niet gewagen van de wanorde die door
de dwarssloot zou veroorzaakt geweest zijn, deze sloot liep,
op zekeren afstand van het front van het Vlaamsche leger,
van 400 tot boo meters ten Zuiden van de Gentsche baan,
en was te weinig breed om in aanmerking genomen te worden.
Zij was bij elken stormloop overschreden geweest en ook
meer dan eens gedurende het gevecht door de afdeelingen
der beide legers weg en weer overgetrokken.
In de gissing dat de Vlamingen den grond tot hinderlaag omgespit hebben, moet men ook aannemen dat het
overal in gelijke mate niet was, immers in het midden, daar
waar de schok het hevigst gestormd heeft, moet de bewerking
ondieper geweest zijn, want de paarden zijn er gemakkelijker doorgebroken.

Veel is er in deze laatste tijden getwist over de wapens
der strijdvoerenden in 1302, en inzonderheid over den beroemden « Goedendag >>. Ziehier een woord daar omtrent.
Het bijzonderste wapen van het zwaar voetvolk was eene
speer. Er volgt, uit de belangriike en menigvuldige nasporingen van de heeren van Malderghem en Th. de Raadt,
dat in het, begin der I4 de eeuw de Vlamingen verschillende
soorten van speren gebruikten. Ziehier onder anderen eenige
aanhalingen uit de kronijkschriivers van dien tijd .
Froissard zegt :
« mais ils estoient recaciet ens de leurs ennemis a plancons ET a goudendars.
« mes ils furent de pies encauchie as planchons ET
as bourles.
< Et la chef sus piques ET planchons. »
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Guiart heeft geschreven :
« Les godendaz ET les coingnies (cogn6es)
Metent a mort es herberiages
« Chevaliers escuyers et pages. »
Maar onder dit groot aantal speren, pieken en Jansen,
hoe zag de beroemde goea'endag er uit ? (i)
Guiart, een schutter die den slag op den Pevelenberg
(1304) heeft bijgewoond, heeft aanmerkingen van groot
belang nagelaten en waarschijnlijk zeer onpaitijdig, daar hij
persoonlijk gcen deel aan (lien slag heeft genomen, er enkel
als toeschouwer aanwezig zijnde. EN was nog niet genezen
van de wonden die hij eenigen tijd vroeger in het gevecht
bij Haigneraie » had ontvangen.
Welnu, de klare beschrijving, die hij van den goedenda,,,,
geeft, is hoegenaamd van geene toepassing op de speer, die
de Fransche kronijkschrijvers « plancon a picot » noemen.
Zeer vele gegronde redenen hebben de heeren de Raadt
en van Malderghem aangehaald; de eerste steunt ondei
meer zijn oordeel op het onderzoek van zegels der XIVde
eeuw. — Men mag aannemen dat zij bewezen hebben dat
voor de landelijke strijders het _ijzer van den ( oc ( fenciag een
echte kouter was, een ploegijzer dat zij aan eenen hecht
bevestigden, en voor de stedelijke milicen een namaaksel van
kouter. (Men leze hierover bl. 25 van het werk : « La verit6
sur Je goedeudag ;> par M. J. van Malderghem )
Kouter komt van het latijn curer Hies : het ploegijzer
in Vlaanderen weegt tusschen 2 I 2 tot 5 kilogr. Met de
snede werd gekapt, met den stompen rugkant gemokerd en
met den punt gestoken.
De goca'ciza'a ,, zou maar het wapen der kloekste mannen

(r) Felix De Vigne, zich steunende op eene frescoschildering, die hij in
1846 to Gent in de Leugenrniete , onder een laag witsel ontdekte,
beweert dat de « Goedendag eene schacht van mannenlengte zou
zij n, aan Naar bovenste deel met ijzer beslagen en voorzien van eenen
punt in bet zelfde metaal. Die muurschildering dagteekent, Nfolgens
De Vigne, van het einde der I3 de eeuw of het begin der 14de , en
zij verbeeldt de St. Sebastiaansgilde in voile wapenuitrusting ten
oorlog trekkend. Hermann Van Duyse deelt het gedacht van De Vigne
en de heeren Van Malderghem en de Raadt bestrijden die meening,
zelfs betwijfelende of die fresco echt zou zijn.
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geweest zijn (fortissimi). Guiart schrijft over die welke van den
gebruik maakten : « se trouvent un peu des rangs
eloignes, ,> hetgeen bijna zou veronderstellen dan het keurbenden waren gelast op te treden om den doorslag, den
besliss,enden slag te geven.
De piek bleef een wapen voor het voetvolk nog drie
et. uwen na de uitvinding van het buskruit.
Van wapens gesproken en in het voorbijgaan gezegd, het
zouden ook de Vlamingen zijn die het eerst de veldartillerie zouden gebruikt hebben en wel namelijk in den slag
door de Gentenaars van Philip van Artevelde in 1382, te
Beverhoutsveld, op de Bruggelingen en de mannen van
Lodewijk van Male gewonnen, 5000 tegen 40000.
Men leze hierover Luitenant-Generaal Renard, hoofd
van den Belgischen staf.

ooedendag

Doorgaans wordt geloofd dat de beroerten van deze
tijden, (einde der I3 de en begin der 14 de eeuwen), een strijd
waren uitsluitelijk tusschen adel en yolk, en alzoo de voorloopers
van de latere staatkundige en econormsche omwentelingen. Die
geschiedkundige dwaling vindt hare logenstraffing in het feit
dat zoovele edellieden den vaderlandschen strijd medestreden
te Kortrijk, en dat zoovele anderen den Graaf gevolgd hadden
naar Frankrijk om den trouwloozen Philip te verbidden.
Immers, ten einde het huwelijk van Philippina van Vlaanderen
met den erfprins van Wallis te beletten, had Philip zijn petekind
verraderlijk naar Corbie gelokt, en liet ze genadeloos sterven
in den toren van den Louvre, de eenen zeggen uitgeteerd
van zielelijden, de anderen misdadig vergeven.
In de twee partijen, die ons ongelukkig land verdeelden,
die der Leliaarts en die der Klauwaarts, zoo genoemd, de
eenen om de lelie in het wapen van Frankrijk, de tweeden
om den leeuw of liebaard in dat van Vlaanderen, dienden
edelen en onedelen. Zoo zien wij onder anderen het magistraat van Brugge en dat van Yper partij kiezen voor
Frankrijk, en het beruchte en tevens beroemde Negen en dertigviraat van Gent (trigiuta novem viratus) Jan Borluut trachten
te beletten met zijne 700 man naar Groeninghe te snellen.
De leliegezinden waren bier tot stand gelwmen deels
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door de fouten begaan door Gwijde van Dampierre, die de
aloude voorrechten der steden wilde inkrimpen en zich
klein-burgerlijk eerst en vooral bekommerde met het rijk
uithuwelijken van zijne negentien kinderen (I), doch bovenal
door de kuiperijen van Philip den Schoone, zoo genaamd
om zijnen flinken lichaamsbouw, waaraan zijn zielegehalte
in geenen deele beantwoordde. Het geld van den Munteschrooder had hier veel afvalligen gemaakt en de « wapeninghen, » de groote llioerlemay te Brugge, de Kokerulle te leper
en de moeielijkheden te Gent ontvreernden aan den Graaf
velen zijner onderdanen. Doch het moet gezegd dat later
de snoode handelwijze van Frankrijk en het deep ongeluk
van Gwijde aan velen hunnen weerzin deden afleggen en
met de Leliaarts afbreken.
Philip wordt door de Geschiedenis gebrandmerkt wegens
zijne trouweloosheid, zijne valschheid en zijne schraapzucht.
Om zich geldmiddelen te verschaffen vervalschte hij de
munt en sloeg hij de goederen der Tempekidders aan, wier
orde hij tot dat einde wederrechtiglijk deed opheffen, onder
voorwendsel van ketterij en bandeloosheid.
Paus Bonifacius VIII nam hij in hechtenis, liet hem met
een ijzeren handschoen in het gclaat slaan door zijnen trawant
Sciarra Colonna en hem vervolgende tot in de dood, zocht
hij zijn lijk te verbranden om de assche ervan naar de vier
windstreken rut te strooien.
Meer dan eenig andere tier koningen van Frankrijk,
deze erfvijanden van Vlaandercn, scheen hij een waren haat
gemengd met afgitnst ons land toe to dragen, hierin nog
versterkt door het ophitsen van zijnen raadsman den legist
Pierre Flotte en het aanvuren van zijne gemalin Johanna van
Navarre, die de Vlaamsche vrouwen vergeleek aan zeugen,
wier borsten dienden afgesneden te worden, terwij1 men hun
hondsgebroed den kop zou verpletteren.

(t) Gwijde had acht kinderen bij zijne eerste echtgenoote Isabella
van Bethune, vrouw van Dendermonde, en elf bij zijne tv eerie, Isabella van
Luxemburg. Zijne zones waren rijk begaafd, Gwijde van Namen scheen
een oogenblik aangeduid om den keizerlijken troon le beklimmen.
Gwijde van Dampierre zelf was een uitmuntend ktijgsman, den
H. Lodewijk van Frankrijk in de laatste kruisvaart vergezellentle, streed

hij dapper te Karthago, waar Karel van Anjou de Sarazeenen versloeg.
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Als opperleenheer zien wig hem gedurig in twist met
zijne 1eenmannen, inzonderheid met Eduard den I sten, Koning
van Engeland en Gwijde van Dampierre. Strevende naar
absolutisme zocht hij ook de baronnen van zijn eigen land
te kortvleugelen.
Het doel dat hij hier trachtte te bereiken was Vlaanderen
onder zijn rechtstreeks bewind te brengen en daardoor niet
alleen eenen leenman alle gezag te ontnemen, maar ook
door het heffen van groote belastingen zich meerdere geldmiddelen te verschaffen.
Den wollenhandel, zoo levendig tusschen Engeland en
Vlaanderen, en den uitvoer onzer schoone Vlaamsche paarden
naar Groot-Britanje, wilde hij onmogelijk maken.
Geene vernedering spaarde hij aan Gwijde ; hij deed
hem voor het Parlement te Parijs verschijnen; roofde zijne
dochter, klonk hem zelf in de boeien met twee zijner zonen
en 50 edellieden, en zonder ophouden hitste hij het yolk
tegen hem aan.
Het eigenlijk optreden der Leliaartspartii als partij had
plaats in Veurne-ambacht met den slag van Buiskamp (1297),
waarm de Franschen de zege behaalden door het verraderlijk
overloopen van eenige Vlamingen. In lien slag werd, van
den eenen kant, de zoon van den aanvocrder Robrecht van
Artois doodelijk gewond, en langs de andere zijne, de jonge
prins van Gulik, kleinzoon van onzea graaf, gevangen genomen,
om in triomf rond Frankrijk gereden en er doodgemarteld te
worden.
Under de aanzienlijken der Leliaartspartij treft men enkel
aan, naast de magistrates van eenige steden, den bisschop
van Terenburg, den abt van Dmnen, den markgraaf van
Veurne,den baljuw Boudewijn Reyfin, den kastelein van Bergen,
Willem De Mooschere, de heeren van Hondschoote, van
Ghistel, van Saint-Venant en van Orchies.
Stel tegenover dat handsvol de 5o gijzelaars in Frankrijk
in de boeien, en die ridders, baronnen en graven, wier
standaarden wapperden op het veld van Groeninghe, onverlet
de anderen van wie de namen tot ons niet kwamen, want
meer nog moesten er zijn, namelijk uit Fransch Vlaanderen.
Lodewijk van Velthem zingt :
Ridderscap van Vlaenderen-West
en die van Brugge en daer omtrent
ende daerna so die van Gent.
Deze en Conde men niet volprisen...
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L. Musis heeft de namen opgeteekend van de edelen
die met den Graaf in Frankrijk gekerkerd lagen :
De heeren van Hondschoote, van Ga yer, van Sottegem,
van Haveskerke, van Dudzeele. van Zomergem en van Watervliet; MM. jan van Gent, Zeger van Kortrijk, Aarnout van Oudenaarde, Antoon van Belle, Jan van Melle, Geeraard de Moor,
Boudewijn van Knesselare, Jan van Valencijn, Allaard van
Robaais, Guide van Thorhout, Geeraard van Verbois, Michiel
en Jan van Lembeke, Boudewijn van Quaet Yper, Valentijn
van Nieukerke, Jan van Rodes, Jan en Boudewijn van
Heule, Willem d'Huysse, Wouter en Willem van Nevele,
Rogier van Ghistel, Philip van Axpoele, Jan van Wevelgem,
Jacob van Uitkerke, Wouter van Lovendegem, Boudewijn
van Passchendale, Jan van Volmerbeke, Godevaart van RansiL-es, Wouter van Maldegem, Michiel van Merlebeke, Willem
van Coukelare, Philip van Steenhuyse, Willem van Mortagne,
Thomas en Ywein van Vaernewijck, Jan de Bondues, Diederik
de Vos, Hendrik Eurebar, Rijkaart Standaart, Jan Baronaige,
Willem Wenemare, Diederik de la Barre en Jan van de Pocle.
Vlaamsche edelen aanwezig to Groeninghe : Boudewy n
van Popperode, burggraaf van Aalst, Jan van Gent, Diederik
en Jan van Hondschoote, Philip van Axel, Robrecht van
Leeuwergem, Geeraard van Rodes, Michiel van Carnin, Zeger
van Kortrijk, Aarnout van Oudenaarde, Staas van Maldegem,
Staas en Hellijn van Kalken, Jan van de Woestine, Jacob
van Lembeke, Jan van Doornik, Gillis van Poelvoorde, Pieter
van Belle, Daneel van Bellegem, Boudewijn van Winendale,
Gilbrecht van Beernem, Gilbrecht van Duinkerke, Jan, Pieter
en Lodewijk van Lichtervelde, Jan van Coukelare, Aarnout
van Beerst, Boudewijn van Raveschoot, Rogier van Ghistel,
Hendrik van Pittem, Frans van Meulebeke, Salomon van
Zevecote, Wouter van Deinze, alsook de Heeren van Gayer,
Steenhuyse, Eine ; Nokere, Ansegem, Landegem, Herzele
Massemen, Vosselare, de Heeren Rogier van Rissele, Pieter
van Menine, Boudewijn van Crombeke, Boudin van Hondescote, Zeger van Gent, jan van Monine, Staas van Meilongem, Willem de Visch, Jan Borluut, Staas Lauward, Jacob
Halboud, Zeger van Belle, Geeraard Ferrant, Mijnheer van
Pietersam, Philip de Moer, Geeraard van Utkerca, Wouter
van Varsenere, Gillis van Morslede, Geeraard van Oudekerca,
Beernaard van den Halcle, Michiel van Coudekerca, Geeraard
van Merhem, Godevaart van Merham, Alexis van Hassnede,
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Jan van den Maerct, Baughelin van Erdenbosch, Gillis van
Mullem en zijn broeder, Willem van Brodermersch.
Uit Gent kennen wij jan Borluut, den held van Woeringen,
Simoen Bette, Simoen van Vaernewijck, Philip Utenhove,
Boudewijn de Vos, Pieter, Geeraard en Boudewijn Goethals,
Zegher Loncke en de twee schepenen Boudewijn Steppe en
Jan van Coieghem.
Verders ontmoeten wij te Groeninghe nog Ridders der
Zwaan met Willem van Boinem aan het hoofd, alsmcde drie
benden Tempelridders, zwarte, witte en grijze.
Uit Brabant en Limburg zien wij in het Vlaamsche leger
den heer van Arckel, Tan van Cuyk, Gillis en Hendrik van
Duffel, Arnold van Looz, Goswin van Gotzenhove, Hendrik
van Petersen; uit Duitschland : Graaf van Katsenellebogen
en den heer van Mont-Thabor; uit Henegouw Andre de Landes,
en Richard du Chastel ; uit Zeeland de hecren van Borsscle
en den koenen held Jan van Renesse.
De rekeningen van Brugge geven de volgende ridders
op aan wie de stad paarden vergoedde p a den slag : Hendrik
van Petersem, Jan van Meenen, 011evier van Bellegem, Willem
van der Haeghen, Franco van Zornergem, Hellijn Steelant,
Bernaard del Aubiel, Everaard van Kalken, Hendrik de Paepe,
Hendrik van Cruninghe, Wouter van Vinckt, Jacob van
Sevecote.
Nog een-en-dertig zijn vermeld in eene rolle van 't jaar
1302, bewaard in de archievenkamer van Brugge, en die bij
de voorgaande moeten gevoegd worden.
De volkspoezie doet Robrecht van Bethune door Conscience « De leeuw van Vlaanderen » genoemd, ook medevechten in den slag der Gulden sporen. Hij, zip ' broeder Willem
en zijn vader Gwijde zaten gevangen, de eerste te Chinon,
de tweede te Issoudun en de derde te Compiegne.

De luister der overwinning der Vlamingen is des te
schitterender daar zij behaald werd op het schoonste en
dapperste leger dat Frankrijk ooit te beene bracht, en dat
niet alleen dubbel in getalsterkte was, maar ook aangevoerd
werd door Robrecht van Atrecht, den doorluchtigsten kapitem
van zijnen tijd. Robrccht had eene dertigjarige loopbaan
achter zich, vervuld met menigvulclige ourlogen, waaruit hij
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altijd overwinnend terug gekomen was : hij streed te Karthago
(127o) en elders in Afrika en doorkruiste zegevierend ZuidEuropa.
Door zijnen vader Robrecht I, gesneuveld te Mansourah
in 1250, had hij voor oom den H. Lodewijk, koning van
Frankrijk, en door zijne moeder was hij de neef van Gwijde
van Dampierre, graaf van Vlaanderen. Hij was ook de oom
van Joanna van Navarre. De twee tegenstrevers te Kortrijk
waren dus rechtsweers.
Robrecht van Atrecht scheen met een aangeboren haat
tegen Vlaanderen bezield, en te Kortrijk streed hij met zoo
veel te meer hardnekkigheid, daar hij de dood van zijnen
zoos, gevalien te Bulskamp, te wreken had, en daar hem in
geval van overwinning, Vlaanderen beloofd was als afhankelijkheid van zijn graafschap Atrecht.
Het handschrift <, Minorite », zoo genaamd omdat het opgesteld werd door eenen Mmderbroeder (uit het klooster van
Gent,) schrijft van hem : « Philippus posuit super exercitum
suum, pro se, ducem Robertum, comitem Attrebatensem,
cognatum suum et avunculum regine, virum fortem et nobilem
et animosum, et a juventute in preliis exercitatum, et expertum
in torneamentis, fuerat enim in quinque vel sex mortiferis
bellis tiiumphator. »
Guiart beschrijft hem :
• Le Comte d'Artois i envoie
Le plus franc le plus debonaire
. Le plus felon vers son contraire
• Le plus Nardi en toutes places
. Le mains doutan cops ne menaces
. Et le plus large pour despendre
• Qui fust puffs le tens Alixandre. . —

Het is net alleen aan hunne dapperheid, maar ook aan
hun beleid en hunne krijgskundige hoedanigheden dat onze
voorouders hunne schitterende overwinning van 1302 te

danken hebben.
In de XIII e en XIVe eeuwen was Vlaanderen beroemd
om zijne macht, zijne welvaart en den vrijheidszin die zijne
moedige inwoners bezielde. Onze voorouders stonden aan de
spits der Germaansche beschaving.
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Onze groote steden bezaten eene veel grootere bevolking
dan nu; Gent, leper en Brugge waren brandpunten van handel
en nijverheid in betrekking met gansch de bekende wereld;
Damme, de voorstad van het Venetre van het Noorden, zag
duizenden schepen zijne haven in- en uitvaren.
Sedert de kruistochten waren de volkeren van WestEuropa in de krijgskunde zeer bedreven geworden ; de derttende eeuw was daartoe eene goede school geweest, vooral
in Engeland, in Spanje en ook in ons vaderland.
De kriigsleer der Romeinsche veldheeren deed haren
invloed in de maatregelen te Groeninghe door de beveihebbers
genomen, gevoelen. Onze voorouders waren aan krijgsbeleid
en krijgstucht gewend. Zulks was niet het geval in Frankrijk,
waar eene enge toepassing van het leenroerig stelsel aanhoudend het ontluiken der vrijheid belemmerde, en de steden
dwarsboomde in het op voet houden van goed geoefende
gemeentelegers.
Goed gedrild en eigen voetvolk had men in dit land
met; men nam zijne toevlucht tot huurlingen en betaalde
liever de diensten van vreemde handlangers. De ruiterij bestond
bijna uitsluitend uit den addl.
Men heeft te recht doen opmerken en bewezen, dat men de
herschepping(i) der krijgstaktiek bij het voetvolk aan de oude
Vlamingen verschuldigd is, aan onze helden van 1302.
MAURITS DE MAERE D'AERTRIJCKE,
Gewezen ruiterij-officier, stafadjunkt.

(I) Men leze hierover : Lours abre:ge de tactique ge'ne'rale, door
RENARD, 1879.
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realist beschrijft hetgeen hij ziet, en ziet
hetgeen er is. De realisten staan dus tegenover de idealisten, die, als G. Gezelle, in het
beschrijven der onbeduidenste zaken ons hart treffen
door de fijnheid van het gevoel en onzen geest
opwaarts voeren door de kracht van hunnen beeldenstroom.
Wij denken er geenszins aan het realisme to
veroordeelen; de waarheid is het brood van den
geest, en het realisme is de beschrijving van de
« wezenlijkheid », van hetgene waarlijk buiten ons
bestaat. Maar er dient een onderscheid gemaakt. Er
bestaat een realisme, een gezond realisme, zooals b. v.
dat van V. Loveling, A. Snieders, H. Ram, A. Walgrave, dat alle tooneelen natuurgetrouw teekent,
dat de palen der zedelijkheid eerbiedigt, dat min
zedige zaken kiesch bewerkt, met een woord, dat
beschavend medewerkt tot de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling van een yolk. Doch er is ook
een ongezond realisme, gehuldigd door een aantal
schrijvers, die zich vermeiden in zinnelijke liefde en
walglijke toestanden, die onkiesche aardigheden en
onzedige tooneelen najagen, die de wereld en hare
bewoners afschilderen als iets afgrijselijks, iets monsterachtigs, die bijgevolg meer het bederf dan de
EN

beschaving hunner lezers ten doel hebben. Deze
strekking, door E. Zola opgehemeld, vinden we in
zekere mate terug in Naar het Land van Belofte
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van Is. Teirlinck, in Het Recht van den Sterksie,
in Mea Otlfia van C. Buysse, in Verslefen van Moortgat, in De Boer der Schranse van Smits, in menig
artikel van Nu en Straks. Zeker, er ligt kunst in het
beschrijven van lage, obscene dingen; maar zulk realisme is in strijd met zich zelf, omdat het ulisluitend
oneerbare zaken uit de buitenwereld beschrijft; en
daarom ook, zoolang ons yolk de zedelijkheid blijft
op prijs stellen, zal hunne kunst weinig of niet
bewonderd worden.
Tusschen deze twee soorten van realisme is er
eene derde ontstaan, wiens tendenz in den grond
weinig- verschilt van die van het ongezond realisme.
Zijne verdedigers — en hun petal wordt van dag
tot dag aanzienlijker -- beweren wel dat zij alle
toestanden beschrijven, gelijk zij werkelijk zijn, dat
zij het onzedige niet najagen ; maar wanneer we
hunne werken lezen, bevinden we aldra dat hunne
beschrijvingen buitensporig overdreven en onnatuurlijk zijn, dat ze den lezer eene valsche gedachte
geven van den waren toestand.
We hebben bier voor ons een werk (n r 1 van Het
Duimljesblad 1899) dat voor opschrift draagt Lenteleven door Stijn Streuvels. Die schrij ver is, blijkens
eene nota, de eenige goede realist in Vlaanderen.
We hebben het « allegaartje » van Streuvels vier
of vijf maal aandachtig bekeken en zijn tot het besluit
geko men dat de schrijver, al is hij de neef van den
idealist G. Gezelle, maar een betrekkelijk gezond
realist is. Zeker, zijn werkje bevat kleurig geschilderde tafereelen; Vlaamsch zijn dikwijls de optredende
personen, de geschetste zeden en de gewoonten ,
maar als ik in het hoofdstuk 075 den dool een hoop
bedr onken wijven, halfnaakt op den vloer zie spartelen,
een man zijne vrouw schandelijk zie voortsleuren en
half dood stampen, een zwarte dwerg verder een
,onn oozel meisje zie onteeren, dan vraag ik mij of
of hij, realist, aan de waarheid trouw gebleven is. Heeft
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Stijn Streuvels voor zijn Vlaanderen geschreven, —
zijne dialectische taal maakt die onderstelling heel
waarschijnlijk — dan zullen de brave Vlaamsche lieden fel staan zien bij het lezen van zulke tafereelen
en natuurlijk zeggen : « neen, zoo zijn we niet ), en
hetgeen erger is, menige lezer zal zich misschien
niet bij zulke beschouwing bepalen, maar zich aangezet voelen eenen stap verder te wagen op het
pad der ondeugd en des bederfs. Misschien heeft
onze Westvlaamsche Streuvels ook de verwaandheid
voor de Nederlanders geschreven te hebben, — in
dit geval had hij echter de Xederlandsche taal
moeten gebruiken — en dan zullen onze Noorderbroeders vooral met verwondering opkijken of ten
minste in de overtuiging gesterkt worden dat het
geloof op Vlaamschen bodern wankelt en dat de
goede zeden deerlijk verbasteren. Men ziet het, in beide
onderstellingen bekomt de schrijver een slechten
uitslag, omdat zijne schilderingen valsch en onnatuurlijk zijn, wanneer zij ons Vlaamsche yolk als
bedorven en beestachtig voorstellen. Zulke tafereelen
leest men wel als eene nieuwigheid in dagbladen,
maar niet in een hoek dat de zeden van gansch een
y olk wil doen kennen.
Ik ga verder; (IC manicr, waarop hij de heiligste
zaken en daden beschrijft, is slechts geschikt om
den lezer te doen twijfelen aan de rechtzinnigheid
en den ernst van het godsdienstig karakter der
Vlamingen. Terwij1 hij b. v. de godvruchtige gevoelens
van het « eerstecommuniekantje » op weinig eerbiedige wijze beschrijft, plaatst hij hier en daar een
realistisch tafereel, als dit van de barbaarscheid des
vaders, van de houding der bevallene moeder, van
de kleeding der dochter, omstandigheden die vaak
met het voorgaande niets gemeens hebben en altijd
aan de goede daden den schijn geven alsof ze met
lichtzinnigheid, uit schijnheiligheid of uit gewoonte
gedaan waren. Nog eens -- gansch het Vlaamsche
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y olk weze getuige — de manier van zulke zaken
voor to stellen maakt een sle-Thten indruk en leidt
onvermijdelijk tot valsche, overdrevene besluiten.
Eene derde opmerking wil ik hier bijvoegen.
Op omtrent twintig plaatsen van zijn werk, heeft
Streuvels Yacht gemaakt op tamelijk plat realisme;
met opzet, zou men zeggen, brengt hij het verhaal
op zinnelijke dingen, die hij beschrijft en nog beschrijft. Dit wordt bij hem zoo natuurlijk, dat men
bij het lezen van den eersten regel eener bladzijde'
reeds raden kan, waar hij wil op uitkomen. Eens
dat die zinnelijke tloestand beschreven is, breekt het
verhaal af, het stuk eindigt : Streuvels heeft zijn doel
bereikt.
Aangenomen nu dat zijn boek voor volwassenen
alleen bestemd is, kan het bij weinige lezers een goeden indruk achterlaten , het vuurt weleens de driften
des lezers aan, verlaagt hem, maakt hem vooral
boos, omdat zijn persoon valsch afgeschilderd wordt.
Hopei.). we dat Streuvels en zijne talrijke broeders
in het vak het overdrevene, het gewaagde van hunne
tendenz zullen begrijpen en ons voortaan wat gezonderen kost zullen opdisschen.
Boom.

J. JACOBS.

*A** et)** AMMA
TER EERE VAN HET H. HERT

I.
Ecce Cor. .....
Mijn God, eens heeft uw Hert geblonken,
— Nog niet ontkleurd, nog niet gewond, —
Toen Gij, van liefde godlijk dronken,
Na 't laatste Paaschmaal, rechte stondt :
Dan schoot uw Herte viam en vonken,
In 't zicht der Twaalf, die, om u rond,
Aanbiddend, op de knieen zonken,
Met starren blik en bleeken mond.
Nog immer staat Ge, uw Hert in gloed
— Met doornenkrans en Kruis nu — toonend;
Maar 't wufte yolk, zijn lokken kronend
Met geurig fleurgen rozenhoed,
Hupt heen ten spele, licht van voet,
Mijn God! uw Liefde en Lijden hoonend!
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II.
« Prmbe, fili, .. ... »

« Gij smeekt, mijn God? en beedlend beeft Uw hand,
De almachtge hand, die weelde en wellust schiep?
— « Wat troost, wat baat mij, daar mijn Herte brandt
Van Borst en liefde, om een die henen liep? >
— « Heer! liep hij been, hij vinde druk en schand... ,
— « En de afgrond ginds, onpeilbaar, donker, diep,
Gedoken onder blij bebloemden rand,
Hij stormde en stortte er in, zoo 'k hem niet riep.
Neen, laat Me gaan en roepen, smeeken hem,
't Ellendig, ver en verder dwalend, kind,
In angst gewonnen en zoo trouw bemind!
'k Wil smeeken, roepen nog met krachtger klem,
Tot hij haar eindlijk toch erkent, mijn stem,
En komt... en weer mijn Hert zijn liefde wint. >>

« ..... cor tuum Mihi! ),

« Wee! mijn kind ligt hier, bezweken,
Roerloos, bleek en koud,... niet dood :
Tranen wellen nog en leken
Uit zijn oog dat half ontsloot.
Kent gij, hoort gij Vader spreken,
Kind, en klagen om uw' nood?
Kom! rust zachter, neergestreken
Op mijn boezem, in mijn schoot!
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Ach! war hebben haatlijk laf,
Zij, die Mij uw hart benijdden,
U geschonden, u doen lijden,
Beulend ziel en leden af!
Moed, mijn kind : wie 't leven gaf,
Heelt u 't leven in verblijden. »

IV.
« Fac cor meum.....

« 0 Vader, Vader, 'k voelde, in biecht en boet?
Mijn bange Borst ontlasten van bezwaren;
En dan uw balsem, zalvend zalig zoet,
Met kracht van hoop doordringen been en area.
0 Vader, Vader mijn, oneindig goed,
Uw Brood, van goddelijke korenaren,
Uw Wijn, van louter godlijk druivenbloed,
Doet nieuw een leven, blij, door 't hert me varen.
Mijn hert — dat ik, bij trotsch en tergend willen,
Aan U ontzegde, en, naar Uws vijands grilled,
Liet stormen, ver van U, in zonde en slijk, —
Belvaar het, nu en immer, in Uw stillen,
— Ach! al to lang ontweken — liefdewijk;
En maak het, nedrig zacht, aan 't Uw gelijk! »
jUni, 1899

EUG. DE LEPELEER.

rEntrAvoy,r40A
WAAROM?
Twintig Dierensprookjes.

EEN WOORDJE VOORAF.
N een vondelingshuis kwam er een nieuwe
Moeder; alien naam droeg ze, al was ook
niet een der kindertjes het hare! Ze had een
hart vol liefde, en het pijnigde haar, dat al de kweekelingen een verschillend kleedje droegen : het een had
een rokje vol gaten, een ander bezat een harlekijnspakje, een derde pronkte met een zijden buisje...
Zekeren dag doste zij al haar lievelingen gelijk uit.
En sommige lieden zeiden :
De kleinen, die fluweelen kleederen bezaten,
zijn er erg aan toe! »
Anderen morden :
« Nu loopen er wier plunje te wijd, velen wier
plunje te nauw is! »
De Moeder sprak niet : ze werd gedreven door
haar zucht om al die kindertjes de hare te mogen
noemen, en te toonen, dat ze haar alien even dierbaar
waren...
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De vertellingen, die volgen, zou ik ook gaarne
de mijne heeten.
Haar echte vader is lang dood, maar ze hebben
menig voedstervader (I).
Dat deze mij vergunnen met hen in vrede to
leven.

I.
DE AAP.
Waarom hij geschapen werd.
Langs de groote baan stond het werkhuis van
den dorpssmid. Heel den dag was het vreeselijk heet
geweest. Na den middag overwolkte zwaar de hemel;
de wind steeg op; plots sloegen snelle regendruppels
kuiltjes in 't zand...
Twee vreemdelingen drongen de smis binnen.
Hun kleederen glommen reeds van het water. 't Was
Onze-lieve-Heer met Sint-Pieter. Ze zetten zich op
een houtsblok neer en keken naar den smid en zijn
knecht, die dapper voorthamerden, en weldra een
hoefijzer hadden ver vaardig-d.
De twee smeden kwamen een oogenblikje uitrusten bij de bezoekers, en aanstonds viel Sint-Pieter
aan het praten, en zei, dat zijn makker ook een smid
was; hij vertelde er zoo wondere zaken over, dat de
twee toehoorders ongeloovig het hoofd schudden...
En 't regende voort.
Een vriendelijk wijfje, oud en versleten, trad ook
de smis binnen, groette iedereen beleefd.
Onze-lieve-Heer wenkte zijn makker, en deze
sprak :
« Nu zult ge eens zien, wat mijn meester kan! »

(I) A. De Cock, P. de Mont, Erckmann-Chatrian, Fulbert-Dumonteil, Grimm, j. Haltrich, A. Joos, I. Teirlinck, enz.
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En eer iemand er aan dacht, grepen de twee
vreemden het oudje vast, en wierpen haar in den
oven. Toen ze gloeiend was, legden ze haar op het
ambeeld, sloegen toe! Slechts eenige minuten waren
voorbij, of ze toonden hun werk : het afgeleefd
vrouwtje was herschapen in een bekoorlijk meisje !...

Nog waren de smid en zijn knecht van hun
verbazing niet bekomen, of die wonderbare menschen
waren vertrokken, en het meisje was hen zegenend
gevolgd. Het regende niet meer...
En juist trad de kwade eega van den smid binnen.
De twee mannen blikten elkander aan, en de
smid fluisterde :
« We zullen er een jong meisje van maken, en
dan zal het hier uit zijn met dat eeuwig knorren
en kijven! »
Ze grepen de grommelende huisvrouw vast, sleepten haar naar den oven, smeten er haar in...
En toen ze gioeiend was, begon het smeden;
bovenarms ging het er op los; maar hoe meer ze
toehamerden, hoe langer, dunner, leelijker, wanstaltiger de oude werd!
De smid, die een goede vent was, jammerde :
-We hebben ze doodgeslagen! Loop, loop die
vreemden achterna! Zij alleen kunnen ons helpen! »

Daar was de bode terug met Jezus en zijn apostel.
Ons-Heer bezag spijtig het werk der twee
knoeiers, en prevelde :
Ge hebt alles verdorven! Wie zal daar nu een
jong meisje van maken? Doch, zoo'n wijf verdient
een straf! »
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Hij greep den hamer, en na eenige oogenblikken
mocht men zijn werk aanschouwen : daar stond een
zonderling wezen met een grijnzend aangezicht, vier
handen en een behaard lichaam!
De vreemden vertrokken, maar eerst vroeg de
knecht :
c Hoe moeten wij dat schepsel heeten ? »
Sint Pieter antwoordde :
<, [let is een marteko! »
De eerste aap was op de wereld.

II.
DE BEER.
Waarom deze den mensch ontvlucht.
In Finland, te midden van een woud, had een boer
een stuk land ontgonnen, arbeidde er op van den
morgen tot den avond ; dagelijks kwam de beer zien,
of het werk vorderde, en sprak, toen de man zich
bereidde om te zaaien :
<, Buur, de vogels zullen uw zaad wegpikken, en
schiet er iets op, dan zullen de dieren uit het bosch
het komen verdelgen ! »
De man dacht eon oogenblik na, en zei :
« 't Is waar; gij, ge hebt veel vrijen tijd, bewaak
mijn akker. »
« Ik wil, » antwoordde Bruin. « Op een voorwaarde... »
« Laat hooren. »
• Gij .cult rnij, als loon, de helft van de opbrengst
geven. »
De boer nam aan, en ze sloegen toe.
De beer volbracht oprechtelijk zijn taak.
Als het koren rijp was, maaide de landman het
of op halve lengte, voerde het bovenste deel weg,
en liet de lange stoppels aan Bruin.

Poo
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Deze was zeer ontevreden, doch de boer herinnerde
hem de overeenkomst; het dier trok, schuddebollend,
terug naar zijn hol.
De herfst verliep, de winter ging voorbij, en de
man spitte weer zijn akker om.
Opnieuw kwam de beer dagelijks zien, en sprak,
toen de boer zich bereidde om te zaaien :
« Buur, de vogels zullen uw zaad wegpikken,
en schiet er iets op, dan zullen de dieren uit het
bosch het komen verdelgen. »
De landman beaamde dit, en vervolg-de :
« Gij, ge hebt veel vrijen tijd, bewaak mijn
akker. »
« Ik wil, » sprak Bruin. « Op een voorwaarde. »
« Laat hooren. »
« Ge zult mij, als loon, de bovenste helft der
opbrengst geven. »
« Aangenomen, » zei de hoer, en ze sloegen toe.
De man zaaide beeten ; toen deze volwassen
waren, maaide hij het groen of voor den beer, en
hield de wortels voor zich.
Bruin was nu grammer dan ooit.
« Ge zijt steeds te kwader trouw, » gromde hij.
In het woud leeft niet een zoo oneerlijk wezen als
gij. Ge verschalkt openhartige lieden. Ik wil met u
geen omgang meer hebben. Laat mij voortaan met
vrede, of het zal u bitter berouwen! »
Bruin wendde zich om, liep, verontwaardigd, het
woud in.
Hij laat den mensch gerust, doch valt deze hem
aan, dan herinnert hij zich het koren en de beeten,
en wreekt zich.
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DE BEER.
Waarom hij schier geen staart heeft.
't Was een strenge winter. De vos dwaalde uitgehongerd over het sneeuwveld op zoek naar een
prooi, maar hij vond niets. Hij kwam bij een toegevroren, diepen vijver, waar een boer een bijt in
gekapt had om water te putten. Reintje wist, dat
de visschen naar zoo'n dakvenster komen om eens
lucht te scheppen. Nu hij geen kiekens kon krijgen,
zou hij zich wel met een waterzoodje tevreden stellen.
Hij sloop nader, lei zich op den buik, en hap ! telkens
er een waterbewoner voor het gat verscheen, had de
vos hem beet, wierp hem op het ijs te spartelen...
Aan alle dingen komt een einde, en daar beneden werd men het spel gewaar, en Been visch vertoonde zich nog.
't Gat vroos stilletjes toe.
« 'k Heb genoeg, » zei de vos. « Meer zou ik
niet kunnen dragen! »
Hij nam zijn buit op, en trok huiswaarts. Onderwege ontmoette hij den beer, die de begeerte te
kennen gaf ook zoo'n vangst te doen...
De vos zei :
« Niets is gemakkelijker! In het ijs van den
vijver is een gat, laat er uw staart door hang-en, en
de visschen zullen hem vastgrijpen. Trek niet, eer
ge genoeg hebt, antlers glijden alien er van. Hoe
langer ge wacht, hoe meer ge vangt. »
De beer waggelde vroolijk naar den vijver, deed
wat hem voorgeschreven was, en zat geduldig neer,
vol verlangen...
Reintje liep, zoo hard mogelijk, met zijn vangst
naar huis, wierp ze neer, en snelde vervolgens naar
de hoeve van den boer.
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Daar liet hij zich zien.
De wachthonden sloegen aan : de bewoners
kwamen uit met rieken en vorken, stormden den
vos achterna, die regelrecht naar den vijvcr liep en
er uit de oogen verdween...
Zoo had hij aangewezen, waar de beer zat.
Deze ontwaarde de gewapende boeren, mompelde:
« Wat is dat? (iunnen ze mij zelfs gees vischje!
Nu moet ik opkramen, als ik zoo ferm beet heb! 2.
Hij wilde wegvluchten, doch zijn staart zat vastgevrozen ; hij • scharrelde, trok en wrong, alles was
te vergeefs. Voor een laatste maal rukte het arm
dier wanhopig, was los en weg, doch zijn staart was
in de bijt gebleven!
Sedert is hij heel wantrouwig geworden, en groinmelt steeds.
Zijn staart is nooit weergegroeid.

Iv.
DE DISTELVINK.
Waarom hij zoo bont gekleurd werd.
De Heer had de vogels geschapen ; ze waren
verspreid over de vlakten, over de berg-en en de
dalen. Op het eerste zicht waren ze slechts door hun
grootte te onderscheiden. En de Schepper wilde zijn
werk volmaken, en de vogels kwistig versieren met
de schitterendste kleuren...
Met het krieken van den dag, vOOr de verzengende hate, begaf Hij zich naar de heete streken,
en verfde er vogels, die weldra fonkelden in de zon
als vliegende edelgesteenten, andere geleken op prachtige bloemen, bloeiend in smaragdgroen gebladerte...
Zoo ging Hij van land tot land, kwam in Vlaanderen, toen reeds de avondschemering zonk.
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Zijn taak was schier volbracht.
Hij verfde en schilderde, doch de schoonste kleuren
had Hij elders verbruikt ; slechts Zijn pot met grijze
verf was nog goed voorzien...
En alien waren eindelijk getooid, zoo goed bet
ging, en alien vlog-en henen ; alien, uitgenomen een
vogeltje, de distelvink, die altijd met iedereen in
vrede leefde, en bescheiden in een hoekje achteraan
gebleven was.
De Heer Wilde vertrekken, vertrekken om niet
terug to komen, toen het vogeltje wanhopig riep :
« 'k Zit hier!... »
De Schepper voelde spijt, daar Hij het distelvinkje vergeten had. Wat moest Hij coen ? Hij keek
in alle pottekens. Helaas, ze waren ledig! Hij wrong
zijn borsteltjes uit....
Hij lei een weinig wit op het onderlijf, op de
vleugels, den staart en de wangen van het diertje;
om den bek streek Hij een karmijnrood kringetje,
er onder een zwart, en ook het achterhoofdje, een
gedeelte van de wangen, van de vleugels en van
den staart maakte Hij zwart ; bruin verfde Hij den
rug, en helderbruin de zijderi nevens de borst; over
de slagpennen schilderde Hij een goudgelen band;
Hij vond nog een vleeschkleurig tintje voor den bek,
en een lichtblauw kleurtje voor het uiteinde er van...
De Heer was nu tevreden, en zei :
« 't Is voorwaar het slechtste niet, van hetgeen
ik heden gedaan heb; en de nederigste vogel is hier
nu de schoonste! »

V.
DE EZEL.
Waarom hij op de wereld kwam.
Een paard leefde in vrijheid; wat hem omringde,
scheen slechts voor hem geschapen, en de hoogmoed
daalde in zijn hart.
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Eens op een schoonen Meimorzen, als alley
geurde en fleurde om hem heen, werd het dier hoovaardiger dan ooit, wilde nog meer en nog beter
voedsel hebben...
Het stormde vooruit, stak den kop in de lucht,
schudde de manen, snoof den wind op.
Het kw•am bij een heerlijk bosch, hoog rezen de
kruinen, doch op den grond groeiden slechts ellendige, van licht beroofde gewassen...
Het paard ijlde verder; voor zijn blikken strekte
zich een glanzend meer uit; op den oever stonden
prachtige planten, doch ze waren of te hard of te
bitter...
Aan gene zijde van het water zou het beter zijn.
Het dier liep langs den oever voort, en beyond
zich eindelijk voor een barre woestijn.
Schoorvoetend zette het zijn weg voort; steeds
verbreedde de gezichteinder...
Ten slotte vertoonden er zich eenige eenzame
gewassen; het dier naderde ze; het waren distels!...
Het moest er zijn honger mee stillen...
Zijn schoone manen verdwenen; zijn ooren en
zijn staart werden langer... Het wilde henniken, en
kon slechts een gebalk laten hooren...
De eerste ezel was op de wereld!
( Vervo/gt.)

REIMOND STUNS.
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ULTIMA THULE.
Tell(' est, 17021S le croyons, la vraie
explicatzon de la _plus fameuse e'nigme
que renferme la ge cogra_phie ancienne,
MALI E-ER UN.

E bespreking van dit in schijn nietig onderwerp
zal misschien meer dan een weetgierigen lezer
___) bevredigen. Hoevelen zijn er niet die het
heimelijk woordeken Thule in hunne lezingen hebben
ontmoet, zonder het goed weten t'h-uis te brengen?
Althans dat was mijn wedervaren in eene afgewilsselde avondlectuur. Doch toen het tooverwoord beurtelings te voorschijn gekomen was bij VIRGILIUS en
TACITUS, bij GEETHE en WALTER SCOTT, bij den
Franschen FONTENELLE en den Luikschen GODEFROID KURTH, moest het er aan met oorsprong en
verwantschap, -vat moeite het ook zoude kosten.
Handboeken van aardrijkskunde en algemeene geschiedenis werden vruchteloos geraadpleeg-d, Vlaamsche, Fransche, Latijnsche en Grieksche woordenboeken vergeefs opengeslagen, toen eindelijk de oude
PITISCUS den sluier eenigszins oplichtte. — In het

Lexicon Latino-Belgicum, accurante Samuele Pitisco
(Amsterdam, 1737), kan men inderdaad lezen :
« Thule. Virg. G. I, 29. Island. Een eyland in de
Noorder-Zee. »
't Is weinig ja, doch nu was het doodeenvoudig,
in het eerste boek der Georgica, het overheerlij k
apostroof aan Cesar-Augustus na te gaan :
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Tuque adeb, quern mox qztce sint habitura Deorum
Conczlia, zncertum est ; urbisne znvzsez e, Ccesar,
Perrarumque vela curam ; et to maximus orbzs
Auctorem frugum, tempestatunique potentens
Acczpia, czngens maternd temj5ora myrto :
An Deus zmmenszs venias marls ac tua nauta,
Numzna sola colant : tzbi serzilat ultzma Thule....

« En gij bijzonder, o Cesar, die 't nog onbewust
zijt wat de raad der Goden over u beslissen zal :
zult gij over steden en landouwen reg-eeren ; ofwel
een zorgvolle vader voor de vruchten der aarde zijn;
ofwel met kloeke bootsgezellen de baren der zee
doorklieven tot in 't zicht van het uiterste Thule... (I) »
Een oudbakken uitgave van Virgilii Maronis
opera (Bruxellis, 1778), geeft van het woordje Thule
deze wijze uitlegging : « Het uiterste punt der aarde
van de Ouden gekend en het verst in 't noordwesten
gelegen. ORTELIUS denkt dat het eene landstreek is
van Noorwegen, door de bewoners Tilemark geheeten.
CAMDENUS (William Cambden) vindt het in de Shetland-eilanden van den Caledonischen Oceaan, onder
't gebied van den koning der Denen, en door de
zeelieden Thylenfel genaamd. Anderen wijzen op
IJsland, het verste noordendeel van het Deensche
rijk, alwaar een vuurspuwende berg bestaat, altoos
met sneeuw bedekt. ,>
Ziedaar ondertusschen het raadselachtig Thule
gelegen in IJsland, in Shetland, in Noorwegen, of,
zoo wij haast zullen zien, in Ierland of in Denemarken.
De worst der geschiedschrijvers, TACITUS, maakt
ons niet wijzer met deze enkele woorden in Agricola
c Wij ontwaarden ook Thule dat de ruwheid der
luchtstreek tot dan toe onder eeuwigdurende sneeuw
verborgen hield (2). \>

(I) Vertaling van een zeer vrij Latinsch commentaar ;
. Viens-tu regner sur la mer immense, seul Dieu qu'adoreront les
matelots et qui sera invoque jusqu'aux rivages de la lointaine Thule? .

Vertaling van Nisard.
(2) Dispecta est et Thule, quam hactenits nix, et hiems abdebat.
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De ty, eleerde FONTENELLE (1657-i 737), eigen neef
van P. CORNEILLE, zegt spottenderwijze in zijne
Bistoire des oracles : « Thulis fut un roi d'Egypte,
dont l'empire . s'etendait jusqu'A l'ocean. C'est lui,
ce qu'on dit, qui donna le nom de Thule a qu'on
appelle presentement Islande. Comme son empire
allait apparemment jusque-1A, it etait d'une belle
etendue. »
GODEFROID KURT, in Les origines de la civilisation
moderne, vindt wel degelijk Thule in Terland, zooals
blijkt uit deze woorden : e L'autorite de Rome n'avait
d'autres limites que celles du monde connu, puisqu'elle
etait bornee seulement par les sables bralants du
Sahara et par les Hots qui battaient les rives de
Thule. » — « L'Islande, Ullima Thule des poetes,
venait tout entiere au devant de Jesus-Christ, et,
baptisee par Saint Patrick, allumait, au milieu des
solitudes de l'ocean, un foyer de civilisation chretienne
qui devait bientOt rechauffer le continent lui-merne.
Wij ontmoetten nog het eeuwig woordeken Thule
bij den Franschen novellist CHARLES NODIER, en bij
den Engelschen of Schotlandschen ROBERTSON in
zijne Geschiedenis der ontdekkzng- en dci' veroveringvon
Amerzka door de Spanjaards. Deze wijst op « IJsland,
het Thule der Ouden »; gene opent zijn verhaaltje
Trilby in deze bewoording-en : IL n'y a personne par/id
woos, vies chers arts, qui n'ait enicnclu 5arler des
DROWS de Thule et des ELFS ou lutins familie• rs de

Ecosse...
Nu ligt GOETHE aan de beurt, die in zijn wonderbare Faust de ballade zingt van den Ke ying van Thule.
't Is echter bij den gcnialen dichter niet dat wij moeten
to rade gaan om aardrijkskundige inlichtingen. Niettemin wordt de vertaling van zijn zang gespaard
voor het slot van deze droge, stroeve mededeeling :
leste moet het beste zijn.
De prins der romanschrijvers, WALTER SCOTT,
is wijzer om raadplegen. Hij was meer clan een dichter
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en een verzinner, zijnitle onbetwistelijk een der geleerdste
geschied- en oudheidkundigen van zijnen tijd. In het
roman De Zeeroover (The fiirate) staat er : « Dees
lang, smal en hoekig eiland, gewoonlijk Maitland
genoemd, dat is het vasteland der Shetlanden, loopt
uit op de Kaap Sumburg, zooals de zeelie heel goed
weten die gewoon zijn de onstuimige zee te bevaren
die het Thule der Ouden omstroomt. >> — Daar lag
inderdaad het noordelijk Uitersle Thule (V,.
Ziedaar, verhoop ik, bewezen dat deer zonderling
onderwerp noch nietig, noch bespottelijk is : acht
roemrijke mannen komen getuigenis te geven.
Nogtans niet alle aardrijkskundigen hadden of
hebben er vrede mee dat Thule in Shetland te vinden
ligt : de bekwaarnste, misschien de bevoegste van
alien, namelijk MALTE-BRUN, verdedigde hardnekkig
en met zijn gewoon talent een geheel ander stelsel,
plaatsende Thule in 't Zuidwesten van Denemarken,
in Jutland, zijne eigene geboorte-streek. In deze twee
laatste woorden ligt het geheim besloten van des
geleerden mans vooringenomenheid. Ziehier in korte
trekken zijn leven.
MALTE-BRUN was Deen van oorsprong, met
echte naam Malte Koenraad Bruun, geboren te
Thisted, in Jutland, ten jare 1775. Om reden van
staatkundige bemoeiingen nam hij de wijk naar
Zweden in 1796, en ging van 1800 tot zijn sterfjaar
1826, Parijs bewonen, alwaar hij de mede-opsteller
bleef van het berucht Journal des &bat's. Zijn groot
en bijzonderste werk : Precis de la seos-rathie univer-

selle, ou descripion de Mules les tartics du monde,
verscheen te Parijs in 1810-1829, in 8 deelen, in 8°.

(I) In een ander van zijne geestesvoortbrengsels, Robrecht van
Parris, (Count Robert of Paris), verklaart WALTER SCOTT : « In
den Kruisvaarttijd aanschouwden de toenmalige Grieken Groot-Brittanje
en Denemarken als uitmakende het Thule der Ouden, welke benaming
alleen toepasselijk is op de Shetlanden en de Orcades ».
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Aan het eerste deel, behelzende de geschiedenis
der oude aardrijkskennis, ontleen ik ,passim, hier en
daar, de volgende noodzakelijke opklaringen :
I° De eerste aardbewoners, in een engen omtrek
besloten, kenden van de wereld al niet veel vender
dan de lengte van hun zichtbereik.
2° Bij de oude Grieken, bijzonder in HOMERUS'
tijd, was de wereld eene platte schijf, door den stroom
Oceaan omspoeld, en in twee gesplitst, ten oosten
door de rivier Phasis in Armenie, ten westen door
de pilaren of zuilen van Hercules.
3° Volgens den lateren HERODOTES was de aarde
eene vlakte van onbepaalden omvang.
4° Nog later onderwees ARCHIMEDES, na SOCRATES en PLATO, dat de wereld een aardbol « van
bolronde gedaante » is.
Op 't aanzicht van den kloot, daar de oceaan omspoelt,
Waarzn zoo menzg slack van zeeg-edrochten woelt.
(V oNDEL, Lucifer.)

5° In de IVe eeuw vOOr de kristene tijdrekening,
waagde een sterrekundige, met name PYTHEAS, uit
Marseille te stevenen de kolommen van Hercules
voorbij, en alzoo 't noorden in, alwaar hij aanlandde
op het vroeger onbekende Thule. Van dan of waren
de Phasis, die zich ontlast in den Po ntum Euxinurn
of Zwarte Zee, en de Herkules-pijlen of latere Kaap
van Djebel-al-Tarik (Gibraltar) onttroond als uiteinden
der wereld : het waren voortaan noordwaart Thule
en, naar 't schijnt, de Sandwich-eilanden in 't zuidoosten, welke laatste nogtans eerst ontdekt werden
door COOK in 1773. Wat er van zij of niet, sindsdien
ontstond bij de geleerden van Europa de groote
strijd om te weet te komen waar eigenlijk het noordelijk Ulthna Thule der Ouden gelegen was.
Ziehier in welke bewoordingen de beroemde
Malte-Brun zijn eigen stelsel verdedigt :
« In zijne refs ten noord-oosten voortvarend, of,

1 10

ULTIMA THULE.

zoo hij meende ten noorden, ontmoette Pytheas na
zes reizensdagen boven Albion een deel van de
Jutlandsche kust, nu Thy of Thyland genoemd, en
Thiuland in Oud-Schandinaafsch. Hij veranderde dien
naam in Thule of Thyle ... De beschrijving van het
natuur- en landgewest is van treffende gelijkenis.
Jutland's zavelachtige duinen, het drijfzand dat naar
de gril der winden heuvelen opwierp of wegdreef,
de moeren met een bedrieglijk zeezand bedekt
waarin de onvoorziclitige reiziger verzwond, eindelijk
het grauwe, eigenaardige zwerk dat het daglicht
doofde, ziedaar wat al wonderheden aan Pytheas
deden verklaren dat in Thule's omtr3k de aarde, de
zee en de lucht tot een enkel element versmolten.
De nachten duurden slechts twee of Brij uren met
lang morgend- en avondschemerlicht; men teelde in
't noorden gierst, in 't zuiden koorn ; de honing was
er in overvloed, de boschmede van dagelijksch
gebruik, en men was gewoon het graangewas te
droogen in ruime schuren; heel dat beschrijf van Thule,
door Pytheas nagelaten, beantwoordt volkomen aan
de westerkust van Jutland. »
Spijt genoeg voor den doorluchtigen Malte-Brun,
doch het opgehangen tafereel schijnt heel en al toepasselijk op de Shetlanden. — Althans om gedaan te
maken met deze schijnbare nugoe difficiles, kinderachtige moeilijkheden, ontleen ik enkele regelen aan
een Fransch Dictionnaire de biografilzie, d'histoire,

de ge'ographie, etc.
« Thule is de naam door de Ouden gegeven aan
de verstafgelegen streek welke zij in 't noorden
kenden. Pytheas die er de eerste van gewaagt, heeft
niet vastgesteld of het een eiland of een vasteland
was; het ligt, volgens hem, op zes dagen zeereizens
boven Brittanje; doch ingezien hij dees eiland slecht
orienteerde, wiens westelijk uiteinde (de kaap Cantitim
of Kent), hij als 't noordeinde aanschouwde, kunnen
de zes dagen zeevaart hem gevoerd hebben naar
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Shetland, alwaar de hedendaagsche kritieken het
eens zijn om Thule te vestigen (oU les critiques

modernes s'accordent a placer Thule").
Waarmede genoeg daarover.
Thans blijft er nog de beloofde vertaling mede
te deelen van G OETHE'S ballade De Koning van
Thule. Zij is ontleend aan : Faust, een tragedie door
J. W. VON GOETHE, vertaald door L. VLEESCHOUWER.
Brussel, b!). C. Muquardt, 184 2. De lezer zal zelf
oordeelen of de Fransche overzetting, hierachter
afgeschreven, nauwkeurig is of niet.

I.
Er was een Koning van Thule
Getrouw tot aan het graf,
Wien stervend zijn geliefde
Eenen gouden beker gaf.
Er ging hem wets daarboven,
Hij leegt hem bij ieder maal;
Zijne oogen liepen hem over
Bij 't vatten der bokaal.
En als hij kwam te sterven,
Gunde hid en stad en rijk
Aan die het moestm erven,
Den beker niet te

Hij zat bij 't koningsmale,
De riddren rondom neer,
In de hooge vadrenzale,
Ginds op het slot aan 't meer.
Daar stond nu de oude drinker,
Dronk laatsten levensgloed,
En wierp den heiligen beker
Beneden in den vloed.
Hij zag hem storten, drinken
En zinken diep in 't meer.
Zijne oogen sloten, zonken,
Hij dronk geenen druppel meer.
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II.
Jadis un vieux roi de Thule,
Fidele jusques au tombeau
Recut a la mort de sa belle,
Une coupe d'or cisele.
La coupe ne le quittait guêre,
Dans ses fetes les plus splendides,
Et lorsqu'il y portait les levres
Les larmes coulaient de ses yeux.
A la fin de ses jours, le monarque
Legue ses domaines a son fils,
Ses villes, son or, son palais,
Excepte la coupe adoree.
Puis a sa table it fait asseoir
Et la cour et ses chevaliers
Dans le vieux château de ses peres,
Baignê par la vermeille mer.
Il sent venir sa derniere heure.
Son bonheur supreme est de boire
Encore une fois dans la coupe,
Pais it la jette dans les Hots.
Le vase clans l'eau fi emissante,
Tourne et disparait a jamais.
Le vieillard frIssonne et s9upire :
Il ne boira plus. 11 est mort (1).

La chanson du roi de Thule voorkomende in het
opera Faust van GouNoD is nog heel wat anders.
De vierde en laatste strofe luidt armoedig :
c Et puis en Phonneur de sa dame,
11 but une dermere fois.
La coupe trembla dans ses doigts,
Et doucement it rendit l'Ame. »

(1) Van een onbekenden vertaler.
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IV.
Ziehier ten slotte, uit de Bibliolheek voor zangers
van De Seyn-Verhougstraete, to Aalst, De Koning
van Thule, gedicht van P0L DE MONT, getoonzet
door FLORIMOND VAN DUYSE :
Een grijze Koning droomde
Op den oever van het meer,
En rond hem wandelden statig
De ridders heen en weer.
Hij zat op fulken kussens
Op zijn ivoren troon,
En zilveren haren daalden
Onder zijn gouden kroon.
. Ga, spraak hij, haal mijn beker,
Schenk mij den zoetsten wijn ;
1k wil nog eenmaal drinken
Ter eer der liefste mijn..
En de nude grijze Koning,
Een traan in ieder oog,
Verhief met magere handen
Den Beker traag omhoog.
En then hij had gedronken
Daar wierp hij hem in het meer,
En zag hem zinken, zinken
Al dieper en dieper neer.
Verzwonden was de beker.
Des K.onings hoofd zeeg neer.
Hij look met een zucht nine oogen
En ontsloot ze mmmer meer.

Dr. R. MOROY.

" g
Z
4VMMVAAMM
c4:

VAPAVV

DE BURGERWACHT IN DE XVIe EEUW (I)

achten het niet overbodig een vluchtigen
blik te slaan op de regeling en de inwendige orde eener dergelijke wacht in eene
groote stad. Hiertoe nemen wii als voorbeeld gedurende dezelfde eeuw het St. Antoniusgilde te Gent (2).
In de opene brieven, den 17 Jan. 1611 door de
aartshertogen Albrecht en Isabella aan de Gentenaars
verleend, lezen wij, dat het Gilde van St. Antonius
van ouden en immemorialen tijde een schoon, groot
en edel Genootschap is geweest, dat het uitstekende
diensten aan de overheid heeft bewezen, en 's lands
bestuur, de stad en hare instellingen met moed en
ernst tegen hunne vijanden heeft verdedigd, dat
het steeds als vrij en bevoorrecht gilde werd beschouwd en aan geen ander onderhoorig was; ja,
dat de andere gilden, in hunne twisten of geschillen,
tot deszelfs bemiddeling hunne toevlucht plachten
te nemen en aan zijne onpartijdigheid, bekwaamheid en gegronde kennis in het omgaan met de
vuurwapenen voile recht lieten xveervaren.
In het algemeen zij gezegd, dat zoowel in de
groote als in de kleine steden onder de gewapende
gilden dat der kloveniers het meest geteld, het meest
geacht was.
De voornaamste ingezetenen maakten er deel
JJ

(I) 'Lie Belfort, blz. 5, z de halfjaar, 1899.
(2) De jaarboeken van dit gilde, waaruit wij eenige bijzonderheden,
die hier gaan volgen, putten, zijn uitgegeven door F. Verhaeghen,
in de Maatschappij der Vlaamsche bibliophilen.
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van, zoowel adelijken en geestelijken als burgers.
In Hasselt werd zij in tegenstelling der « voetboeghe »
en der c handboeghe Camer >> de « groote camer »
genoemd.
Al de leden maakten evenwel van het gilde
geen actief deel uit ; de meesten waren wat men
zou kunnen noemen eereleden en betaalden eene
jaarlijksche bijdrage. De elkander opvolgende verbeteringen, Welke in den loop der jaren in het
schietmaterieel moesten aangebracht worden, verfraaiing der lokalen, waar dikwijls veel zorg aan besteed
werd, veroorzaakten noodzakelijk groote uitgaven,
die het Gilde moeielijk kon dragen. Het jaargeld
der leden en de opbrengst der boeten waren soms
ontoereikend om daarin te voorzien. Buiten de bijdrage der stadsoverheden, bestond er dan ook eene
aanmerkelijke bran van inkomsten in de doodschulden.
De doodschuld was een geschenk, dikwijls eene
som gelds, die elk lid op den dag zijner aanvaarding aan het gezelschap afstond. Dit heette doodschuld, omdat de betaling er van tot den dood
van bedoeld lid kon uitgeschoven worden. Het
minimum der doodschuld werd door de verordeningen
bepaald. Het gebeurde nochtans, dat gegoede personen aanzienlijke sommen schonken. In de opbrengst
dezer doodschulden vonden de gilden dikwijls hunne voornaamste hulpmiddelen. Van den anderen
kant ging het innen dezer gilden, juist door de
omstandigheid dat de betaling zoo lang kon verschoven worden, soms met groote moeielijkheden,
ja met processen tegen de erfgenamen gepaard.
De deken der gilde was belast met het innen
dezer doodschulden en nooit werd een gildebroeder
van de betaling hiervan ontheven. Zelfs degenen,
die in twee of drie gilden waren ingeschreven, ofschoon zij slechts gehouden waren in een_ daarvan
wezenlijken dienst te doen, moesten toch hunne
doodschulden betalen in al de gilden, waar zij deel
van maakten.

116 DE BURGERWACHT IN DE XVI' EEUW.

Een woord over de waardigheidsbekleeders en de
voornaamste instellingen eener groote schuttersgilde :
Reeds in het jaar 1488 werd het S t Antoniusgilde te Gent bestuurd door een deken en 6 proviseurs, wier getal later op tien werd gebracht en
zelfs tot 12 kon worden verhoogd. De schutters
kozen de proviseurs en deze kozen op hunne beurt
den deken en den griffier. Zij bleven slechts twee
jaar in dienst. De proviseurs werden eerst dan van
hun ambt ontslagen beschouwd, wanneer hunne opvolgers, die zij zelve kozen, den eed hadden afgelegd.
Hij, die proviseur benoemd werd, was verplicht dit
ambt te aanvaarden.
De deken had, behalve de inning der doodschulden,
het recht nieuwe reglementen voor te stellen of de
oude te wijzigen. In optochten en andere plechtigheden be yond zich de deken, te paard gezeten
en door vaandeldragende busschieters omringd, in
het midden van den stoet.
De waardigheid van koning van 't gilde ontmoeten wij voor de eerste maal in 1497. In vergaringen bekleedde hij de eereplaats. Hij bleef twee
jaar in dienst en na zijn ontslag bleef hij gedurende
zeven jaar verschoond van de bediening van proviseur.
Alle leden waren gehouden tegenwoordig te
zijn bij den lijkstoet van een overleden medelid,
alsook op het feestmaal, dat ieder jaar op S t Antoniusdag plaats had.
Eene andere waardigheid was die der tiendemannen. In den beginne telde het gilde er tien. Elk
dezer had tien mannen onder zijn bevel staan. Zij
werden benoemd door deken en proviseurs en door
den engienmeester der stad. Zij oefenden de gewone
schutters in het schieten met de << handcoleuvre »
en waren daarenboven met den engienmeester gezamenlijk belast de stadswapenen en het grof geschut
viermaal 's jaars nauwkeurig na te zien. Zij genoten
daarvoor zekere voordeelen. In 1541 werden deze
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tiendemannen door het Gentsche magistraat afgeschaft.
De engienmeester, ook wel busmeester genoemd,
was een door de stad betaald beambte, een man
van veel kennis en ervaring, die in de steden aan
het hoofd stond van de kanonniers of armentarii.
Zooals wii reeds zeiden, vormden deze kannoniers
te Hasselt Beene bijzondere gilde, maar zij werden
beschouwd als eene onderafdeeling der kolveniers.
Te Hasselt bestond de bewapening in 1516 uit 65
haakbussen, 6 slang-en en eene steenbus. De busmeester had ook te zorgen voor de vervaardiging
van het buskruid. De stad bezorgde hem de daartoe benoodigde grondstoffen, werktuigen en helpers.
Zij verzekerde hem zelfs de middelen van bestaan in
geval dat hij door een of ander ongeluk in de onmog-elijkheid gesteld werd zijn brood te verdienen (i).
Een ander ambt was dat van schrijver of klerk
van het gilde. Hij werd benoemd door de proviseurs.
Zijne voornaamste taak was de nieuwe leden in te
schrijven, waarbij wel eens gemis was aan eerlijkheid en onomkoopbaarheid, naar het scheen.
Luidens het reglement van 1497 bestond er ook
een ceremoniemeester of hofmeester. Hij was belast
met het inzamelen der boeten. Voor twee jaar benoemd,
was hij daarenboven verplicht de feestelijkheden te
regelen in geval van gaaischieting of bij feestmalen.
Krachtens beslissing van den Eed van het jaar 1612,
mocht de nieuwbenoemde hofmeester die bediening
niet van de hand wijzen, op straf van dubbelen inleg.
Bij feesten en plechtigheden waren het de hofmeesters,
die te zorgen hadden voor de versiering van straat
en lokaal, voor het noodige aantal trornmelaars, fluitspelers, trompetters en andere personen, die zij noodig
oordeelden. Ook was het den hofmeester opgedragen

(I) Zie BAMPS en GERAETS 1. C. p. 10.
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pektonnen voor het huis van den nieuwen koning
te plaatsen en ze 's avonds te doen aansteken.
De baljuw van het gilde werd benoemd door
den koning en den Eed. Bij vogelschietingen vervulde hij om zoo te zeggen de rol van politie-commissaris en gezamenlijk met den blazoendeken handhaafde
hij de orde in de zaal. Indien een der gezellen de
hem opgelegde boete niet op tijd betaalde, dan was
de baljuw belast met de inbeslagneming van zijne
bus of van ander tuig.
De blazoendeken, van wien wij zooeven melding
maakten, was belast met de eendracht en de goede
verstandhouding ander de burgers te bewaren. Door
blazoen verstond men in de schutterstaal van dien
tijd het doel, waar de gezellen naar schoten. De
blazoendeken was dus een hoofdman, die den deken
verving, indien er schijf geschoten werd. Alle geschillen, welke bij schietingen oprezen, moesten hem anderworpE_,, n warden en men behoorde zich naar zijne uitspraak te schikken.
De kapitein, vaandrig en standaarddrager waren
belast met het inrichten van optochten of andere
openbare plechtigheden. De constabels verzorgden
en bestuurden de kanonnen, wanneer er vreugdesalvos te vuren waren, of in andere buitengewone
omstandigheden.
Het onderhoud van het lokaal, van het schietblazoen en van de aarden doelen was de taak van
den bode of knaap. Deze moest ook de waskaarsen,
welke de gezellen in de processie droegen, opschikken
en weer naar hunne waning- terugbezorgen. Hij moest
altijd ten dienste staan van overdeken, deken, koning
en proviseurs.
De aanteekenaar van het glide was belast met
het aanteekenen der schoten van elk schutter. Bij
ieder meesterschot kreeg hij een buitenkansje als loon.
Hij was bij eede verplicht al de geloste schoten
door den griffi.er of door zijn plaatsvervanger te
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doen opschrijven. In geval van twijfel kon alleen da
blazoendeken eene beslissing nemen. Later had het
gilde, behalve een knaap en dienstboden, eenen poetsenmaker, recreatiefrneester genoemd, die men bij
alle fee:Aen en plechtigheden zag optreden.
In het begin was de S t-Antoniusgilde gehouden
getrouwheid te zweren aan den graaf van Vlaanderen,
aan het 1VIagistraat en aan de Staten. Het moest
bij eerie beloven de oude en nieuwe voorrechten
van Vlaanderen te handhaven, de bondgenooten der
Gentenaars te verdedigen en wacht te houden aan
de poorten der stad. Dezelfde eed van getrouwheid
werd ook geeischt door Keizer Karel V in zijn charter
van 1515. lntusschen had de hervorming onrust en
tweedracht teweeg gebracht, zoodat later de Aartshertogen er reden toe vonden de Hoofdgilden buitendien te doen zweren den Roomsch-katholieken en
apostolieken godsdienst voor te staan.
Het handhaven der goede orde en der openbare
veiligheid was den schuttersgilden eene dure plicht.
Reeds in 1488 zweren de busschieters van St-Antonius
de wacht der stad op zich te nemen en deze desnoods
te verdedigen. In geval van brand waren zij belast
met het blusschen. De keizer, als graaf van Vlaanderen,
mocht hun, indien de omstandigheden het vereischten,
den krijgsdienst opleggen. Hunne voornaamste plicht
was echter de stad te bewaren en bij nacht, zoowel als bij dag, ter beschikking te staan van het
stadsmagistraat.
Zooals wij reeds hebben doen opmerken, had
ieder gilde in de 16 e eeuw haren beschermheilige
of patroon. Zoo stonden de Gentsche busschieters
onder de bescherming van S t-Antonius, die van
Dendermonde vereerden St-Andreas, die van Rousselaere St-Michiel, die van Kortrijk St-Barnabas, die
van Aelbeke, Zwevighem en Yperen S t-Barbara, die
van Nieuwpoort en Bikschoote S t-Andreas, die van
Brussel St-Christoffel, die van Bergen in Henegouwen
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S te -Christina, die van Hasselt S t -Joris, die van Looz
en van Tongeren St-Sebastiaan.
Daarenboven was aan de groote gilden, zooals aan
dat van S t -Antonius te Gent, een proost of kapelaan
verbonden. 's Zondags las hij eene mis, welke in den
beginne door den deken en de proviseurs moest
bijgewoond worden. Ook nam de proost deel aan
de oefeningen der gezellen, was lid van den eed,
bekleedde de eerste plaats onmiddellijk na den koning,
was vrij van inleggeld voor banketten en betaalde
geen jaargeld.
De eed was gehouden jaarlijks op St-Antoniusdag
de plechtige mis in de S t -Michielskerk bij te wonen,
in voile uitrusting, en de vespers, welke daags te
voren in dezelfde kerk werden gezongen. Volgens
een besluit van 1529 waren de proviseurs, op straf
van boete, gehouden alle zondagen de mis gewapend en
in voile uitrusting bij te wonen. Later werden alle
gezellen gehouden in de gildemis tegenwoordig te
zijn, die den 2 den Pinsterdag gelezen werd, alvorens
tot de koningschieting over te gaan. Een gedeelte
der boeten werd bestemd om de kosten dezer kerkelijke diensten te betalen.
Om goede scherpschutters te vormen, was niets
doelmatiger dan prijskampen in te richten. Hierdoor
werden innige betrekkingen met dergelijke instellingen van andere steden aangeknoopt.
Ook traden de kloveniers herhaaldelijk op, indien
vorstelijke personen een bezoek aan de stad brachten.
Zij dienden dan tot eerewacht en hadden gewoonlijk den voorrang boven de andere gilden. Voor
zulke buitengewone kosten kregen zij van de stad.
eene bijdrage, dikwijls echter slechts bestaande uit
bier of wijn.

(Vervoigt.)

Dr A. HABETS.

HET GEDENKTEEKEN
VAN JAN FRANS WILLEMS.

FEESTLIED (I).
Heil hem die 't nieuwe leven
Verwekte in Vlaanderens schoot!
Heldhaftig was zijn streven!
Zijn zege en roem zijn groot!
't Is meer dan huide zingen,
Het is ons zegelied,
Dat galmt tot al de kringen
Van 't Neerlandsch taalgebied.
Wij zijn niet weggevallen
Uit Neerlands Volkenkroon .....
Wien dankt ge 't, duizendtallen,
In deez' uw zegetoon?
Heil! Willems heil! die 't leven
Weer wekte in Vlaandrens schoot!
Heldhaftig was zijn streven!
Zijn zege en roem zijn groot!

(I) De eerw. heer Dr. H. Claeys heeft, op aanvraag van het Comiteit,
voor de plechtige onthulling van Willems' gedenkteeken een gelegenheidslied gedicht, waarop de heer 0. Roels thans de muziek componeert.
Wij zijn gelukkig dit gedicht to kunnen mededeelen aan onze lezers.
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Toen Schelde en Lei' bier hoorden
Zijn levenwekkend woord
En 't voerden langs hun boorden
Door 't luistrend Vlaandren voort,
Dan is die strijd begonnen
Van taaien Vlaamschen moed...
't Volk heeft zijn ziel herwonnen,
Zijn taal en erflijk goed.
Heil hem enz.
Omsluierd was de luister
Van Vlaandrens fiere Maagol,
Gedoofd in nachtlijk duister
De lichtkroon die zij draagt,
Die glanzend, ja, nu weder
Haar vorstlijk hoofd omstraalt.
Het sluierfloers viel neder .....
Haar schutsgeest zegepraalt.
Heil hem enz.
Hier, vOOr den weidschen drempel
Der Vlaamsche kunstenwoon,
Naast d'eedlen grijzen tempel
Van Vlaandrens Landspatroon,
Waar Roeland 's yolks victorie
Luidde over 't machtig Gent,
Rijst nu zijn beeld van glorie
En 't zegemonument.
Heil hem enz.

Elk Dietsche gouw treedt nader
En legt een bloemkroon neer :
Ons Vlaandren noemt hem vader
En wijdt hem dank en eer.
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Uit Willems is 't herboren :
Bij t' zegefeest onz' eed
Aan taal en yolk gezworen
Voor welk hij streed en leed!
Heil hem enz.
De strijd zal lauwren deelen
Tot vollen zegekrans,
Dan zal de Beiaard *len
Van R oelands torentrans ,
Dan groeten duizend monden
Deze eerzuil van graniet,
Die wacht p ier ongeschonden
Op 't groote zegelied.
Heil hem enz.
't Wordt door geen' tijd ontbonden,
Door (Teen geweld geslecht,
Wat Willems' handen grondden
Op Waarheid en op Recht.
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ZOMERNACHT.

Allengs verzwakt, versterft de schemerklaarte,
Die alles toetst met bleeke, blauwe tint;
Het avondduister zijpelt door 't geblaarte;
De verte weifelt, grijst en grauwt, verzwindt.
Een kwijnend rood doorstreept, karmiint de kimmen,
Als waar 't de weerglans van verwijderd vuur;
De zonnegoudklomp, bij het laatste glimmen,
Versmolt daar in den kroes van 't luchtazuur.
Nu dalen donkre draperijen neder
Van fijngesponnen draden, licht als zij,
Die, zwevend, al omwikklen, lijze en teeder,
Die sleepen tangs het brume gras der wei.
Hier staan, met loofwerk als ult brons gehouwen,
De boomed, torschend hunne trotsche macht ;
Daar zijn het massas, die onvatbaar grauwen,
Of schimmen Binds, wegzwijmlend in den nacht.
In 't donker loopt de breede baan verloren.
Gelijk een vlakten, eindloos uitgebreid,
Deint langzaam weg het hooggewassen koren,
Dat men betreden zou door 't oog misleid.
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Het westen okert nog; na lintel stonden
Worth alles in den ether uitgewischt.
Doorzichtig fibers houdt bosch en veld omwonden,
Zij sluimren zacht, door koeltjes opgefrischt.
Daar heldert ginds de donzen hemel, dauwend
Van parelemoer. "t Rivierken kronkelt voort
En mengt zijn inkt met golfgewel, blank-blauwend;
De wilgen dommlen, droomen (Ian zijn boord.
Het alles zwijgt een zwijgen, deep en treffend,
Een zwijgen, dat de ziele spreken doet,
Als of zij, uit haar zelve zich verheffend,
Zich aan heur zelf veropenbaren moet.
De suite kan men met de harden gi iipen ;
Zij nadert, looze sluipt ze voort, ze omvat;
Gij voelt haar armen zacht, heel zachtjes nijpen ;
Zii lost u weer en strijkt latigs bloem en blad.
Door 't luchtmysterie wuiven .harmonieen,
Als ruischte stil 't verkreuknd nachtgewaad,
Als suisden stemmen toovermelodieen,
Die slechts de ziel bij zomernaclit verstaat.
Gesluierd is "t azuur, waar ,t,trren weemien
Dwaallichtjes in de vlakten van de lucht.
Den geest, naar 't verre, waar geheimen scheemlen,
Ontvhén gedachten en aan 't hart een zucht.
Hassell.

HUIBRECHT HAENEN.
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Een Hollandsch Pantheon. — Maar al te dikwijls leeft een groot
gedeelte van het yolk niet genoegzaam het leven merle van zijn land. Die
geestehike afzondering moet natuurlijk zijne ontwikkeling in den weg
staan, dock die onwetendheid is aan het publiek zelf juist niet te wijten
aangezien die, welke de cultuurmiddelen in handen hebben, er sores te
weinig op bedacht zijn om het daarvan deelachtig te maker..
In die orde van gedachten heeft de firma Nijgh en Van Ditmar van
Rotterdam, het goede idee opgevat van boekjes uittegeven waarin met
portretten en levensberichten alien voorkomen, die zich verdienstehik of
bekend gemaakt hebben op het gebied der politiek, der kunsten en der
wetenschappen.
Dat hunne onderneming zal slagen, daaarvoor spreken borg de
groote belangstelling welke zich allerwegen meer en meer veropenbaai t,
de zorg Lesteed aan die soort van galerti van vermaarde mannen en de
genadelijke prijs waaraan die werkjes verkocht worden.
In der waarheid, deze uitgave rnag een Hollandsch Pantheon genoemd
worden, Pantheon waar alien die op den voorgrond staan hun borstbeeld
hebben, Pantheon omdat die lieve boekjes in het bereik stain van ledereen.
Wanneer volgt een uitgever van bier dat voorbeeld en sclienkt hij ons
op zijne beurt een Belgisch Pantheon?
Wij hebben ter recensie ontvangen Onze Mitszcz (f. 1,40), Onze
tooneelspeler5- (f. 1,60), Onze Hoogleeraren (f. 1,90), Onze ufgevaardsgden
(1. 1,40), Onze Ministers (1. 0,50), de vier eerste elk met ongeveer 15o portretten. In het eerste werkje hebben wij met genoegen b. v. het levensbericht
gelezen van den meester Richard Hol; its het tweede, waarin van het meeste
deel de afbeelding ook staat in de rol die zij geschapen hebben, maakten wij
nader kennis met eene Beersmans, met Bouwmeester en Van Zuylen ;
het derde, waarin al de mannen van wetenschap voorkomen der viif
Hollandsche Universiteiten : Leiden (gesticht in 1575), Groningen (1614),
Utrecht (1636), Amsterdam (1877, atneneum illustre 1632), de vrije hoogeschool van dezelfde stad (1880) en de Iniische Instelling van Delft (1864).
Onze schrijvers en Onze schilders zijn ter pers.
Om een staal der bewerking te geven, ziehier b. v. de berichten
rechtover de portretten geplaatst van D r Ten Brinck en van D' Schaeprnan.
Deze laatste zal ongetwijfeld als letterkundige besproken worden in
de reeks die aan de belletrie zal gewijd worden.
t Dr. JAN TEN BRINK werd 15 juni 1834 te Appingedam geboren. Na
de lagere school te Tjamsweer, de Fransche school en het gymnasium
te Appingedam te hebben bezocht, werd hij in 1853 student te Utrecht en
breeg daar uitsluitend prof. Opzoomer tot leermee,ter.
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Na in 1860 gepromoveerd te zijn tot doctor in de theologie op een
proefschrift, getiteld : Over de Zedeleer van D. V. Coornhert, werd hij
benoemd tot leeraar aan de H. B. S. m. 5 j. c. te 's Gravenhage, nit welke
betrekking hij in Mei 1885 zijn benoeming ontving tot hoogleeraar in
Geschiedenis der Nederl. Letterkunde en Aesthetische Critiek aan de
universiteit te Leiden. Ztjn ambt aanvaardde hij in Juni, met een rede : De
Geschiedenis der Nederl. Letterknnde en hare leerwcize.
Prof. Ten Brink, die R. N. L., L. K. V. A. en L. A. 0. G. is, was
meermalen vertegenwoordiger der Nederl. regeering bij verschillende congiessen. Van zijn hand verscheen een Geschiedenis der Noord-Nederl.
Letterkunde in de XIX. eeuw (Amsterdam 1889) ; Oost-Indisclze Dames
en Heeren (roman); Kleine Geschzedenzs der Nederl. Lettere/1 (1877;
3' dtuk 18911; Ooze HedendaaNsche Letterkundigen; Lzterarzsche
Sclzetsen en Kritzeken ; De Oude Garde en de Jongste &Loot; tal van
novellen, historische-, aesthetische- en letterkundige studién, critteken, enz..
De beer SCEIAEPMAN werd geboren teTubbergen,provincieOverijssel,
den 2" Maart 1844. Zijn varier was burgemeester van Tubbergen.
De beer :-Lchaepman genoot zijne opvoeding aan het gymnasium te
0I'lenzaal, aan het seminarie te Kuilenburg, aan dat te Rijsenburg, Driebeigen, en werd den I s en Augustus 1867 tot priester gewijd te Utrecht.
Dr. Schaepman vertoefde van 1868 tot Juni 1870 te Rome en werd
aldaar doctor in de theologie in het jaar 1869; in 187o werd hij aangesteld
als hoogleeraar te Rijsenburg. In 1888 werd de beer Schaepman door het
district Breda afgevaaidigd naar de Tweede Kamer. en in 1888 tevens te
Wijk-bij -Duurstede gekozen; hij opteetde voor Wuk-bij-Duutstede, doch
weid daar in 1891 met herkozen. Kurt daarna vaardigde het kiesdistrict
Almelo him af, dat bij de Juni-verkiezingen van 1897 zijn mandaat
S. F.
vernieuwde. »
De Tuin.-----Kunst. Letterkunde. Tooneel. Muziek. Pohtiek-Sociologische wetenschappen en Maatschappelijk werk. Uitgevers Kleinmann
en C' e : Haarlem. — P te jaargang, 1- te aflevermg. (Mei 1899 )
Dit eerste 'milliner van een meuw kunst- en letterkundig tijdschrift
een der
uitgegeven door de HH. Kleinmann en C le, te Haarlem, is NI
mooiste tijdschriften die in Noord-Nederland het Licht zien. Het formaat,
dat buitengewoon gr out laat aan de uagevers toe de platen int te voeren
op groote schaal en in doze eerste aflevering komen er waathik meester-hike platen
Een fragment, teekening van de Foreron, (Verhaeren) van Johan
Thorn Pricker. Een studie van Jan Toorop. — Een reproductie van de
Lezende viouw ‘ an Johannes Vermeer in het Ruksmuseum te Amsterdam.
— Twee platen van Flotis Venter en een van Matthys Maris. Dit ailes
onb-rispelyk als mtvoeting. De HH. Kleinmann en Ci e zijn immers wet
het uitgeven van prachtwerken. Hunne mtga ‘ en ; Teekenin gen van Dude meesters der Hollandsche school. -- Sterkwatei platen naar
Rembrandt-teekeningen uit de 15,16 en 17 eeuw, en een prachtige uitgave
van photographische afbeeldmgen der werken van Hans Memling, waarover
we wellicht later eens breedvoenger spreken, hebben reeds de proef
gemaakt van wat de HH. Kleinmann en 0°, op gebied van kunst-ntgaven
kunnen leveren.
Wat het letterkundig gedeelte van De Min betreft, het is jong en
stout. Zoo moet het ook. Enkel wil iii aanstippen dat Stijn Streuvels, onze
\Vest-Vlaamsche novelltst, medewerkt aan het meuwe tijdschrift.
el
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Aardrijkskunde voor Middelbaar en Lager Normaal ondei wijs.
I. Europa, door A. VERMAST, I. Vanderpoorten, Gent.
Een oprecht nuttig werk, dat de warmste aanbeveling verdient,
even als al de ernstige wetenschappehjke Nederlandsche werken die het
Licht zien. Men kan nooit genoeg de leeraars die de Nederlandsche taal
machtig zijn, en een goede wetenschappeluke basis bezitten, men kan ze
nooit genoeg aansporen om hunne krachten te x y yden aan het aanyullen van
den voorraad Nederlandsche wetenschappehjke wet ken, veeleer dan dat ze
hun tijd verliezen in bet aaneenflansen van rampzalige versjes.
Dtt eerste deel der aardrijkskunde, dat Europe behandelt, is uiterst
volledig, zonder verwarring, en met veel methode opgesteld. De schrijver
heeft er vooral near gettacht zooveel mogelyk de dorheid der cijfers weg te
nemen; zoo b. v. in de opgave der oppervlakte der Linden, gebrutkt hij de
vergehjking : b. v. Italie. Oppervlakte : 9 l meal Belgic . Elders, voor de
studie van den ceconomischen toestand det streken gebtuikt hij schemas
die de waarde der cijfers vatbaardet doen uitkomen.
Een zeer groot getal platen, behalve de kaat ten en de schema's, versieren het bock, en ge ‘ en van ieder land of de kleedij der inwoners, of een
belangrijk monument, of een typisch landschap dat aanstonds gansch de
streek kenschetst.
Dit v2rdiensteluk welk wordt tot een algemeen gebruik geroepen in
bet middelbaar onderwijs, en ook door lieden die met meer « school gaan
maar die toch willen weten waar ze wonen en wie et op dit klem aardbolletje naast hen woont, zal dit werk van den heer Vermast, niet genoegen
H. DE IV.
geraadpleegd worden.
De verdwijning der Alvermannekens, door J. LENAERTS,
Antwerpen, Buschmann, prys : 2.5o fr. ; ptachtungave : 5 fr,
Een work van eetsten tang in eon keurig kleedje gedost. Men
weet niet wet meest te bewonderen den mhoud of de omlystmg. De
heer Buschmann heeft een echt artistiek werk geleverd, met het
sierhjk drukken en illustreeren van (lit sierlyk en puck gedicht. De
teekeningen werken vervaardigd met dezen geestdritt, die een mengsel
is van lief-de en vereering. Hier geen spraak van gewone prmtjes
ter brood-winning door gewone drukkers mtgegeven, maar een echt
kunstwerk, wa3rdig van den inhoud.
Doch wat gezegd van Wen inhoud ? Hoe die frischheid van toots,
van opvatting, van verbeelding niet ontglansen ? Hebben wij waarlyk
te doen met een schrijver van deze naar verval hellende eeuw, en
staat met voor ons een d;chter van de eerste, ootspronkeluke tuden,
vol morgenlicht en glansgetoover ?
Toen, over eemge jaren, bet werk van den reeds gryzen en nog
onbekenden Weber, Drezzehnlznden, to 't hcht imam, ging een lange
kreet van verbazing, van geestdrift, van bludschap door geheel Deutschland. In eens was een flier wetken ontloken, die eeuwig bloeten in
de bekoorlijkheid hunner frissche jeugd.
Niet beter kunnen wij De verdw_ijmng der AlTermannekens kentee.
kenen dan met ze by Drezzehnhnden te vergeluken. Een zelfde adem
waait door de twee boeken, een koele tocht vol oorspronkeluke,
geurige, ongekunstelde podzie, eene zelfde lachende frischheid.
Hier ook, gelyk in Webers werk, hebben wij het epos van
gansch een y olk, de beschruving tot in bet nauwkeurige toe — en
in de dichterlukste taal — van de zeden en gebrutken van die yolk,
het samensnoeren van al de overleveringen, sagen, legenden van een
ras, en dit ras is het onze, dit y olk is ens yolk.
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Eere dan aan den schrijver, die zulk een standaard-werk kon
teveren en onder het dichterlijke kleed zulke schatten van geleerdheid
en belezenheid verbergt ; ja, die met de bescheidenheid van het echt
talent, met eens duldde dat zijn naam op zijn bock zou staan !
Moge deze naam des te meer in eere komen onder het yolk,
en niet een kenner onwetend bluven dat in den heer Lenaerts een
groote dichtet schuilt !
(Thelseke IVarande.)

M. E. B.

Schema's en wenschen als bijdrage tot de practische kennis
der nieuwere paedagogiek door P0L ANRI (Gent, Sifter en Hoste,
1899). Onder de eerste rubriek worden de verschillen le kenschetsende
punten der menwere paedagogiek gebracht, eigenlijk met met mtvoerige
of ingewikkelde theoretische beschouwingen, maar met eenige ptactische
voorbeelden als toelichting. Onder de tweede tubriek worden de
toepassingen aangestipt, die den schniver in 't onderwijs hier te lande
zo r) goed als onmiddellijic uttvoerbaar voorkomen. Vomit' spreekt hij
een woord over Herbart, zijne voolgangers en zijne voornaamste
volgelingen ; daarna over de gedachte die aan Het bartiaansche opvoedkunde ten grondslag ligt. De stelhngen der meuwere iichting kunnen
tot drie groepen gebtacht worden ; de eene heeft betrekking op het
leer plan ; de andete op de zdnderlinge verbmding der leervakken, die
te zamen cen organisch geheel dienen te vortnen ; de detde op den
leergang die moot worden doorloopen bij het volkomen toe6igenen
en gt ondig verwerken van de kleine afdeelingen, waarm men de
leetstof client te splitsen. Na een hoofdstuk over opbouwend onderwijs, boutschriiver in het tweede gedeelte van zijne verhandeling
eenige wenscheltike toepassingen aan, waar ei ti olgens deze aag'mitten o. a beschouwd worden : cultuurhistorische tiappen, concenformeele
tratte, aanschouwing, inductie, zelf werkzaamheid, practisch
leert tappet], kai aktervorining.
Eene verdienste die nieniand den heer Ann betwisten zal, is
dat in de Zuidnederlandsche school-litteratuur ziju bock het eerst
zoo volledig het Het bartiaansche stelsel mteenzet. flag ik bier ook
de at tikels vermeiden nit het <, Bulletin bibliographique et pedagogigne
du 1ltusee Beige del twee laatste maanden van 1898 en der twee
eer',tc Nan 1899, getneld , Les prmeipes didactiques de Pewit: d'Herbai t »,
opplicatIon une ode d' Harm e, par J. KREKELBERG, prCfet de, etudes
a Louviêre e
De card van dit tudschtift btengt niet mole hier over methodelee ' nit to weiden • daarom ook is hut overbodig bier aan te geven
Ns at al voor of tegen Heibart plea. Hut bock van Poi Anri Nerzoekt
eu vc/dient studie van al wie met het onderwijs en de op‘oeding
intstaans Daar Het bat t's systeem zoo openiuk affireekt met den
traditionneelen ',tenter, en ook liter en daar met goedgekent de methoden,
client de gulden spt tut: :all den 11. Paulus tot vei « Beproeft
alles, behoudt wat goodMij deed 's schrijvers icclitzinnige hulde
aan de verdiensten imps ineesters, Hglr. Collard van Leuven, innig
genoegen.
(Thetsche IVat-antic.)
Dr C. C.
De Bloedschuld of Philips van Artevelde, drama in vierbediijvon (Antwerpen, Bouchery, 1899), door M. BRANTS, leeraar 't Atheneum
van Doornik. Da drama is als het vervolg van Conscience's Jacob van
Artevelde. Psychologisch en hartstochtehjk is het drama, niet vaderlandsch
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bovenal. In het eerste bedrijf zip de toestanden en de karakters zeer wel
afgeschetst ; maar of de aandacht en bet gemoed, bij de opvoering,
gedurende de drie volgende bedrijven gestadig zouden gespannen
blijven, daar sta ik niet voor in : zoo weet ik niet of er na het
derde bedrijf nog wel een climax in de toestanden mogelijk is. Lijdt
ditzelfde bedrijf ook Been gebiek aan waarschiplijkheicl ? Het slot is
indrukwekkend. Verscheidene tooneelen aangrijpend. De samenspraak
is doorgaans welgeleid. De vereerende onderscheidmg, door den sohrijver
in den derden driejaarlijkschen wedstrijd der stad Antwerpen genoten, zal
door de lezers of toeschouwers der Bloedschuld bekrachtigd worden.

M.
Zelf help en Vooruitzicht is een aardig boekje van Joz.
MOULCKERS, met 25 plaatjes, leefregels en weaken met zedelessen
voor de jeugd.
Gulden spreuken, briefjes, verzen, vaderluke raadgevingen, moederhike vermaningen en dat alles opgeluisterd door wekkende prentjes
dat is schering en inslag van het mooie werkje.
Het weze warm aanbevolen. Prijs fr. 0,25.
Esquisses flamandes et hollandaises, par L. VAN KEYMEULEN.
De heer Van Keymeulen is een Vlaming die het goede denkbeeld
opgevat heeft onze letterkunde in Frankruk te doen kennen en daartoe
Nederlandsche studien afkondigt in de groote Fransche tijdschriften, zoo als
4 Revue des Deux mondes a, Revue encyclopêdique a, ti Nouvelle Revue a.
Het zijn deze artikelen in bundel vereenigd, Welke het voorwerp uitmaken van deze . Esquisses. >>
Hij bespreekt Willems, Van Ryswyck, Van Beers, Pol de Mont, De
G-eyter, Vuylsteke, Hiel, Lovehng, Van Dioogenbroeck, Antheunis, De la
Montagne, De Vos, Helene Swarth, Multatuli, Louis Couperus en levert
drie schetsen getiteld . Un village flamand a, Le Zuyderzee a en Le Pays
Hollandais a.
Later komen wij op dit uitmuntend boek terug, loch zeggen van
nu of dat de schrijver met gezag en met talent zijn oordeel uitspreekt, dat
hij vol waardeering is voor onze geestesproducten, zonder nochtans zich
door het chauvinisme, een weinig eigen aan de Vlamingen, to laten
misleiden en alles te aanzien als opperbest in de opperbeste wereld.
Zijn verschenen, en te verkrijgen bij St Augustinus' Maatschappij,
te Brugge, Gent, Antwerpen, Rijssel enz.
1 0 Levensschets van den H. Franczscus van Asszsié; door twee
Minderbroeders, in-8°, met 17 platen, allerschoonste prijksboek, 128 bladzijden, geldende slechts 0,34 frs. per dozijn voor alle kloostergemeenten,
onderwijsgestichten, kollegien en scholen.
2 0 Kern van de Geschzedenzs der drze Orden van den H. Francis-ens
van Assisiè, door twee Minderbroeders, insgelijks met 17 platen versierd,
In-8°, netjes ingenaaid, 128 bladzijden tegen 0,34 frs. per dozijn ten gunste
van dezelfde kloostergemeenten, onderwijsgestichten, kollegien en scholen.
Koninklijke Vlaamsche Academie. — Zztting van 19 juli. Op
voorstel van den beer de Pauw wordt nog eens beslist de uitgaven
der Academie naar de Provinciale Tentoonstelling te zenden, de
brief door het Buieel aan het Bestuur der Expositie gezonden tot
dit Joel, onbeantwoord gebleven zijnde.
Worden benoemd tot leden der commissie belast met het vow-
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stelien van pr ijsvragen : de heeren Coopman, Broeckaert, de Vos,
Sermon en Bois.
Door den heer ayon wordt gewezen op de noodzakelijkheid
der benoeming van eenen hulpsecretaris, immers door het toenemen
der werkzaamheden wordt de taak van den bestendigen secret iris met
den dag zwaarder en meer uitgebreid.
De heer de Potter zal de Academie vertegenwoordigen bij het
aanstaande Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, te Gent.
De heer Simons houdt eene vaordracht over « De kleine Johannes
van Frederik Van Eeden.
Davids-Fonds.—Worden heden aan de inschnivers verzonden vier
platen over den Boerenkrijg. Zij zullen met vrucht, tot stichting en
verheerlijking, in de huizen aan de wanders gehangen worden.
In den gan c, gestoken door het vieren van de helden van den Boerenkrijg, hebben flit jaar meest al de afdeelingen van het Davids-Fonds zich
beijverd om feestelijk onze helden van '302 te herdenken. Den 1 r Juli
wordt meer en meer een nationals dag. Zele hield de dezer gelegenheid
eene algemeene vergadering waarop den heer Van Hemelryck het woord
voerde.
1- Mgr. Ridder de Harlez, prof. van Oostersche talen aan de
Universiteit van Leuven. Zij ne bevoegdheid was zoo groot dat priesters van Zoroaster, oneens op de verklaring van 7ekere teksten van
hunne gewijde boeken, Mgr de Harlez tot scheidsman namen. Chineesch,
Mandchousch, Japansch, Sanscrit, Zend, Pelvi, Malgache, hadden
geene geheirnen xoor hem. Een honderdtal werken, studien, memonen, spraakkuusten enz. zijn van hem verschenen, waaronder : La
religion en Chine et Poe'szes chinoises bij den uitgever dezes. — Mgr
de Harlez was te Luik geb p ren in 1832, hij was ook Di in de
rechten. — Zijn oom, de kanunnik de Harlez, schreef letterkundige
stukken in 't Waalsch (Hypocundes) en was de eerste om Gretry aan
te moedigen en vooruit te helpen.
t Pieter De Mol, eere bestuurder der Muziekschool en kapelmeester van Sint Marten te Aalst. In 1853 behaal,le hij den tweeden
prijs van Rome met zijne cAntate Le dernzer jour d'Herculanunz.
Hij schreef nog een opera comique Quenten Metsys, een Te Deum,
de cantdte Festin de Balthazar, een oratorio Sinte Cecilia en twaalf
quatuors y our snaarspeeltuigen. Fetis, Samuel en Guillaume schi-even
over de werken van De Mol met zeer veel waardeering.

Emiel De Beule, een veel belovend jonge Vlaamsche letterkundige. Hij schreef in verschillende tijdschrtften, onder andere in het
Belfort, novellen die zeer opgemerkt werden en bewijs gaven van
grooten aanleg. Wanneer de flood hem komen verrassen is, legde hij
de hand aan eenen bundel schetsen die met vaardigheid en schranderen opmerkzaamheidsgeest van het leven afgekeken waren. Hij was
pas 30 jaar en hij was de broeder van den gekenden beeldhouwer
Alois De Beule, met wien hij overigens samen arbeidde. Hij gaf ook
uit bij den drukker dezes : De noon van den boerenknecht en De
Werkstaking.
t Remi Moroy, geneesheer te Moorsel, oud 58 jaar. Van zijne

j ongelingsjaren of was hij voDrstaander van de moedertaal en beoefenende

hij de Vlaamsche letteren. Te Leuven was hij leerling en vriend van
Nader David.
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In het bestuur van Met Ti/ d en Vliit, aan de Alma Mater, en later
als lid van het Hoofdbestuur van het Davzdsfonds, bewees hij de beste
diensten aan de katholieke Vlaamsche zaak.
Het Davidsfonels eeiien prijskamp uitgeschreven hebbende over
Kanunnik David, werd het well- van den beer Moroy, met dat van Prof.
J. Van de Weghe, bekroond. Beide studien verschenen in êen boekdeel in
de reeks van de uitgaven van het Davzdsfonds onder den titel : Het leven
en de werken van Kanunni k J.-B. David.
De overledene schreef in verschillende tijdschriften en liet onder
andere in Bet Belfort artikelen verschenen over de abdij van Affligem,
den Boerenkrijg enz. Ultzma Thule, dat in deze aflevering verschijnt, werd
hem in proef gezonden gedurende de ziekte die hem den 7 Juli laatstleden
ten grave bracht.
Wij bevelen zijne ziel in de gebeden van de lezers van Het Belfort.

t Pater Duboe, algemeene overste der Paters van Lourdes, opsteller van Annales de Lourdes en schrijver van eene geschiedenis van
0. L. Vr. van Lourdes.
t Heyrmans, van Bornhem, die in Amerika te Depere (Wisconsin)
den Deperestandaard, Onze Szandaard en De Volksstem gesticht heeft.
Deze Vlaamsche blades \Norden Binds door duizenden Vlamingen en
Hollanders gelezen, en onderhouden bij hen den natioralen geest.
t Chesnelong, onafzetbare Fransche Senator, groote katholieke
redenaar, rechtsschrijver van gezag en hoog aangeschreven staatkundig
man. Hij was 8o jaar oud.

t Ridder Leopold von Blumenkron, opsteller aan het Fremdenblad te Wien, de nestor der gazetschniveis, hij was 96 jaar oud.
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IS SAVONAROLA DE VOORLOOPER VAN
LUTHER.

I.
anneer men het standbeeld van Luther te
-Worms bezichtigt, ziet men op de linkerzijde
van het voetstuk het beeld van Savonarola,
den Dominicaner monnik van Florence. De beeldhouwer beschouwde hem eveneens als Jan Hus, de
Valdo en Wiclef als een der voorloopers van den
vader der << hervorming ». 1k herinner mij nog zeer
goed, dat Savonarola dezelfde treurige eer genoot
in een der schoolboekjes, waaruit wij, op eene neutrale
school, de algemeene geschiedenis moesten leeren.
Wanneer ooit de geschiedenis is verkracht,
wanneer coit der waarheid geweld is aangedaan, dan
is het hier. Daar mogen schaduwen vallen op het
leven van (< den Profeet van Florence », daar molten
zaken voorkomen in dat xvoelig en veelbewogen leven,
welke wij liever anders hadden gezien, Been enkele
zijner daden geeft den Protestant het recht hem een
voorlooper van Luther te noemen. Geheel het leven
van Savonarola, zoowel zijn bizonder als openbaar,
is lijnrecht in strijd met het leven van den vader
van het Protestantisme; zijne leer was de leer der
katholieke Kerk en in zijn tragischen dood toonde
hij zich meer clan ooit een waar toonbeeld te zijn
van deugd; in zijn bloed zijn de vlekken afgewasschen,
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welke hem mochten ontsieren, zoodat Paus Benedictus XIV getuigde : « hij heeft heilig ge!eefd en
zijn faam van heiligheid, welke hem gedurende zijn
leven omringde, is niet met hem ten grave gedaald ».
In eenige artikelen zal ik trachten aan te toonen,
hoe weinig overeenkomst er is tusschen Savonarola
en Luther.
Luther verliet de wereld, getroffen door den plotselingen dood van zijn vriend. Na een feest met zijne
vrienden, bij wijn, cytherspel en lied trad hij in het
klooster. 't Was geen daad van rijp beraad, na vurig
gebed en diepe overweging genomen; de gewichtige
stap was het gevolg- van een plotselingen schrik, welke
het verstand niet verheldert, niet verlicht, maar veeleer verduistert.
K< Indien Luther Thomas a Kempis had geraadpleegd, » schrijft Dr. Schaepman, « hij had den gang
niet gedaan. Die intrede in het klooster was voor
Luther de eerste stap naar den afgrond. »
Niet aldus was de intrede van Savonarola in de
Orde der Predikheeren, welke hij bizonder liefhad,
om zijn eerbied voor den Engel der school, den
H. Thomas van Aquine. Na rijp beraad, na vurig
gebed ontvluchtte hij de wereld. Hij had strijd moeten
voeren en hevigen strijd. « Gelooft gij, » aldus schreef
hij aan zijn vader, « gelooft gij, dat ik geen hevige
droefheid gevoelde, wanneer ik mij van u scheidde?
Nooit, van het oogenblik mijner geboorte af, heb ik
diepere gemoedssmart ondervonden, dan in het uur,
dat ik mijn eigen vader ging verlaten, om aan Jesus
Christus het offer mijns lichaams te bieden en mijn
wil te leggen in de handen van personen, die ik
nooit had gezien. Doch daar ik, aan God denkend,
mij herinnerde, hoe Hij zich-zelf tot een dienstknecht
heeft willen maken onder ons, aardwormen, had ik
geen vermogen meer om niet te luisteren naar Zijne
lieflijke stemme; de stem van mijn Heer Jesus Christus,
die mij zeide : « Komt alien tot mij, gij die belast-
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en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken. Neemt mijn
juk op u, en gij zult vrede voor uwe zielen vinden. »
Zoo gij nietternin u over mij beklaagt ter oorzake
van mijn heengaan, ik zou bijna zeggen, ontvluchting : weet het dan, u te verlaten, baarde mij zoo
grievende smart, dat, zoo ik u mijn hart hadde geopend, het zou gebroken zijn geworden voor mijn
vertrek en mij gedwongen hebben mijn voornemen
op te geven. Daarom laat het u niet verwonderen,
dat ik gezwegen heb; nochtans heb ik, achter mijne
boeken, aan het venster eenig geschrift nagelaten,
om u te berichten hetgeen ik deed.
« Droog dus uwe tranen, waarde varier; verdubbel
niet mijne smart en mijne droefenis. Voorzeker, ik
heb geen berouw over hetgeen ik gedaan heh; ik
zou niet terugkeeren in de wereld, al meende ik
grooter te kunnen worden dan Caesar Augustus;
maar toch, ik ben vleesch als gij, en mijne zinnen
voeren strijd tegen mijne rede. Het vleesch begeert
tegen den geest. Daarom moet ik bloedige worstelingen doorstaan, om den Satan te beletten, dat hij
mij overwinne, dan vooral, wanneer ik van u hoor
spreken. Weldra zullen ze vcorbij zijn, die eerste,
moeitevolle dagen, en ik hoop dat wij dan vertroost
zullen worden, gij en ik, door de genade in deze
wereld en door de heerlijkheid in de andere. Nu blijft
mij niets meer over dan u te verzoeken, u die een
man van karakter zijt, dat gij mijne moeder vertroost.
Verleent mij beiden uwen zegen. Immer zal ik vurig
bidden voor het hell uwer zielen. »
Waarom dan Savonarola de wereld verliet? In
denzelfden brief geeft hij de reden : « De beweegreden, die mij doen besluiten tot de omhelzing van
den geestelijken staat, zijn deze : de groote ellende
der wereld en de boosheid der menschen. « Dan treedt
hij meer in bizonderheden en vervolgt aldus : « God
heeft mij, toen het Zijner oneindige barmhartigheid
behaagde, dien weg gewezen, en ik ben dien inge-
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slagen, hoezeer ik ook zoo groote genade onwaardig
ben. >>
Vervolgens troost hij zijn vader : « Alzo mijn
welbeminde vader, wel verre van tranen te storten,
moet gij den Heere Jesus danken : want hij heeft u
eenen zoon geschonken; Hij heeft u dien behouden
tot op twee-en-twintig jarigen leeftijd, en daarmede
niet tevreden, heeft Hij zich gewaardigd dien op te
nemen onder Zijne ridderlijke kampioenen. Zeg mij,
erkent gij het niet als eene bizondere genade, dat
een uwer zonen ridder van Jesus Christus mocht
worden? Of, gij bemint mij, of gij bemint mij niet.
Gij zult niet zeggen, dat weet ik, dat gij mij niet
bemint. Gij bemint mij dus, en daar ik samengesteld
ben uit twee deelen, d. ziel en lichaam, welk van
beiden hebt gij meer lief, het lichaam of de ziel?
Gij kunt., niet zeggen het lichaam; gij zoudt
mij niet liefhebsbn, als gij alleen mijn lager deel
bemindet. Gij voedt alzoo meer liefde voor de ziel;
maar waarom zoudt gij dan niet Naar welzijn zoeken?
Veeleer rnoest gij u verblijden en deze zegepraal
hoogst feestelijk vieren. 1k weet het wel, dat men
het vleesch niet kan verbieden eenige smart te ondervinden ; maar men moet die beteugelen door de rede :
dat is de plicht van een wijs man, eener grootmoedige
ziel. »
Men verhaalt dat Savonarola uit liefde tot ver-necleringen, verzocht als leekenbroeder to worden
aangenomen; doch de oversten hadden spoedig zijne
groote geestesgaven bemerkt, en in 147o volgde hij
na zijne professie de klassen der wijsbegeerte.
Hier kunnen wij al dadelijk de vergelijking
doorzetten. Luther heeft in het klooster geleden, zijn
zielelijden moot vreeselijk geweest zijn. T immer vond
hij de rust, waarnaar hij verlangde, totdat hij eindelijk
het voor hem ondraaglijk geworden juk van zich
wierp, huwde met eene afvallige non, het kloosterlevel met zijn bijtenden spot, zijn vlijmend sarcasme
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belachelijk trachtte te maken en alle religieuzen
,aanraadde zijn voorbeeld te volgen. Savonarola daarentegen vond het geluk in den kloosterlijken staat.
« Ik herinner mij, toen ik nog in de wereld
was, duizendrnaal gezegd te hebben, dat ik nooit
monnik zou willen worden; en niettemin heb ik de
pij moeten aantrekken, toen zulks Gode behaagde. Ik
had alien lust verloren, en weet niet waartoe ik
besluiten zou. Als de gedachte opkomt, verdrijft zij
den slaap ; maar nauwelijks heeft men haar gehoor
gegeven, of men leeft in kalme voldoening. Thans
nu ik monnik ben, zou ik met niemand van staat
willen ruilen. »
Nooit had hij spijt over dezen gewichtigen stap;
nooit gevoelde hij bekoring het klooster te verlaten,
en op het oogenblik vOOr zijn sterven, toen hij zich
moest ontdoen van het heilig habijt, mocht hij uitroepen : « 0 heilig kleed, dat ik tot aan dit uur
zuiver heb bewaard van elke vlek, vaarwel ! Omdat
men nu wil-, dat ik mij van u scheide, vaarwel ! »
Het geluk, dat Savonarola vond in het klooster, kwam
enkel voort uit het nauwkeurig onderhouden van de
plichten van zijn verheven staat. Vreesde ik niet
den lezer te vermoeien, ik zou bier de zeven regelen
aanhalen, welke hij zich-zelf voorschreef, en die ons
eene duidelijke gedachte geven, hoe hoog Savonarola
het religieuze leven opvatte. In die regelen, welke
de pen van een heilige waardig zijn, en welke de
wegwijzers zijn tot de hoogste volmaaktheid, teekende hij zich-zelf. Op zijn persoonlijk leven viel nimmer
een enkele vlek. Dit getuigen al zijne geschiedschrijvers, zelfs zijne hevigste vijanden.
Wanneer hij in de gevangenis zat, wisten de
kloosterlingen van St-Marco zich niet beter bij Paus
Alexander VI te verontschuldigen, dan dat het zuiver
en onbesmet leven en de godsvrucht van hun Prior
hen in dwaling hadden gebracht.
De heiligheid van zijn leven wordt ten voile er-
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kend door de volgende heiligen en gelukzaligen :
Philippus Nerius, Catharina de Ricci, Barthelemy,
Catharina de Raconigi, Columba de Rieti, Franciscus
de Paula, Sebastianus de Brescia.
Die hooge eer is Savonarola gegeven door Pausen,
als Paulus III, Benedictus XIII, Clemens VIII, en
het yolk bewees hem meermalen een eerbied, welke
men slechts aan heiligen bewijst.
Voorwaar, vreemde voorlooper van Luther, die
de verdiensten der goede werken loochende en enkel
de zaligheid zag in het geloof, het geloof alleen ; wiens
geheele leer berust in het zoo verschrikkelijke : zondig
krachtig, maar geloof nog krachtiger. Ockerse, een
predikant van Wyk-by-Duurstede, schreef in 1790 :
« Maarten Luther, een man vrij geleerd voor zijn tijd,
eerzuchtig, heethoofdig van aard, en wellicht niet
ongenegen, om den echt met de Kerk te verbreken,
teneinde die met de hand van Catharina Boria, destijds
een non, naderhand zijne vrouw, te verwisselen .... >
Beschouwde Luther Savonarola als zijn voorlooper, dan heeft hij hem al heel slecht nagevolgd.
In den beginne werd de dominicaner monnik
naar de verschillende steden van Lombardije gezonden,
om er te onderwijzen of te prediken. In 1482 beyond
hij zich te Ferrara , zijn geboortestad, doch tij dens
de belegering der Venetianen vertrok hij naar
Florence.
Florence, met een yolk, vatbaar voor geestdrift,
voor ontmoediging en weer voor heldenmoed, een
yolk dat men kan roeren en besturen door het machtig
woord, Florence moest het strijdperk van Savonarola
zijn.
Het klooster der Dominicanen had aldaar reeds
een roemvol verleden. Niet enkel heiligen, als Antoninus, later aartsbisschop der stad, hadden de heilige
gewelven gevuld met den zoeten geur hunner verhevene deugden, onder de pij dezer nederige monniken klopte meermalen het hart eens kunstenaars.
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Fra Angelico had met zijn machtig penseel de
muren van het klooster doen leven ; overal, tot in de
cellen, spraken de prachtige fresco's van den lijdenden
of verheerlijkten Christus, en de geest van dien
engelachtigen kunstenaar leefde voort onder de
broeders. Baccio del Porta, als monnik Fra Bartolomeo, nam met Andrea del Sarto den eersten rang
in onder de Florentijnsche meesters. Luca en Paulo
Della Robbia hadden wel aardsche glorie vaarwel
gezegd, maar 't was of zij in de eenzaamheid des
kloosters beter de idealen aanschouwden, naar Welke
zij hunnen beelden in mariner het leven gaven.
Spoeuig ontving dit klooster eene nog grootere
vermaardheid door den beroemden prediker Savonarola.
Van <: 82 tot 86 » nam hij aldaar met nauwgezetten ijver het ambt van novicen-meester waar,
vertrok voor eenige jaren naar Lambardije, doch
keerde alsdan voorgoed naar zijn geliefd Florence
terug. Spoedig werd hij om de heiligheid van zijn
leven tot prior verkozen, en nu had hij slechts een
verlangen : het klooster te maken tot eene ware
leerschool van de hoogste volmaaktheid. « Wij hebben, ,> schrtjft hij aan de Prioresse van het klooster
te Pisa ; , Been andere levenswijze , noch in het
drinken, noch in het eten, -.loch voor eenige andere
vormen, dan die onzer orde en onzer instellingen;
doch waar is het, dat wij eenige overtolligheden
hebben opgeheven , die strijdig waren met de leer
onzer vaderen. Alzoo hebben wij besloten, zeer eenvoudige kloosters te bouwen, ons te kleeden in grove
stollen, oude en verstelde kleederen te dragen, matig
te zijn in eten en drinken ; in navolging der heiligen,
arme cellen te bewoner, zonder eenige weelde; het
stilwijgen in acht te nemen en te leven in beschouwing en afzondering. »
Ook bepa.alde hij, dat de bedden moesten bestaan
uit een stroozak met een enkel laken gedekt; dat
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de boeken met afbeeldingen en rijke versieringen,
waarmede men ze overlaadde, zouden worden afgeschaft; eindelijk, opdat de broederen zich niet zouden
hechten aan aardsche goederen, deed hij hen dikwijls
van kleederen, boeken en cel verwisselen.
Ondertusschen predikte hij zelf door zijn voorbeeld. Hij legde den anderen geen lasten op, of hij
droeg ze zelf met moed en blijdschap. Gelijk al de
andere bestond zijne cel uit twee kleine vertrekjes.
Van geheel de gemeenschap was hij het eenvoudigst
gekleed. Hij had een vasten regel gemaakt, schrijft
Perrens, voor het gebruik van zijn tijd en niets was
noodwendiger ter oorzake van zijne veelvuldige bezigheden. Hij vergenoegde zich met vier uren slaap;
het overige van den dag wijdde hij aan het bestuur
der Gemeenschap, aan de briefwisseling, die zijn faam
van wijsheid en heiligheid hem noodzaakte te onderhuuden met de aanzienhjkste personen, welke hem
raad vroegen, en eindehjk aan de studie, aan het
gebed, aan de meditatie, aan de voorbereiding zijner
predication. Legde hij anderen vernederende bezigheden op, om hunnen ootmoed te versterken, zelf
koos hij die, welke het meest der menschelijke natuur
tegenstaan. Zijne enkele vrije oogenblikken bezigde
hij tot het bizon ler onderhoud met de jongste religieuzen en de novicen, die hij zeer lief had en wier
licht ontvlambare gemoederen openstonden voor
zijne minzame raadgevingen. 't Is waarlijk schoon
de beschrijving van zulk eene uitspanning te lezen,
zooals dit gedaan is door pater Burlamacchi. Menig
lezer zal glimlachen bij zooveel eenvoud, doch men
vergete niet, dat die kinderlijke eenvoud de gave
der heiligen is. Te meer zal ons dit tafereel verwonderen, wanneer wij weten, dat Savonarola drie
leerstoelen stichtte, waar onderricht werd gegeven
in de H. Schrift, de Moraal-theologie, de Canones,
het leerstelsel en de Controverse; dat hij eene school
oprichtte in de Oostersche talen, waarin Grieksch,

VAN LUTHER.

141

Hebreeuwsch, Turksch, Moorsch en Chaldeeuwsch
werd onderwezen. Dezelfde man, dien wij kind zullen
zien worden met de kinderen, boeide zeven jaar lang
geheel eene stad aan zijne lippen, hervormde Florence door zijn machtig woord, was de raadsman
van koningen en vorsten, trok de blikken van geheel
Europa tot zich. Waarlijk, het weder kind worden,
zooals Christus dit verlangde, zien wij ten voile in
Savonarola bewaarheid.
Nergens komt het verschil van Savonarola met
Luther meer uit dan in hunne levenswijze als kloosterling. Terwiji Luther door eigen schuld in het
klooster niets vond dan zielsangst en zielesmart,
vloeide het hart van Savonarola over van kinderlijke
blijdschap en vreugde. Beschouwen wij een oogenblik het tafereel, dat Pater Burlamacchi ons schildert
van eene uitspanning in San-Marco.
« De monniken begaven zich naar eene afgezonderde en eenzame plaats; na aldaar het heilig
officie te hebben gezegd, spraken zij met elkander over
God. Na het middagmaal namen zij een oogenblik
rust: daarna vereenigden zij zich blijde om den Pater,
die hun eenig gedeelte der Goddelijke geschriften
uitlegde; vervolgens deden zij eene kleine wandeling.
Na die wandeling zetten zij zich neer onder de
lommer. Alsdan stelde de Pater weder eene schoone
plaats uit de H. Schrift aan hunne overweging voor,
en ondervroeg voornameliik de novicen ; hij liet
hen een godvruchtig lied zingen ter eere onzes
Heeren, of liet hen een of ander schoon punt verhalen uit het leven der heiligen, waarvan hij dan,
als van zijn tekst, uitging, om hun wijze lessen mede
te deelen. Bij wijlen noodigde hij hen tot eenen
rondedans met begeleiding der stem, waarna men
zich weder op weg begaf. Weldra opnieuw rustend,
verzocht Girolamo (Savonarola) elken broeder hem
een vers uit de schriftuur te verklaren naar ieders
bizonder inzicht... Eens gingen zij een vijgeboom
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voorbij. De Pater plukte kleine takken af, die aan
den voet van den boom uitgroeiden. Dan behendig
de pit er uithalende, maakte hij daarvan volmaakt
gevormde Witte duifjes en gaf er eene aan elk zijner
tochtgenooten, waarover zij zeer verblijd waren. Hij
verzocht hen daarop de hnedanigheid der duiven
aan te wijzen, en na hen het woord nemende, legde
hij hun die uit in den geestelijken zin, tot groote
voldoening van alien...
Dikwijls, in den avondstond, zongen zij psalmen
en lofzangen met bizondere innige godvruchtigheid;
zij deden een novice komen, die het kind Jesus moest
voorstellen, en gingen in een kring om hem heen
zitten. Iedereen gaf hem zijn harte over en vroeg
hem eene gunst voor zich zelf of anderen : bijvoorbeeld
dat deze of gene jongeling uit de wereld in het
klooster mocht komen. Somwijlen kozen zij onder
de aanwezingen eenen afgezant, en deden als zonden
zij lien tot God, om van Hem eenige genade te
erlangen ; meermalen omringden zij het beeld der
zoete Moedermaagd, die zij in kinderiijken eenvoud
hunne moeder noemden. Zij verhieven haren lof en
brachten hair dank. Van tijd tot tijd welden er
uitroepingen van liefde uit hunne ziel, als : mijn
Jesus! Jesus, Heer der Heeren ! 0 schoone Maagd!
0 Maagd, Moeder Gods! Maagd vol barmhartigheid.!
en ieder in het rond bracht zijne hulde. Zoo gebruikten
zij den tijd, en maakten hunne ontspanningen nuttig
zoowel voor het lichaam als de ziel.
Eens beyond de Prior, met een groot aantal
zijner kloosterbroederen, zich in ' San Dominico te
Fiesole ; men had zoo pas eenige godvruchtige liederen
gezongen, tot ontspanning na den avondmaaltijd. -« Welbeminde kinderen, » sprak hij, « om ons bezig
te houden, doe elk uwer mij twee vragen, de eene
betrekkelijk het paradijs, de andere over de hel. »
De verscheidenheid en het fijne der opgeworpen
vragen, zoowel als de treffende antwoorden en geleerde oplossingen van den Pater, gaven eene verwon-
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derlijke genoeglijkheid aan dezen avond. Het was
verrukkelijk zulke schoone gedachten te hooren
uiten; men zou gezegd hebben, dat het Paradijs op
aarde was neergedaald, en dat men zich be y ond in
het gezelschap van Engelen, met een menschenlichaam bekleed. »
Zoo, schrijft zijn levensbeschrijver Perrens, was
Savonarola in het midden zijner broederen en z(56
was de tucht, welke hij op zachte wijze had ingevoerd en doen liefhebben.
Het klooster van San-Marco werd spoedig een
zeldzaam model van heiligheid. De zonen der aanzienlijkste geslachten stroomden toe, om zich onder
Savonarola's leiding te stollen, en binnen korten
tijd was het getal religieuzen van 7o tot 250 toegenomen. Niet enkel San-Marco, maar een groot
aantal andere kloosters omhelsden de hervorming
van Savonarola. Het eerste van alien was dat van
San Dominico te Fiesole. Dit voorbeeld werd gevolgd
door San Dominico di Prato, Sancta Maria della
Rocca, San Romano te Lucca, San Spirito te Siena.
Ook vele vrouwenkloosters verkozen onder Savonarola te staan en hem tot geestelijken leidsman
te hebben : onder anderen dat van San Niccolo te
Lucca, Santa Lucia en Santa Cattarina te Siena.
Die zucht naar hervorming L strekte zich zelfs tot
de kloosters van andere orden uit. Zoo vroegen de
Camuldulen van het klooster te Florence als guest
het habijt te mogen ontvangen van den H. Dominicus,
om aldus te leven onder leiding van Savonarola.
Hier rijst onwillekeurig- de vraag : waar zijn de
kloosters, welke Luther heeft hervormd? Heeft hij er
ooit een enkel middel voor aangewend? Het kloosterleven viel hem te zwaar, daarom verbrak hij zijne geloften, en gal eenieder den raad zijn voorbeeld te
volgen. Zoo men de handelwijze van Luther goedkeurt,
mag men Savonarola nimmer zijn voorlooper noemen.

(Word/ vervolgd)

FR. BERNARDINUS METS.

WAAROM?
Twintig Dierensprookjes

VI.
I)E HAAS.
Waarom hij de lijfeigene van den vos is.
De haas was dik en vet; zijn pels blonk in de
zon, en fier stak hij de ooren op.
De vos was mager en uitgehongerd ; verward
en vuil was zijn haar; hij liep met hangenden kop
en ingetrokken staart.
De twee viervoeters ontmoetten elkander.
De haas jubelde om de ellende van den vos; hij
schuddebolde van vreugde; scharrelde dol uitgelaten
den grond op; wipte en sprong; stelde zich aan als
een gek !
De vos keek eerst vol verachting toe, doch kon
zich eindelijk niet meer bedwingen, en zei :
« Dadelijk moet ge met mij vechten! »
De haas durfde nieti weigeren, en kon het niet
meer ontspringen.
De andere voer voort :
« Wie verliest blijft de lijfeigene van den winner ! »
Dat moest nu wel zoo...
Ze grepen elkander vast.

(I) Vervolg van blz. 104.
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Op een oogwenk vloog het haar van den bloodaard in vlokken door de lucht; hij kreeg een slag,
dat hij suizebolde, en meteen lag hij uitgestrekt op
den grond
De vos beet hem een deel van den staart af,
voegde dit aan den zijne, en sprak :
« Zoo een eereteeken moogt ge niet dragen!... »
Onverwachts scharrelde de haas zich op, ontvluchtte.
De vos schreeuwde hem achterna :
« 1k zal u later wel herkennen; ge hoort mij
toe met vleesch en knoken!... »
En waar nu een vos een haas ontmoet, doodt
hij dezen : 't is zijn lijfeigene, zegt hij.
Reilitje heeft een wit uiteinde aan den staart
dit heeft hij aan den haas ontnomen.

VII.
DE HAAS.
Waarorn hij een gespleten lip heeft.
De zon klorn boven de kim; een windje liep
over het groen, en hevig verschrikte de haas in de
weide! Hij zag op eens zijn schaduw nevens zich,
sprong weg, rende ademloos door veld en bosch.
Plots, in het koren nevens hem, kraaide een
haan vreeselijk schel; de haas ijlde verder en verder,
en snel ging zijn staartje op en neer...
En heel bang was hij onder de hooge boomen;
hier en daar kraakte er iets, en soms vloog er, onverwachts, slaande met de vleugels, een groote vogel
op uit de dichte takken...
De vluchtende wist niet meer waarheen ; onvoorziens was hij in een omheinden tuin, en daar stond
een jager met geveld geweer! De haas spande al
zijn krachten in, wipte over de haag, en liet een
deel zijner y acht aan de doornen hangen...

1 46

WAAROM ?

Hij werd toch zoo moe, geraakte op een stillen
zandheuvel; hij zette zich recht op een molshoop,
spitste zijn ooren, om het minste gerucht te vatten,
keek in alle richting-en...
Er liep hem een rilling door de aderen : Binder
ver, tusschen de vier hagen, stond nog die jager,
maar nu zag onze haas allerbest, dat het een vogelschrik was met een stok in de hand!... Dit zicht
gaf hem moed, en hij dacht, dat zijn vrees wel kon
overdreven zijn; hij blikte in een ander richting, en
ontdekte een hreede weide, waarover vlinders rustig
fladderden. Daar zou hij zich van den doorstanen
schrik herstellen, en een weinig eten...

In het midden van de weide lag een diepe gracht;
in geval van flood zou de haas er over springen,
en indien de vijand volgde, dan zou deze in het
water ploffen, en jammerlijk verdrinken!
De haas liep door het lange groen, en bleef nu en
dan eens zien, of de vlinders steeds rustig voortfladd erde n.
Hij bereikte den boord van de gracht, wou zich
neervleien.
« Plets! » klonk het in 't water.
De haas was als versteend van schrik.
Hij keek wezenloos toe. Wat zag hij !
Een groene puit, verschrikt en bevreesd, was in
de gracht gesprongen, en zwom, zoo ras hij kon,
door het helder water, naar de diepte...
« Ho, ho, ho!
jubelde de haas. « Hij is bang
voor mij! »
Hij lei zijn voorpooten op zijn buik, keek scheel
van genot... Eindelijk zou hij het nu uitschateren
van lachen, toen plots zijn bovenlip opensprong door
Tgeweld, dat hij gedaan had om zich te bed wingen ...
Met zijn spotten was het uit.
Sedert loopt hij rond met een gespleten lip.
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DE HONDEN.
Waarom ze elkander oversnuffelen.
De honden waren niet tevreden over hun lot ;
ze kwamen daarop samen, en beslisten, dat men
een klaagschrift zou opstellen om het den Schepper
aller wezens aan te bieden, en dat men een wakkeren,
wet opgebrachten hond zou kiezen, om de belle
aan den grooten Meester te dragen.
En het vervaardigen van het schrift viel waarlijk
niet gemakkelijk ; alien verklaarden, dat ze nooit
nog zoo een tweede work zouden ondernomen hebben
om wat ter wereld ook.
De uitverkoren werd gestuurd, rende weg- ; hij
hield het papier in den muil, en, o wee, adem halende,
slokte hij het in! ...
Niemand zag hem terugkomen ; maar een hond
had bemerkt, wat er gebeurd was.
Veel ontroering verwekte dit verdwenen in
gansch de hondenwereld ! Boden werden uitgezonden ; alle honden liepen rond en vroegen :
« Waar zou hij zijn ? Heeft niemand hem g-ezien ?
Wie is hij ? Hoe zullen wij hem kennen ?
En de wijzen voegden er bij :
« Hij heeft dat papier ingezwolgen, maar eens
toch moet het te voorschijn komen... Zoekt, zoekt !... ›.)
Helaas, den verdwenen bode heeft men tot nu
toe nog niet weerg-evonden !
En als de honden elkander ontmoeten, dan verdenken ze elkander; ze snuffelen, of ze den bode
niet voor hebben, en of het gewichtig papier maar
niet komen wil.
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IX.
DE KOEKOEK.
Waarom hij op de wereld kwam.
Zevengestarnte, giet troost in mijn ziel !
In het diepe van het wouJ, weemoedig, roept
de koekoek zijn naam.

Onze-lieve-Heer is met Sint-Pieter niet alleen dikwijls in Vlaanderen gekomen, maar ook in Bohemen.
Eens, dat ze samen op reis waren, hadden ze
honger, en traden voorbij een bakkerij.
Sint. Pieter werd door zijn meester gezonden om
een der lekker geurende brooden te bekomen.
De bakker morde :
« 1k verkoop, wat ge wilt : maar geven, dat doe
ik niet ! »
De vrouw en de zes dochters van den onbarmhartigen man hoorden dit, en ze voelden medelijden ;
toen de bakker het niet zag, staken ze den grooten
apostel een brood in de hand.
Onze-lieve-Heer keerde terug, trad in den winkel,.
en sprak
« Gij, meedoogende moeder, zult met uw liefderijke dochters tusschen de starren aan den hemel
blinken
En dit geschiedde ! Zie naar het Zevengestarnte :
dat is de moeder en haar kinders.
De Heer veranderde den bakker in een vogel,
veroordeelde hem om, waar hij zich ook zou bevinden,
zijn eigen naam te roepen, zoolang als het Zevengestarnte aan het uitspansel zal schitteren...

Weemoedig, in het diepste van het woud, roept
de koekoek zijn naam.
Zevengestarnte, giet troost in mijn ziel !
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X.
HET KONINGSKEN.
Waarom het zijn naam kreeg.
Er werd een algemeenen landdag- belegd door
de vogels : ze wilden een koning hebben. Veel en
lang werd or geredetwist, tot men besloot, dat hij,
die zich het hoogst kon verheffen, scepter en kroon
zou bekom en.
Meest alien wilden meestreven, daar meest alien
een weinig hoogmoed hidden.
Den volgenden morgen, juist toen de zon haar
eersten straal boven de kim zond, stegen alien op.
't Was als een klimmende wolk van allerlei
pluimgedierte ! Er hing een groot gedruisch van
waaiende vleugels in de lucht, met een verward
gepiep, gefluit, geschreeuw en gezang.
De fiere haan geraakte slechts tot in de takken
van een tronkwilg.
Weldra daalde, onbehendig en lomp, de musch
naar beneden, gevolgd van de vink ; daarna viel
er als een regen van vogels neer...
Nu zakte ook de leeuwerik ; de zwaluw en de

duif vlogen wanhopig in alle richtingen...
Aileen de arend steeg hooger en hooger, tot
ook zijn krachten afnamen.
Hij wierp een blik rond, was gansch alleen !
Hij wilde, alhoewel vermoeid, toch met forsigen
vleugelslag terug naar de aarde keeren, bleef een
poos fier op zijn machtige pennen zweven, toen hij
een vroolijk , gezang hoorde...
Een klein vogeltje schaterde het uit boven zijn
hoofd!
De arend wou nog opwaarts, kon niet meer,
streek naar beneden.
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Nu vernam hij, dat hij zelf den zegevierenden
guit meegevoerd had ; deze had zich, bij het vertrek,
liclit als een veder, op den rug van den arend
geplaatst, en was slechts opgevlogen, toen de machtige
vogel, die hem droeg, niet hooger meer kon ...
De handelwijs van den schalk werd voor oneerlijk uitgekreten, en de arend ontving kroon en scepter.
Hij nam plaats op den troon, en sprak :
« Ik ben koning en zal het blijven! Hij echter,
die door list mij wilde overwinnen, zal voortaan
koningsken genoemd worden. »

XI.
HET KONINGSKEN,
Waarom de Winter het koningsken met vrede laat.
De Winter vierde feest ; over het veld wierp hij
een hermelijnen mantel, en over alle daken een
blanke pels ; zachtjes lei hij op elk takje een rij
edelgesteenten ; de waters dekte hij toe met kristal...
Hij ontstak zijn hemellamp ; alles glinsterde,
straalde, en fonkelde op ! Lange gloeistrepen schoten
uit van de toegedekte weiden; duizenden en duizenden
prisma's op de daken hadden cen zevenkleurig,
schitterend kleed, en alle boomen droegen parelen,
robijnen, topazen, smaragden, cn zooal meer.
En de Winter zweefde over het lanschap, zweefde
er over in groote majesteit ; alles beefde, zweeg,
deinsde terug voor hem : hij was de meester !
Maar een vogeltje vloog op, vroolijk, levenslustig, of al die pracht voor hem align was , het
zette zich op den forsigen eik, en met zijn pootja
wierp het een regen van juweelen neer...
« Wie zijt gij ? » vroeg de Winter verstoord.
Het antwoord klonk lustig :
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• Men heet mij koningsken ! »
En waar waart gij verleden nacht ? »
« Op de groote hoeve waschten de meiden
gansch den dag ; de warme damp steep er op ; ik
zat boven op den hanebalk, en ben daar gebleven
tot den morgen. »
De Winter dacht
Daar ook moet men mijn majesteit erkennen ! »
Hij hing de hemellamp weg achter den horizon ;
een oogenblik g-loeide er het g-ewelf, en daarna
ontvlamden de starren. De Winter lift zijn orgel
ruischen, zijn orgel uit het noorden ; de tonen vlogen
over het land op de vleugels van een verscheurenden
wind. De machtigste boomen kraakten, bogen het
hoof d; het droge grachtlisch in de weiden vloog weg
in stukken. De Wilde harmonie huilde om de bange
huizen
Toen de waschvrouwen den ketel lieten koken,
viel de damp in vlokken neder
Alle daken lager bloot gevaagd ; de boomen
stonden naakt ; dikke kegels hing-en aan de pompen
De Winter keek toe ; niemand durfde hem nog
trotseeren, zich nog vertoonen.
Weer hing de hemellamp uit, en het orgel
speelde de slotakkoorden van een vreeselijk morgenlied.
Nu was de monarch tevreden, doch daar
verscheen weer het vog-eltje, streek neer op een
gebroken eik, trippelde er vroolijk op rond, stak
zijn kuifje op, en floot
De Winter vroeg• Waar waart ge verleden nacht ? »
De kleine vogel antwoordde welgemoed
(< 1k zat order den staart van de koe ! »
De vorst sprak
« Hoe kon ik u daar vinden Ge zijt een schalksch
en vroolijk diertje ; ge zijt waarlijk een koningskind,
en met u wil ik voortaan in vrede leven !
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XII.
DE MIER.
Waarom ze gekorven werd.
Bijen, horzels, wespen, spinnen, enz. zijn op de
wereld gekomen, zooals ze nu nog zijn ; de mier
niet : zij was niet gekorven.
't Was op een namiddag bij een boschje.
Heel den dag was het schoon weder geweest,
maar er hing verandering in de lucht, en voorzeker
zou de wind opsteken.
De mier had haar eiers boven gebracht in de
zon, doch droeg ze nu ijlings naar beneden.
De spin had haar nest uitgespannen ; ze hield
zich in het midden ervan, en deed het bengelen,
om te zien, of het sterk genoeg was om aan een
vlaag te weerstaan.
De schaapherder had gansch den dag zijn grazende
kudde bij het hout bewaakt, keek naar het westen,
waar snel een wolkje klom ; hij zette zich denkend
neer ... Helaas, 't was juist op het nest van de mier!...
Deze kwam woedend te voorschijn ; ze zou den
roekelooze aangevallen hebben, maar hij was haar
te groot ; ze wilde echter naar geen verontschuldigingen luisteren, en trok naar Onzen-lieven-Heer
om zich te beklagen ...
« Die lummel vervolgt mij altijd, » zei ze. « Nu
wilde hij mij dooden ! »
Ze beriep zich op de getuigenis van de spin,
die sprak :
« 1k heb alles gezien : de mensch was verstrooid,
en het speet hem, wat hij gedaan had.
De Heer, vergramd, snauwde de mier toe :
« Ge zijt een strijdlustig en twistziek dier...
Maak u weg ! »
Hij sloeg er met zijn zwaard naar, trof ze juist
in het midden ... Hei, zoo na, of ze was in twee !...
ZOO komt het, dat ook de mier gekorven is.

(Vervoigt).
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Een zlluzze.
L. J. Veen. Amsterdam.

N een voorgaande studie aan Louis Couperus

gewijd, beschouwde ik den schrijver als dichter
_ van Een lent van Vaerren, Orchideeén en
Williswinde en als den gevierden schrijver van de zoogezegde keizerromans : Majesteit, Wereldvrede en Hoog e
Troeven, — Onbesproken liet ik de reeks romans die deze
laatste voorafgaan, en die van het genie van L. Couperus
een gansch nieuwe en eigenaardige zijde veropenbaart.
Met Eline Vere, begon die reeks romans die Louis
Couperus in eens aan het hoofd der Nederlandsche schrijvers bracht, want hij trad in eens op den voorgrond met
een werk dat meer was dan het eenvoudig verhaal eener
intrigue, meer dan een kundige aaneenschakeling en ontwikkeling van feiten, meer zelfs dan de ontleding van een
karakter : hij schilderde met de levendigste kleuren gansch
een maatschappij, hij leverde een document waaraan hij
door leven en beweging al de dorheid ontnam , hij liet,
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als het ware in een cinematographe van beschrijving de
hoogere Haagsche maatschappij van onzen tijd zien, en
tevens roerde hij een der gewichtigste vraagstukken der
psychologie aan, vraagstuk dat heden in zijn gevolgen
in de theorien van Lombroso, het onderwerp is van
hevige discussie : namelijk het determinisme. Voeg daarbij
de meesterlijkheid waarmede Couperus zijn vorm en taal
behandelde, en ge zult aanstonds in al deze oorzaken den
oorsprong vinden van den overgrooten bijval die van den
beginne af Eline Vere te beurt viel en die onophoudend
het boek begeleidt tot den vierden druk onlangs verschenen.
Louis Couperus koos het onderwerp van zijn roman
uit de wereld die hem het best bekend was, uit die waarin
hijzelf zich bewoog : de hoogere burgerklas : een meisje,
kind van haar tijd, product van de maatschappij waarin
ze leeft, laat hij als speelbal van het noodlot door het
leven rollen, speelbal van feiten die haar sterker schijnen
dan haar wil, speelbal van zekere voor haar onbestrijdbare
invloeden die haar vrijen wil breken en haar in een noodlottig, tragisch einde werpen. Eline Vere is een wees, wonend
bij haar gehuwde zuster Betsy, zij bezit al de mondaine
hoedanigheden die men in die bizondere wufte wereld
van een vrouw eischen kan en die haar zouden toelaten
in deze wereld te schitteren, doch haar ziekelijke romaneske en fantaisistische geest, maakt haar platonisch verliefd op een opera -tenor ; zij koopt zijn portretten in
allerlei tooneelkleedij en verzamelt ze in een album dat als
een heiligdom van haar liefde wordt, zij dweept met
haar tenor en droomt van allerlei gekheden, tot den dag
dat zij haar ideaal ziet, op een concert, in een zwarten
rok, dik, vollijvig, onelegant, lomp, en dan stort gansch
haar illusie in. Niet voor eeuwig toch, want als eenigen
tijd nadien een barer vrienden, Otto Van Erlevoort, naar
hare hand dingt, antwoordt zij toestemmend op zijne
vraag. Van dit oogenblik af veropenbaart zich het noodlot dat bedreigend boven Eline Vere 's hoofd hangt en dat
niets anders is dan hare moreele zvvakheid, gevolg van haar
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zenuwziek gestel : het geluk is nabij voor haar, enkele
dagen scheiden haar van het huwelijk, en plots stort haar
droom in; en die instorting heeft ze met eigen handen
bewerkt, met volkomen besef van hare daad : niet na
een vluchtige beslissing, niet met rasse woorden in een
oogenblik ‘ran opgewondenheid heeft ze Otto afgezegd,
maar met langzaam geschreven woorden heeft ze een
einde gebracht aan hunne liefde.
Zij zelf weet niet waarom ze zoo handelt, ze beseft
alleen al de gevolgen die op haar zullen vallen, loodzwaar,
noodlottig, en toch heeft dat hare beslissing niet verhinderd. Een kracht die buiten haar schijnt te zijn, die op
haar drukt, die haar wil breekt of leidt, dwingt haar zoo
te handclen.
En het is diezelfde kracht die haar sindsdien onverbiddelijk vervolgt, die haar ontrukt aan de kalme ma ar
kloeke wilvolle liefde van Laurence S t Glare, die door zijn
sterke wilskracht misschien haar geluk zou stichten, en
het is weer diezelfde noodlottige kracht die haar toch het
glas doet uitdrinken waarin er vijf druppeltjes morphine
gevallen zijn, wanneer ze zeer wel weet dat ze — om
rust voor haar gejaagd gestel te bekomen ----- er slechts
twee mag innemen.
Zoo is, saamgetrokken tot weinig woorden, het
hoofdverhaal van Eline Vere; want de twee boekdeelen
die het werk uitmaken, bevatten meer dan de geschiedenis van het noodlottig leveri van Eline : zij zijn een
spiegel van het hoogere Haagsche leven, zij bevatten de
taal, de ideeen, de zeden, de gewoonten van een klas der
Haagsche maatschappij, en die taal, die ideeen, die zeden,
die gewoonten leven in de beschrijvingen van soirees,
van diners, van recepties, van concerten, van huwelijksaanvragen en van huwelijksfeesten, en dit geeft aan het
werk een ongewone levendigheid, dit ontneemt het dor
karakter van slepend verhaal, dit plaatst de lezer in het
midden der personages, doet hem meeloopen van de eene
straat naar de andere, van den eenen salon naar den
anderen, zoodanig, dat Eline Vere zelf soms wat vergeten
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geraakt in al de wuftheid van dat Haagsche leven, dat
nochtans als een sterk aflijnende achtergrond, het noodlottig karakter van Eline doet uitkomen. Het wordt
waarlijk tragisch, het leven van dat meisje, dat gaat in
een midden van « brille » — om een weinig geslaagd
woord van den schrijver te gebruiken — in een midden
van zenuwachtige bedrijvigheid om nietigheden, om prulletjes, terwijl een noodlottige kracht haar leidt, haar
vrijen wil vernietigt.
Deze deterministische theorie, die de leer is van
Schopenhauer, en waardoor de vrijheid van den wil ontkend wordt en alle handelingen beschouwd worden als
het gevolg van omstandigheden, veroorzaakte een hevige
discussie tegen het boek, discussie die zich in voordrachten en in brochuren uitte.
Het is hier de plaats niet om gansch dat deterministisch stelsel te, bespreken, doch, met het oog op het
werk van Couperus, kan men de vraag stellen : is het
karakter van Eline Vere waar, ontmoet men in de werkelijke wereld zulke wezens, die zwakker zijn dan de
omstandigheden en die zich door hen laten leaden ? Het
feit is niet te ontkennen, men kan het slechts betreuren.
Iedereen heeft in zich een gedeelte willoosheid, deze meer
dan gene, en het doel van het menschdom zal zijn het
deel determinisme dat door de schuld van dat individu
zelf op ieder individu drukt, zoo klein mogelijk te maker,.
Op moreel gebied is de eene zwakker dan de andere
voor de omstandigheden, gebiedt de eene beter aan zijn
wil dan de andere wanneer de toestanden tegenstrijdig
zijn, en is de theorie van het determinisme niet volkomen
waar, even als alle theorieen die uitgaande van een afzonderlijk geval, het onherroepelijk algemeen maken, toch
kan ze waar zijn in dat afzonderlijk geval, en meer heeft
L. Couperus overigens ook nooit beweerd. Heeft hij zulke
deterministische gevallen in twee boeken : Eline Vere en
Noodlot, bestudeerd, hij heeft er geen kwestie van vast,
onverbiddelijk stelsel van gemaakt, en een zijner helden,
Laurence St Clare, wellicht wel zijn « porte paroles )
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staat tegenover Eline Vere, als de man die denkt dat de
wil als eene plant is die men aankweekt, die men ontwikkelt.
Het « mondaine » gedeelte van het werk, dat als een
lijst ligt om den roman van Eline Vere, is met een weergaloozen brio behandeld. Zelden ontmoet men bij een
schrijver zooveel leven en levendigheid, zooveel beweging,
en de talrijke tafereeltjes die L. Couperus beschrijft zijn
echte cinematographische voorstellingen : het is echt
tooneelspel, zoodanig dat daar zelfs waar de schrijver
niemand rechtstreeks aan het woord laat, de wending van
den zin zoo is, alsof een der personages sprak of vertelde.
Vooral wanneer kinderen optreden is het een dolle pret,
en het boek tintelt waarlijk op die plaatsen van jeugd
en vreugd en zonnig licht.
Deze kindertafereeltjes en de prestige avontuurtjes
van jongelui — hunne partijtjes, hunne engagementen,
hun huwelijk — maken den tragischen roman van Eline
Vere wat minder somber; het boek heeft zoo naast schaduwzijden, zijn zonnige plekjes
Noodlot integendeel, de tweede roman van L. Couperus is een tragedie van het begin tot het einde. Staat
Eline Vere onder den invloed van Paul Bourget, door
de mondaine zielsontleding en door de overvloedige
bizonderheden van het mondaine leven, Noodlot staat
meer onder den invloed der Russische moderne school
door de wreedheid van het verhaal.
Dit bock is een prachtige studie van een kwaal die
gelukkiglijk zeer zeldzaam is in onze inaatschappij : het
parasitisme. Soms ziet men in het plantenrijk een sterken,
gezonden boom, waarrond langzaam een liane o-pstiigt,
De sterke boom geeft steun en voedsel aan de bane die
immer hooger klimt, stam en takken omwindt, het licht
ontneemt aan den boom, die weldra uitsterft en niets
anders meer is dan een steun voor de liane, tot den
dag dat, uitgeput en rot, de stam neth:rstort, de parasiet
medesleurend in zijn val. Soms ziet men wel een jongeling die door een vrouw op die wijze teneder geholpen
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worth, maar zeldzamer is het feit van een jongeling die
door een ander zich zoo laat omwinden als door een
parasitische plant en zich van fortuin en geluk laat berooven, gedeeltelijk uit apathie, gedeeltelijk omdat de feiten zich zoo noodlottig aaneenschakelen. Zulke twee
personages brengt Louis Couperus op het tooneel van
zijn roman Noodlot, en gansch het belang van het
werk wordt onophoudend gevestigd op die twee typen,
die met een ongewone intensiteit immer in handeling of
in ontleding zijn. Frank Westhove, een riik jongeling te
Londen gevestigd, heeft een vriend bij zich opgenomen,
die terugkomend van Amerika, zich zonder eenig middel
van bestaan bevindt. Bertie, die vriend, evenveel als
Frank, dacht dat die gastvrijheid slechts enkele dagen zou
duren, tot Bertie een betrekking had, doch Frank, die
niets doet en geld verteerd zonder tellen en onbezorgd
goed is, vindt het een aangenaam tijdverdrijf, dien ouden
schoolmakker van Bertie wat bij zich te 'louden, hem
te laten leven in zijn huis, niet als een beschermeling,
maar als een gelijken vriend. En Bertie, die in Amerika
zuur brood at, en zoo op eens valt in de weelde, schikt
zich in dat bestaan van niets doen, en als een parasitische
plant, schikt h'j wortelen in het leven van Frank. Langzamerhand verveelde dat leven van niets doen Frank;
hij had afwisseling noodig, en daarbij, zijn fortuin werd
ontoereikend om aan dit dubbel high-life bestaan te Londen te voldoen, en op aanraden van Bertie vertrekken zij
samen naar Noorwegen. Zij ontmoeten er een Engelschman, Sir Archibald Rodes met zijn dochter Eve, en
tusschen Frank en Eve ontstaat de eeuwige liefderoman,
eenvoudig in zijn ontstaan, maar tragisch in zijn gevolgen.
Zoodra Bertie de Heide ontwaart tusschen Frank en Eve,
grijpt hem een onizettende vrees aan : het huwelijk van
Frank is het einde van zijn klaploopersleven, het terugkeeren tot zijn ellende, het loopen op den dompel, het
onzeker leven van heden brood en morgen geen, en al
wat slecht is in hem, al wat vicieus, schijnheilig, valsch
is, al de kvvade hoedanigheden spannen samen in hem om
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dat huwelijk onmogelijk te maken : tweede Jago, giet
hij gift in het hart van Frank en van Eve en verbrijzelt
het brooze huisje van geluk dat ze gebouwd hadden.
Dan loopt Frank de wereld rond met zijn Bertie en
brok na brok gaat het fortuin van Frank te loor en
kennen zij dagen van armoede. Dan komt Westhove terug
naar zijn land, ontmoet er Eve, en plots wordt alles
helder : de brieven die Frank aan Eve geschreven had
op het oogenblik der scheiding, brieven die alles weer
goed zouden gemaakt hebben, waren nooit terecht gekomen, een knecht was uitgekocht geweest : en dat alles
had Bertie gedaan, Bertie had dat verricht met het geld
van Frank. Dan ontwaakt voor het eerst de wil in Frank,
Hij slingert de parasiet van zich of : verwurgd volt Bertie
voor zi)ne voeten
Twee jaar gevangenschap straffen die daad, doch
Eve blijft Frank getrouw en het geluk zou wellicht deze
twee wezens eenige jaren kunnen toelachen, ergens ver
weg in een verborgen plekje, indien niet het noodlot zijn
zware klauw op hen sloeg. Het noodlot is Kier, de rechter
die iedereen in zich draagt : het geweten. Alle wereldsche
wetter hebben naast zich de ge tiak.le : lies geweten is
onverbiddelijk. Frank ziet het ontzettende van zijn daad
in, doorgrondt het gedrag van zijn vriend Bertie, en tot
zijn schrik wordt dat gedrag hem helder. Is Bertie niet
geweest als een kind dat hij opgevoed heeft, heeft hij zijn
vriend niet geleid in een laf leven van niets doen, heeft
hij zelf met, met noodlottige handen, alles zoo geschikt
dat Bertie nets anders kon doen dan dat hij deed, en
waarom zou hij dan recht gehad hebben op het leven
van Berne? Bertie staat tusschen hem en Eve en nooit
kan die verschrikkelijke schim van tusschen hen verdwijnen. De flood alleen kan een einde brengen aan dit
ontzettend visioen. Frank neemt gift in , en Eve, die
vrouw is, sterft met hem.
Noodlot, geeft een voorbeeld van wat een geniaal
schrijver kan trekken uit een melodramatisch onderwerp.
Zoo meesterlijk is het onderwerp behandeld, dat de lezer
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niet de tentatie gevoeld eerst eens aan het einde van het
boek naar het laatste « feit » te gaan kijken, maar met
gespannen geest de geleidelijke karakterontwikkeling
van de helden volgt ; en wat men het meest in Noodlot
moet bewonderen, is de strenge logica waarmede de helden in hunne handeling naar het noodlottig einde gedreven worden.
In dit opzicht — uit een zuiver kunstopzicht —
staat Noodlot boven Eline Vere : de conceptie en de
uitvoering zijn eenvoudiger ; het is als een teekening met
groote, eenvoudige lijnen, waarvan het oog gemakkelijk
de harmonie volgt, maar die juist daarom veel moeilijker
zijn om trekken , ter wij1 er in Eline Vere, door de talrijke
bijfeiten, veel meer inwikkeling is, dus minder zuiverheid,
minder eenvoud.
Uit een psychologisch oogpunt staat Eline Vere hooger dan Noodlot, omdat Eline een type is die waar is
en waarschijnlijk, die algemeen is bij welke volkeren
ook, die meer tot het menschdom behoort, terwijl Frank
Westhove, alhoewel gansch zijn karakter in logische ontwikkeling den schijn der waarheid heeft, toch een zeldzame uitzondering is. Iedereen kent wel ergens een Eline
Vere, iedereen gevoelt in haar den medemensch ; Frank
is een zeldzaam specimen.
Eline Vere en Noodlot deden niet alleen de discusie
ontstaan op philosophisch gebied, maar vooral op dat
der moraal, voor de gevolgen die het aannemen van het
wijsgeerig stelsel van Schopenhauer op dit gebied na
zich kan slepen.
De Heer C. H. Den Hertog wijdde aan deze twee
romans een voordracht die nadien in brochure verscheen
onder den titel « Noodlottig Determinisme » en waarin
hij deze romans aanvalt om hun moreelen invloed die
volgens hem noodlottig is. Ik geloof dat de beer C. H. Den
Hertog het mis op heeft over de wijze waarop een roman
een moreelen invloed kan uitoefenen op de algemeene
massa van de lezers. Een lezer die zich genoeg ontwikkeld heeft om bekend te zijn met het systeem van Scho-
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penhauer, zal op de romans van Couperus niet gewacht
hebben om zijn moreel gedrag te vestigen ; een lezer die lust
heeft zich te ontwikkelen, zal zich niet uitsluitelijk houden bij Eline Vere en Noodlot als bij een Codex. De
overige lezers weten zelfs niet wat een moreel-systeem is,
zullen dus niet eens aan Determinisme denken bij de
lectuur, en het eenige wat invloed op hen zal hebben,
zullen de « gevolgen » zijn.
Bestaat de moraal dan uitsluitend in het aanduiden
van het goede? moet men ook sours niet met den vinger
wijzen op het kwade, aantoonen wat te vermijden is?
Eline Vere en Noodlot, die een kwaal onzer maatschappij
bloot leggen : afwezigheid van wilskracht, toonen er de
noodlottige gevolgen van. Werken zij zoo niet mede tot
de mbreele ontwikkeling van het yolk? Werkt het tragische einde dezer twee romans niet heviger op het gemoed van den lezer dan al de brave Hendrik's histories,
waarin arme brave jongetjes ministers worden en schatrijk.
Dan moeten alle menschen die braaf zijn en wilskracht
hebben, minister worden en schatrijk. Is het niet een
moreelvolle taak te laten zien hoe men zijn wilskracht
moet gebruiken om niet te vervallen in het noodlottige
einde van Eline Vere of van Frank Westhove?
Eline Vere en Noodlot werden ongeveer tegelijker
tijd geschreven, en dit bewijst hoe buigzaam het talent
van Louis Couperus is, dat zulke twee romans gesteund
wel is waar op een zelfde philosophisch beginsel, maar
uiteenloopend door hunne opvatting en door hunne uitvoering, ten goed einde bracht.

+
Extau, een roman en Een IlluTie, een reeks novellen, vormen een tweeden groep in het romantisch werk
van Louis Couperus, en alhoewel ExtaTe voor Een IlluTie
verscheen, toch behooren de drie voornaamste novellen
uit dit laatste werk, « Een zieltje » (Aug. 8 9); « Een Illu-
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zie » (Juli go) ; « Een verlangen » (Dec. go) voor Extase,
geschreven tusschen ,tanuari en October 91.
Ze.lfs zonder de aanduiding van datum is de prioriteit van conceptie van Een illuiTe vatbaar. Het zijn
proeven, waarvan enkele, zooals UitTic:hien en Kleine raadsels, slechts de waarde hebben van nota's die men voor
zich houdt : Uit,ichten « het stuk wereld, dat men ergens
veilig uit eene kamer ziet, wijd achter glas, tusschen
een lijst van gordijnen, » zijn vluchtige beschrijvingen
die wellicht heel juist zijn, maar die slechts voor den
schrijver alleen het belang van herinneringen hebben.
Kleine raadsels, verhaaltjes waarin het toeval van feiten,
a l'dtrange coincidence » de hoofdzaak is, hebben niet
veel meer waarde dan eenvoudige salonpraatjes : de schrijver nam ze op, niet om wat er mede te doen was uit een
kunstoogpunt, maar om het onuitlegbare dat er in zit,
en juist in dit opzicht zijn die feitjes zonder waarde,
omdat er, ofwel niets onuitlegbaars in is, dat het alleen
toeval is, ofwel omdat de menschelijke geest nog die
grenzen der positieve wetenschap niet bereikt heeft, die
door vaste wetten het vroegere onuitlegbare helder maakt :
de benauwdheid, de angst die een persoon overvallen,
terwijl op- een verren afstand een familielid sterft, kan
eenvoudig toeval zijn, maar ook een natuurlijk wel te
bepalen feit van telepathie. Het kleedje waarin men zulke
verhalfm steekt geeft hun een kunstwaarde. en voor Kleine
Raadsels is dit niet het geval, zelfs niet voor « Epiloog »
ten meer uitgebreide novelle, waarin de schrijver de
manie behandeld van een jong schrijver, die absoluut wil
slapen in het bed waarin de markiezin van Yemena, den
nacht van haar huwelijk zich zelfmoorde. Hij sliep in dat
bed en niets gebeurde, niets dan dat een doek verschoven
was dat een spiegel bedekte. De novelle laat volkomen
koud en onverschillig. Dit vermindert geenszins het talent
van L. Couperus, maar bewijst alleen dat de schrijver
een verkeerd pad wou opgaan. Het is niet gegeven aan
eenieder Edgard Poe te zijn, en de wet van Taine bracht
Louis Couperus, in de keizerromans en in Metamorfose,
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terug naar het pad der twee eerste novellen van Een Illu
Een Zieltje en Een 111uTie.

« Een Zieltje » vooral verdient de aandacht, want
naast zijn psychologische, heeft het ook cen moreele
waarde. Geschiedschrijver der zeden van de klas der maatschappij waartoe hij behoort, spaart L. Couperus aan
die kias de zweepslagen niet die ze verdient : in Eline Vere
en in Noodlot toonde hij hare werkeloosheid, hare willoosheid, hare wufte bekommernis om onbeduidende Bingen, in
Een Zieltje wijst hij op de onverschilligheid die zekere
ouders der hoogere burgerij koesteren tegenover hun kroost,
en diep roerend is het levensverhaal van dat rijk kindje, dat
zoo zelden mag spelen gelijk andere kindereii doen, wiens
moeder het zoo druk heeft met haar mondaine leven dat ze
met eens den tijd vindt om haar kind eens stevig in de
armen te drukken, zoodat het verlaten wezentje zekeren dag
aan moeder vraagt of het soms een vondeling is. En het
wichtje dat zich zoo eenzaarn voelt, zoo verlaten, zoo
vondeling, loops in vertwijfeling en wanhoop een sloot
in, na een onverdienden uitval van een oom die het kind
onrechtvaardig beschuldigd had een antiek marmeren
beeld gebroken te hebben.
Getrouwe spiegel van zijn tijd en zijn midden, toont
Louis Couperus ons dien tijd en dat midden met zijn
hoedanigheden en zijn zwakheden, en zijn eenvoudig verhaal, zonder donderenden uitval, werkt dieper op het
gemoed dan alle predicaties.
De novelle Een illuTie die haar titel gaf aan
gansch het boek, is meer een poeem in proza dan een
novelle; het is de kreet van den dichter die wil gaan
buiten de wereld in hooge sfeer, die vlucht wil geven
aan zijn ideaal-hongerigen geest, die wil gaan buiten de
zoo vermoeiende onophoudende opmerking en studie van
wat hem omringt, om eens te zweven boven het alledaagsche wereldsche Tot de poezie behoort inderdaad
het onderwerp van Een een dichter is dien
held die slechts rein beminnen kan, die afscheid neemt
van zijn geliefde omdat hij niet haar man kan zijn, om-
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dat zijn denkbeeld van liefde in strijd is met alles wat
werkelijkheid in liefde is. De schri)ver schijnt zelfs groot
belang in dit onderwerp gesteld te hebben, want hij
behandelde ongeveer het zelfde in ExtaTe.
Het boek is volstrekt niet aan te bevelen aan iemand
die in een roman veel diepschokkende feiten zoekt of
ingewikkelde toestanden. Die zou gees smaak vinden in
het zoo doodeenvoudig verhaaltje van twee lieden, een
jonge weduwe en een jongeling die op elkander verliefd
geraken en die zelfs niet samen trouwen. Ze scheiden
van elkander omdat zij het geluk niet zouden vinden in
het huwelijk ell willen blijven bij de eenvoudige bekentenis die zij zich deden in voile reinheid. Meer niets.
Het is volstrekt noodzakelijk dat men zich bij de
lezing van ExtaTe wat afzondert van alle voorgaande lectuur, dat men zich wel overtuigt dat er in den mensch
nog jets meer is dan een dier. Het dier is in ons, maar
ook de ontwikkelde geest, en het gebeurt wel soms bij
de dierlijkste lieden, dat de geest zegepraalt. Ook is het
een ontmoedigend symptoom als de lieden dat niet meer
begrijpen, en zij, die hun binnenste vezeltjes voelen trillen bij de lezing van een boek als : Les Vierges aux
rochers van d'Annunzio en ExtaTe van Couperus, mogen
zich verheugen : het is een teeken dat het abrutissement
van het tegenwoordige leven hun geest nog niet gevat
heeft.
Zoo is Quaerts, den der twee helden uit ExtaTe,
een jongeling die vveelderig leeft in genot, bij buien soms
baldadig zelfs, maar nooit gelukkig in zijn baldadigheid.
Over zijn weg loopt een jonge weduwe Cecile ; ze hebben
rondom zich kringen die sympathiseeren, die elkander
dekken : 't is liefde tusschen hen beiden. En voor het
eerst gevoelt Quaerts het geluk, het geluk in het bijzijn
van iemand die hem lief is, zonder iets meer. Dat geluk
geniet hij zoo zelden mogelijk, karig over bi;eenkomsten
met zijn geliefde, tot het oogenblik dat hij zelfs voor
een lange reis de stad verlaat uit vrees dat de omstandigheden of de verzwakking van zijn wilskracht hem tot
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een huwelijk mochten dwingen, alleen het zuivere oogenblik van extaze in de liefde wit hij genieten, omdat dat
oogenblik alleen het geluk is.
lk weet wel, zoo lets is een uitzondering : begeerte
en geldzucht, de menschelijke natuur of het moreel verderf spreken antlers soms. De jonge Engelsche lord die,
zonder liefde zijn goederen van hypothekea ontlast bij
middel van een huwelijk met een jonge Amerikaansche
millionaire of met een oude Engelsche douairiere, is dichter bij de werkelijkheid onzer dagen, en Quaerts schijnt
een gekke uitzondering. Maar boeit zij u niet die uitzondering, is er niets in u dat trilt in sympathie met
dies jongeling die nog het gevoel heeft van den heiligen
sprankel die in hem is; vindt gij het met heerlijk, zoo
wat meer te zijn dan een ge svoon mensch, een kracht
te bezltten die het dier temt, en vrije vlucht laat aan den
geest; zoudt gij ook met kunnen zitten naast iernand
die u lief is en gelukkig zijn in het eenvoudig uiten van
reine woorden, of in die harmonic die speelt in die lange
stonden van stilzvvijg2ndheid ; kunt gij de dualiteit van
uw wezen niet scheiden, zijt gij niet vatbaar voor wat
poezie, lees dan ExtaTe niet.
(Slot volgt).

HENDRIK DE MAREZ.
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STEPHANUS
DE EERSTE IlLOEDGETUIGE.
Handel ir gen, VI. vii

I. Te Jerusalem, in eene straat, niet verre van de
gerechtszaal.
SAULUS.

Hoe?! ligt ge en luierikt,
Nu ieder schudt en schrikt?
Tot op den heilgen drerripel
Van Synagoog en Tempel,
Staat Mozes' eer, in nood,
Aan schimp en schande bloot
Is 't waarheid? Wierdt gij, leeuwen,
Nu lammeren, Hebreeuwen?
Valt, vrij en voort, Stefaan
De Wet en Mozes aan?
VER SCHILLIGE STEMMFN.

Wie is die jongeling? — 't Is Saulus, de geleerde!
Geen die, zoo hou en trouw, ooit Wet en Vadren eerde!—
Stefaan werkt wonderen Bij duivels macht verricht;
Zijn preek en praal heeft uit : hij staat voor 't hoog gericht.
SAULUS.

Vergeefs! Zijn tong betoovert
De rechters en 't gehoor !
Zoolang hij leeft, verovert
Of helpt hij 't yolk van 't spoor;
Zoolang hij leeft, zal God
Gelasterd en bespot !
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VERSCHILLIGE STEMMEN.
Dat zal niet! — God is g-root!
SAULUS.
En wie, verwaten,
God lastren durft en haten,
Zal 't boeten met den dood!
KOOR.
Ten dood! Hij sterve,
Aan Mozes eer!
We staan to weer
Voor Jacob's erve!
Saulus leidt ons aan!
Dood, ten dood, Stefaan.

<Zingende slormen Saulus en zone ofigeruzde gezellen
de gerechtszaal binnen.)

II. In de gerechtszaal.

SAULUS.
Daar staat hij, stout en trotsch!
Hoe sluw zijn rede,
Naar nieuwe zede,
Verwringt de woorden Gods!
Verduisterd
Wordt rechters zicht en zin;
Zijn wil, gekluisterd,
In 't weefsel van die spin!
EENIGEN.

Hoe rijst, in rustig vrome kracht,
Zijn woord, dat zin en herte beurt!
— Gewijde galmen
Van zienerslied en psalmen! --
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KINDEREN.
Hoe glanst zijn blank gelaat, dat zacht
Van blozend blijde rozen kleurt!
— Een heilgezant
Van God, een eng el....
KooR.
Schand!
Van kant
Den helgezant!
STEPHANUS
« Noemt eenen uit de rij van Gods gezanten,
Dien woedend niet uw Vaders tegenkantten.
Zij doodden, ja, de Zieners al, wier mond
De komst heeft van den Heilige verkond;
Den Heilige, daar gij nu ook verraders
En moordenaars van zijt, zooals uw vaders. »
KooR.
Laster! Laster!... Wie toch smoort,
En smacht, voor eeuwig, 't woord
Hem in den mond? — Doorstoken
Van wonde op wonde, bloedt
En breekt ons herte : 't moet,
Met Wet en God, gewroken.
STEPHANUS.
« Daar glanzen voor mijne oogen
De ontsloten hem elbogen ;
En 'k lie des menschen Zoon
Gestaan ter rechtre van Gods troon! 7)
HALVE KOOR (SCRIBEN ENZ.).
Wreekt geen den Naam des Heeren?
Wee! wie, om gunst of baat,
Lafhertig hoort, en laat
Den Heilgen Naam onteeren.
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SAULUS.
Valt aan! -- Aan ons de beurt!
Valt aan : grijpt vast en sleurt
Den lasteraar, gekoord,
Ter naaste strafplaats voort.
KOOR.
Ten dood! Hij sterve!
Aan Mozes eer!
We staan to weer
Voor Jacob's erve!
Saulus leidt ons aan :
Dood, ten dood, Stefaan!

III. Op de strafplaats.
KINDEREN.
Sterven? — Ach! hij die ons 't leven,
Arme weezen, heeft gegeven!
Sterven? — Ach! gesteenigd
Door die mannen dolverwoed,
Hij die, engelachtig zoet,
Wonden heelt en smarten lenigt.
SAULUS.
Zonder talmen, zonder toeven,
Laat de steenen stormend zoeven,
Laat ze lastraars borst en mond
Wrekend merken, blauw en blond!
STEPHANUS.
Heere Jesus, neem ten zoen
Mijnen geest op in uwe armen. »
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SAULUS.
Laat maar hortend, plettrend ploffen!
Goed geslingerd! Best getroffen!
Nog een steentje — een perel schoonI —
Wat robijnen in die kroon!
STEPHANUS.
41 Heere, reken niet hun doen
Hun tot zonde... en wil erbarmen... )
SLOTKOOR.

(Engelen — Gelukzaligen.)
Hemelbogen, sluit weer dicht!
Christus kroont, in 't hoogste licht,
Zijn' Getuige, d'eerstverkoren :
Looft hem, harpenspel en koren! —
Lof, lof! Hoe schoone
Glanst, onverdoofd,
Om Christus' hoofd,
De Doornenkrone!
Lof! heur godlijk goudgeglans
Kleurt Stefaan zijn martelkrans!
EUG. DE LEPELEER.
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HET XXV e NEDERLANDSCH CONGRES.

ECHTUIT gesproken, verklaar ik dat het Neder-

landsch Congres van Gent ten voile aan onze
verwachting heeft beantwoord. We wisten dat i'n
1899 de Nederlanders voor de vijf-en-twintigste maal
gingen samenkomen en dat te dies- gelegenheid het standbeeld van J. Fr. Willems onthuld, de nieuwe Nederlandsche Schouwburg ingewijd en de Provmciale Tentoonstelling bezocht zouden worden. Deze ornstandigheden
hebben buiten twijfel veei bijgedragen tot het welgelukken van ons Congres. Ik beschouw natuurlijk het
Congres niet zoo zeer als eene vergadering, waarop men
kennissen opdoet, maar wel als eene gelegenheid, waarbij
de vertegenwoordigers van Noord en Zuid verbroederen,
hunne rechtmatige wenschen uiten en de gansche wereld
met bun streven bekend waken. Aldus beschouwd wag
het Congres te Gent vvelgelukt heeten. Inderdaad, talrijke
leden uit H olland, Belgie, Oranje-Vrijstaat, Transvaal,
Java en Amerika, behoorende tot alle standen en gezindheden, zijn met alleen tot het Congres toegetreden, maar
hebben het door hunne teg,enwoordIgheid, hunne kennis
en hunnen invloed opgeluisterd.
Ook aan vragen en voorstellen ontbrak het niet :
men leze het programma der werkzaamheden van het
Congres en voege daarbij de punten die later ingezonden
werden ; dan zal bet niemand verwonderen dat de afdeelingen op verre na niet hunne stof konden behandelen.
Men bedenke slechts dat de bespreking van sommige
voorstellen, zoowel in de Afdeeling van het Ndl. Tooneel
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als in de twee andere, niet min dan anderhalf uur
innam. Dank aan zulke wrijving van meeningen zijn
talrijke belangrijke voorstellen aangenomen, b. v. het
benoemen eener gezaghebbende commissie, uit Noorden Zuidnederlanders bestaande, tot het vaststellen van
dezelfde spreektaal in Noord en Zuid , zoo nog het
vereenigen der gemeentenarchieven in een groot staatsarchief der provincie , het beramen van de geschiktste
middelen tot het verspreiden van het goede volkslied, enz.
Een feit van groote beteekenis hebben we kunnen
waarnemen, nl dat de leden van het Congres het eens
zijn om edne beschaafde Nederlandsche taal aan te nemen.
H et taalparticularisme scheen er niet vertegenwoordigd
te zijn of heeft zich althans niet laten hooren : een
degelijk bewijs dat de meeste taal- en letterkundigen de
strekking N,an onze hoogleeraren en van de Redactie van
't Woordenboek goedkeuren.
Geen wonder ook dat Zuidnederlanders aan hunne
Noorderbroeders en dezen aan hunne Zuiderbroeders
weleeris de les hebben gelezen, dat het bastaardwoord in
Holland, het gallicistne in Belgi6 hevig werden bekampt,
dat de duurte der Hollandsche drukwerken en de onverschilligheid der Belgische lezers druk werden besproken.
Zulks kon nu niet anders : het zijn feiten die iedereen
ke p t en betreurt, en we hoorden met genoegen dat aan
beide zijden pogingen zullen gedaan worden om dien
toestand te verbeteren.
Wij willen ook onze Lezers doen opmerken dat
alle partijgeest uit het Congres gebannen is. De tijd is
voorbij dat kleingeestige mannen de tegenwoordigheid van
andersdenkenden onmogelijk maakten, dat Dr. Schaepman,
gansch ontmoedigd, moest uitroepen onder zijne toehoorders slechts een of twee katholieke priesters te
kunnen tellers. Leden van alle gezindheden waren tat.
rijk opgekomen, wel wetende dat het bestuur de overtuiging van iedereen zou doen eerbiedigen, dat een
taal- en letterkundig congres geen politiek congres mocht
zijn, en dat hunne medeleden te verstandig waren om,
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door bekrompene onverdraagzaamheid, de nog zoo geringe
krachten te verdeelen.
Wil dat zeggen dat alles op het Congres volmaakt
was? — Geenszins; we betreuren dat sommige leden
de besprekingen meermaals in persoonlijkheden deden
ontaarden, dat over de letterkunde weinig of niet werd
gesproken, dat enkele redevoeringen van weinig belang
in de algemeene vergadering werden uitgesproken. Doch,
afgezien van deze en andere kleine feiten, mogen we
het XXVe Nederlandsch Congres als eene merkwaardige
gebeurtenis in de geschiedenis van den Nederlandschen
stam aanstippen, omdat het in hooge mate het bewustzijn van stameenheid heeft gwekt en het gevoel van
stamsolidariteit heeft gesterkt.
Betuigen we om te eindigen onzen innigen dank
aan A. Baron de Maere van Aertrycke, die in zijne
openingsrede zulke wijze raadgevingen gaf, en met
de andere leden van het Bestuur vOOr en gedurende het
Congres geen moeite heeft gespaard om dit dubbel
jubelfeest luisterrijk te doers vieren : de kostelooze toegang tot de kunstschatten en de prachtige avondfeesten
hebben zonder twijfel den vreemdelingen het verblijf te
Gent zeer aangenaam gemaakt.
J. JACOBS.

JUBELVIERING DER
JONGELINGSCONGREGATIE VAN LOKEREN.
FEESTZAN G.
Getoonzet door M r . JAAK OPSOMER.
EENE STEM.

Zingt mede ons jubelkianken,
Gij al die zingen kunt!
Zingt mede om God to danken
't Is God die 't jubel gunt.
Ja! Hem ons vreugdetonen
Om leven en behoud!
Hij gunt ons jubelkronen
Van zilver en van goud.
Wig; zulke kronen dragen,
Zij vieren 't blijde, en 't mag :
Er komt niet alle dagen
Een gouden jubeldag.

KooR.
Het hoofd omhoog,
Het hart in gloed,
Met stralend oog,
Stapt, vast van voet,
De Vlaamsche jongen uit in 't leven.
Van de ouders, hem door God gegeven,
Heeft hij geloof en deugd geerfd,
En houdt van ziele-bastaardij,
Van wat verlaagt, van wat bederft,
Zijn levenslustig harte vrij.

JUBELVIERING DER
o Reine en ongerepte Jeugd!
o Kracht en schoonheid! Lust tot vreugd!
Groei op tot kloeke mannendeugd!
SOPRANI.
In de luchten zweven
Droomen die 't Jong harte streelen;
Wufte koeltjes spelen
Door de groene dreven;
Geuren die bedwelmen, walmen
Uit de bloemen langs de wegen;
Wilde zangen galmen
Uit het woud hem tegen...
EENE STEM.
Wee! Gevaren dreigen I
Listen, valsch en snood!
Laat uw hart niet neigen
Naar wat streelt en doodt I
Vuige slangen glijden
Onder 't welig grastapeet;
Maakt uw voet to vrijden
Van de slangenbeet.
KOOR.
Langs ons veilge wegen
Kruipt geen slang ons tegen
En 't laf verleidend lied
Ontstelt ons harte niet.
EENE STEM.
Er bloeit een schoone gaarde
Te midden van de stad,
Die 't eelst gebloemt der aarde
In haren tuin bevat
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De kloeke Christne zeden
Bij vriendschap, vrede en vreugd,
In trouw aan 't Vlaamsch verleden,
En aan der vaadren deugd.
Neen! braaf zijn, neen dat kweekt geen suffers,
Verlamt geen jongen moed :
Wij deinzen voor geen bluffers
Die schimpen op het goed.
Wij zijn de Durmezonen
Die kunstzin, kunde en vlijt
Bij 't winterfeest betoonen
Aan 't Vlaamsch tooneel gewijd.
KOOR.
U vieren wij, u roemen wij,
U danken we op uw feestgetij,
o Schoone en duurbre Broederkring,
Bedeeld met hooger zegening.
Hier werd het goede zaad gezaaid;
Hier wordt een prachtige oogst gemaaid.
Hier blijft de jonge ziel gezond;
Hier wordt der toekomst heil gegrond.
Heil, die der stichting kindren bleeft,
Haar levensduur hebt meegeleefd
En op haar feest to zaa.m met haar
De krone draagt van 't jubeljaar!
o Maagd en Moeder, groot en goed,
Blijve in uw guest uw Kring behoed,
En breng' door u dit hooggetij
Hem nieuwe levenskrachten bij.
H. CLAEYS, pr.

- -

ROLLO VAN MOERLAND.
PERSONEN :
Harald : aanzienhjke Moer, grijsaard.
Rollo : jonge held, zoon van den laatsten koning van Aloerland.
Wolfert (Lupe) : aanzienlijke Moer, vriend van Rome.
Skalde.
Balde : jong gevangene en vriend van Rollo.
Stur : vriend en handlanger van Wolfert.
Bor
Stor
Moeren, viienden van Harald.
Yord
Widolf
Legatus : P. Titurius, bevel voerend over de nalstbijgelegen
grensbezetting.
Centurio.
Ada : dochter van Harald.
Ude : hare gezellm (een weinig ouder).
Hoogepriester en Priesters.
Eerste en Tweede Duinwachter, Moeren, Romeinsche soldaten, Boden, Slaven en Maagden.

Eerste eeziw na Chr..
De handelmg heeft plaats op de kust van Moerland (Oud-Vlaanderen).
Tegenover tooneelbesturen en- kringen in handschrift.

EERSTE BEDRIJF.
Het tooneel verbeeldt het heiligdom van Thor op
Moerland's kust; links en rechts hoogstammig wood; links
op den achtergrond uitzicht op de duinen en de zee. Aan
beide zijden een mtweg. Te midden Thor's elk en aan
den voet ervan, het steenen offeraltaar. Aan de stammen
der hoomen die omheining vormen, hangen geraamten van
paarden-, runder-bokken- en everskoppen. De avond valt in.
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EERSTE TOONEEL.
(Uit tegengestelde richting komen twee duinwachters op den achtergrond op. Het Tijn Moeren, maar
dragen de an een volledige, de andere een paar
deelen van een Romeinsche wapenrusting.)
EERSTE WACHTER (pvaarlijvig).
'k Verwensch dit schild'ren bier op deze koppen !
Zoo vuile kusten heb ik nooit bewaakt.
(De wind steekt op en ivaait in Tijn mantel.)
TWEEDE WACHT.
Gij hebt gelijk, 't is hier een vrees'lik gat!
Daarbij, er pakt wat scam in gindschen hock ,
Het zal bier straks niet pluis zijn !
EERSTE.
't Zal er spaand'ren1
En nog geen kans to worden afgelost.
TWEEDE.
Uw herteken zucht p aar het zonnig Zuiden !
EERSTE.
o, Zwijg en spot niet! Waart g'er ooit geweest,
Qeen macht op aarde hield u langer bier !
o, Laat mijn straftijd uit zijn en ik vlucht
Terstond dit land, waar mist en modder heerscht.
TWEEDE.
Hoe kondt ge aldus uw vaderland ontwennen!
Het land van uwe broed'ren en uw Goden?
EERSTE.
Bij Mars ! Heel spoedig ! 't Zuiden zien volstaat!
En.... ubi bene ibi patria!.....
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TWEEDE.

't Moet waarlik schoon zijn 1
EERSTE.
Schoon ! Een wonderland!
Men staat verrukt, bedwelmd door zooveel lust,
Door zooveel weelde! Wat een leven, maat!
Geen werken en geen armoé ! Geene zorgen !
De Keizer waakt en zorgt vuor alien scam;
Bij brood en wijn bekomt men spelen toe,
Dit alles vrij en den dag zooals d'and're.
(Een bliksenzschicht.)
Daar hebt ge 't al! Die lieve zeewind toch!
Die u doorrilt en door de ribber snijdt
En huilt tot in de pijpen van uw beenen!
(Verne donder. Bliksem.)

TWEEDE TOONEEL.

Vorigen. Een man iflt aan van rechts en Tiet verwilderd rond. Van links een tu'eede, die hetTelfde
doet.
EERSTE MAN.

'Wel, maat, geen priesters hier! De Hemel laait
En dreigt met ondergang!
(Bliksem, donderslag.)
TWEEDE.

Van heel mijn leven,
Was ik nog niet getuige van zulk weer !
Zie, Thor berijdt zijn wolke en met zijn moker,
Den zwaren, doet hij dreunen 't heilig woud.
EERSTE WACHTER.

Ik hoor uw Thor, het uitproesten van 't lachen I
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EERSTE MAN.

Wees niet zoo geestig, fijn gelinte civis !
Of weet ge niet dat Thors arm verre reikt?
(Bliksems.)
TWEEDE MAN.
't Gebeente grijnst en waggelt aan de stain

!

DERDE 'TON EEL.
Vorigen. Van de duinen spoeden Tich nog twee
Moeren op het tooneel.
BEIDE.
Wel, vrienden, wat beduidt dit ijslik dond'ren?
Waarmede hebben wij den God vertoornd?
EERSTE WACHTER.
Nog twee! 't Gaat goed!
(Hij schatert. Luide donderslag. Hij springt verschrikt achteruit.)
Ei, Mars! Sta gij me bij!
EERSTE MOER.
Met dit geboefte op onzen grond to dulden
Dat spot met onzen God, en taal en aard,
Dit wekt terecht de goddelike grim!
TWEEDE MOER.
Kom, Beef geen acht. Laat ons de priesters halen.
Ik loop vooraan. Komt mee! Komt mée! 't Is tijd !
(De Moeren af.)

ROLLO VAN MOERLAN D.
VIERDE TOONEEL.

De Vorigen.
EERSTE WACHTER.
Daar loopen zij de grove stumperds, dom
Als schapen, d'eene d'and'ren achterna.
Straks komen ze met vuur, ik zal 't beletten!
TWEEDE.
Neen, doe dat niet ! Gij boet het met den dood I
EERSTE.
Die lomperds 1 Ik zou zwichten, ik Romein?
Dat dreigen hoort reeds lang tot het verleden.
Gelukkig dat hen Caesar's zon beschijnt,
Te veel eer voor een ras dat ze miskent !
Zij zouden 't wagen ! Zij!
TWEEDE.
Misschien toch wel !
EERSTE.
Dc Pro-consul verbood bet vuur in 'r woud I
't Is dus mijn plicht.
(Bliksems.)
TWEEDE.
Voorzichtig ware 't niet!
Bemerkt gij niet sinds kort een ommekeer,
Bij meer dan een van de bevolking, sinds
De komste van den schoonen jongling bier,
Den wakk'ren zeeheld, Rollo, met zijn naam?
EERSTE.
Waarorn ? Wie is die Rollo ?
(Bliksems.)
Loon van Koerd,
Den laatsten koning dien wij overwonnen,
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Gered men weet niet hoe, bij eenen oom.
Dit is zoo wat goed twintig jaar gele6n.
Een laatste vriend is d'oude Harald daar.
EERSTE.
En toch, want de Legatus hoeft alleen
Een week om heel het land te vuur te zetten,
Den bond verkeerend in Romeinschen vrede.
(Bliksem. Donder.)
VIJFDE TOONEEL.
(Vier priesters treden op van links. Beide eersten
dragen een grooten ketel, beide anderen, de den de
gouden slachtsikkel, de andere een busseltje rosmarijn.
Dan de hoogepriester, de oudste, alien in 't wit, met
kruiden in hun haar. Twee en twee gaan Ty kruiswijs
over het tooneel, nadat de oudste alles heeft op het
altaar geplaatst, gaat hij er voor staan en belegt het
plechtig met beide handen, na Te eerst opgeheven te
hebben al smeekend. Dan gaan alle vier anderen op
een hoek van het tooneel staan en verwisselen beurtelings van plaats. Dan goat de oudste rond en raakt
elk met de hand op het voorhoofd aan. De menigte
staat wachtend nog links op den achtergrond.)
EERSTE DUINWACHTER (op haar toetredend).
In naam van den Legatus zij 't verbod
Om vuur 't ontsteken in het woud, herhaald !
(Gemor uit de menigte. De priesters treden tot het
altaar ontsteld te Tamen.)
FEN UIT DE MENIGTE.
Neer met dat bakbeest 1
EEN ANDERE.
Snoert hem den strot toe,
Dat hij niet uitslaat wat hij in moest houden !
(Bliksenz. Zij willen hem te liff.)
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ZESDE TOONEEL.
Vorigen, Wolfert (springt voor).
Laat af!
(Men luistert.)
(Tot den duinwachter). Aileen het negen-houtvuur meent
't Bevel van den Legatus, anders niet I
DUINWACHTER.

Ha, 't is vriend Lupe! 'k Woil mijn plicht maar kwijten!
WOLFERT.

Begreept hem slecht ! Ga heen 1
DUINWACHTER.

Vergeef! Ik ga!

ZEVENDE TOONEEL.
Vorigen, fonder Duinwachters.
De priesters keeren terug op hun plaats. De oudste
gaat weer rond als voorheen, neemt van het altaar
de sikkel, wrijft er over met het busseltje en beschrifft
een kring over het altaar. Dan op Tijn wenk, plukken
de priesters achter rich eenige takjes rosmarijn. Beurtelings kornt elk nader en geeft het af, blifvende staan
bij een hoek van het altaar ; de hoogepriester beschrifft
om hem op den grond een kring, en Too voort met
elk der drie anderen. Alle vhf staan nu binnen den
geheiligden kring en de menigte schaart er rich rond.
Vooraan rechts de oude Harald en Ada, zijn
dochter, met Ucle, Naar gerellin, achter hen andere
vrouwen en mannen; aan de overzijde hetrelfde met
Wolfert en Slur vooraan.
(Voortdurend donderen.)
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De hoogepriester strooit de geplukte takjes op het
altaar ; legt het busseltje in den ketel en plaatst dien
links op den , grond ; neemt de sikkel uit rijn
gordel en regent de onzstanders, een kring over hen
heen beschrifrend. Plechtige stilte. De hoogepriester
steekt de sikkel terug, en heft de handen hemelwaarts .HOOGEPRIESTER.
Thor Alwijze
Thor Almachtig
Thor Algoede!
DE VIER ANDERE PRIESTERS.
Thor Alwijze
Thor Almachtig
Thor Algoede!
DE MENIGTE (haifluid).
Thor Alwijze
Thor Almachtig
Thor Algoede!
HOOGEPRIESTER.
Thor wij komen
Voor uw aangezicht,
Wil ons sparen
Met uw bhksemschicht!
DE VIER ANDERE.
Thor wij komen
Voor uw aangezicht
Wil ons sparen
Met uw bliksemschicht!
MENIGTE (ha fluid).
Met uw bliksemschicht!
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HOOGEPRIESTER.

(Plaatst den ketel op het altaar, en met de sikkel
geeft hij er langTaain drie slagen op`.
Thor, wenscht gij vette bokjes ?
(Bliksem, donderslag.)
Neen ?
(Drie kloppen op den ketel.)
Witgevederde ganzen ?
(Donderslag.)
Neen !
(Drie kloppen op den ketel.)
(Ontroerd.)
Goud gehoornden stier ?
Verklaar uw dienaar
Bevenden, smeekenden dienaar
U w wil
Thor !
(Donderslag.)
Neen !
(Drie kloppen op den ketel.)
(Stijgende ontroering.)
Thor
Wees stil
En zoo verklaar
Uw bevenden, smeekenden dienaar
Klaar
U vv' wil
Thor !
Wenscht gij een borsteligen ever ?
Loon dan uw zegen, mij den gever,
Als een tolk
Van uw yolk.
(Men hoort toeten in het woud.
vol verwachting. Nog lang getoet.)
STUR (tot Wolfert).

Kent gij 't getoet?

A llen

luisteren
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WOLFERT.

Of ik! Ge7loekt getoet!
(Men hoort een roepen dat nadert. Nog Licht gedonder in de verte.)

ACHTSTE TOONEEL.
Vorigen. Balde konzt roepend opgeloopen van rechts
en stort bij het altaar vlak voor den kring op een
knie neer buiten adem.
BALDE
Maakt plaats! Maakt plaats! 'k Breng tijding -aan!
Hij zond me vOOr! 1k liep tot hier! Hij komt!
Weest zonder zorgen! Hoort! Hij komt, hij komt! I
UIT DE MENIGTE.
Wie! Wie! Wie 1
BALDE (wijst in het nioud. — Allen Tien er verlan-

gend heen.)
WOLFERT.

Een denkbeeld schiet me plotsling in den geest.
Dit is de prooi, meen ik, door Thor verlangd.
Geschikter dan een ever, is hij verder
Een vreemd'ling hier to lande en in ons woud.
'k Stel voor dat wij hem slachten en terstond.
(Afkeurend gemompel uit de menigte.)
BALDE.

o, Heil'ge priesters ! Ed'le mannen, vrouwen,
Vergiet mijn bloed niet, dat ik voor u waagde,
In uwen dienst en in den dienst van Thor !
WOLFERT.

Verviel hij niet den God daar hij den kring
Verwaten schond!
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BALDE.

Ik schond hem niet! Ontferming 11
WOLFERT.

Ontferming voor zoo leelik, krom gebroed,
Dat wis uit Holle's donk're somp ontvlood.
(Bij het hooren van dien naam, schrikbeweging in
de menigte ; dicht getoet )
BALDE.

o, Rollo, Rollo, kom, ik ben in nood!!

NEGENDE TOONEEL.
Vorigen. Rollo komt rechts op, een ever met gebonden
snuit, liggende op Tijn schouderen, Balde springt
op hem toe en omvat Tijil knieen.
BALDE.

Ach, komt vij eind'lik, eind'lik, zoete meester!
IN DE MENIGTE.

't Is Rollo!
IN DE MENIGTE.

't Is de dapp're zeeheld!
IN DE MENIGTE.

Rollo!
(Vele armen gaan in de hoogte; blij gefluister.)
ROLLO.
Deed braaf uw boodschap, Balde. 'k Ben bij u.
BALDE.

Men woa me slachten op den offersteen!
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ROLLO.
Gij weet, tot waar mijn arm reikt, zijt ge veilig.
(Tot de menigte fier.)
Die dezen aan durft rakes, raakt mij aan !
(Ongunstig gemompel voor Woyert.)
Eerwaarde, zoo gij ziet, was Thor me gunstig !
Na lang en vruchtloos speuren, dreef hij mij
Dien ever to gemoet. Hij vvoil ontsnappen ,
Ik zet hem na en grijp hem bij de borstels,
Gedacht uw nood en breng hem levend aan 1
HOOGEPRIESTER.

Geloofd zij uwe komst hier in den lande.
In u zendt Thor ons rijken zegen toe 1
De priesters leggen het dier op het altaar, het
houdend elk bij een pool. De kop hangt al. De hoogepriester plaatst er rich voor, rwaait met de sikkel over
de menigte en in kleineren kring over het dier, nadat hij
den ketel onder den kop heel geplaatst. Dan snifdt
hij den kop al en vangt het bloed op in den ketel ; snijdt
dan den balg open, neemt er hart en lever uit, de tong
uit den kop, legt dit ?nee in den ketel, steekt dan de
kruiden rondom het slachtoffer in brand; twee priesters
houden het vuur aan met kruiden en hout. De andere
nemen den ketel op. De hoogepriester doopt het busseltje
in het bloed, sprenkelt het uit over het dier, rond het
altaar; nadert den heiligen eik van Thor; hangt den
kop van het dier aan den stam op, besproeit dezen rijkelijk, omhangt hem met bloemen- en kruidenslingers,
die hem door de vrouwen gereikt worden. Dan goat
hij langraam rond en besprenkelt de menigte. De maan
is middelerwijl gereren en rijgt door de Tacht bewegende
bladeren der hooge eiken en beuken. Allengs is het vuur
uitgegaan en het offer verbrand. Nu neemt de hoogepriester met de sikkel van de assche en strooit die in een
kring om het altaar en dan weer rondgaand, over de
omstanders. Dan staan zij gevijven voor den eik :
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HOOGEPRIESTER.

0, machtig, goedig Thor
Wij hadden u verstoord;
Wij zeggen biddend dank
Daar gij ons hebt verhoord !
Wil immer zooals heden
Verhooren onze beden.
(Dan gaan ;if nog eens rond het tooneel en verdwijnen statig links De menigte Tet rich in beweging om
to volgen, doch wendt de blikken naar rechts.)
EEN STEM.

De Skalde komt !
ANDERE.

Wat mag hij willen hies?
ANDERE STEM.

Hij worth door twee geleid !
EERSTE
1k ken ze wel!

't Zijn mannen van de Schorre
TWEEDS.

Gaan we opzij!

T1ENDE TOONEEL.

Vorigen, Skalde, (blind grijsaard, houdt in de &lie
hand een harp, in d'andere een zwaard, leunend
op twee mannen
SKALDS.

Waar is hij, 't kind van mijne vuur'ge wenschen ?
Geleidt hem bier en mij tot d'eeuw'gen stam.
Onder zijn heilig loover wil ik scheiden.

190

ROLLO VAN MOERLAND.

ROLLO.

Wien zoekt gij? Is 't uw trouwe Rollo, spreek.
SKALDE (bevend van aandoening).

o Thor, Beef mij nog eenmaal 't licht terug,
Dat ik hem zien mag, met miin oogen zien !
Helaas, het ooglicht week en ook mijn krachten,
Laat me u aanschouv‘en met mijn stramme ving'ren,
Dat ,Tij mijn ziel verheugen met uw beeld.
(Hij betast Rollo, diens handen, armen, wangen,
hoofd, en lang haar.)
o, Heerlik beeld! Ik loof en dank u Thor.
Dat gij mij schonkt nog dezen zal'gen stond.
Neem thans gerust mijn leven. 'k Ga getioost.
o, 'k Wilde 't gaarne er voor als offer geven. .........
Gi.j, waardig zoon van mijn verstorven koning,
Van mijnen dapp'ren, edlen, grooten koning 1
In uwe kracht begroet ik hem terug.
Hij was de koning van ons Moerenland,
Het land der stoere stammen, eeuwige eiken.
Hij streed en viel er voor, het viel met hem,
Met hem en nit hem zal het ook herrijzen.
Dit was mijn troost, mijn kracht, mijn vast vertrouwen.
Ik dank u Thor, gij hebt het wet beschaamd.
(Wordt pvakker, Toekt naar steun).
Ik schenk met dit zijn eiken zwaard, den zoon
Het duurste pand zijner gedachtenis;
Dit voerde hij met eer en zonder smet,
Des vijands schrik, der zwakken toeverlaat.
En als een gift des harten, 't snarentuig.
De harpe boort bij 't zwaard. In 't Moerenland
Verbindt een onverbreekbare echt die beiden.
Doe vader na en dit gebruik gestand.
De zangen wekken daden, daden zang !
Waar beide samensmelten, smelt de ziel.
Nog Tivakker).
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Laat mij den laatsten sprankel kracht nog, Thor,
Om met mijn trouwe staafjes raad te plegen.
(Neemt het beursje runen van den hals).

Bewijst me nog een laatste maal uw dienst,
Onthult mijn ziel wat in de toekomst ligt.
(Bukt bevend néer en giet de staafjes uit.) — Staat recht.
Verliezen om te winnen, om te winnen !

Nog zie ik zwarte wolken saanigepakt,
Maar achter haar voel ik de gloriezon,
Wier gloed den strijder sterkt en is tot baak.
(Wenkt Rollo neder. — DeTe buigt een knie. — Ztvak,
plechtig).

Verliezen om te winnen.... Ondergaan
Om op te staan !.... Vang aan met mij.... met... mij.
(Stec ft. Zinkt achterover).
ADA.

(Met stom spel) kan niet langer haar ontroering
bedwingen en verlaat met Ude het tooneel rechts )
(Rollo vangt hem op en geeft hem in de handen der
geleiders. Men hakt een paar stokken uit het hakhout
en vormt met rijs een draagberrie waarop het lijk
wordt neérgelegd. Alle omstanders verdringen elkander
om nog eens den Skalde le .Tien. Hij wordt met
bloemen bestrooid.)
HARALD.
(Na de hand van den Skalde nog eens qevat te hebben )

Getrouwe broed'ren, onze Skalde is heen !
Zijn diepe wijsheid, edel hart, zijn stern
't Bleef al tot op het laatst zijn y olk gewijd.
Voor d'eerste maal sends lange droeve jaren,
Die zijne groote ziel met rouw omhulden.
Klonk uit zijn mond eene opwekking tot ons
Zijn wijsheid heeft tot nu ons nooit misleid,
Weest dezen stond indachtig en zijn woord.
't Vertrouwen dat gij hem verleendet, schenkt
Hetderen ,(geeft Rollo de hand) die hem gansch alleen beaft.
Hij was de vriend des konings, was mijn vriend,
Hij leed het diepst het leed van 't Vaderland

192

ROLLO VAN MOERLAND.

Omdat hij, dichter, voor ons alien leed.
Heb hem ook dankbaar lief in dezen hier,
Den uitverkoren voor een grooter tijd,
Dien hij voorspelde en niet meer zag. Hij viel,
Bezeglend offer van zijn manend woord,
In leven groot, groot in den dood. Heil hem !
ROLLO.
(De mannen omringen hem en reiken hem beurtelings
de hand.)
o, Oude, trouwe vriend, ik zegen u !
Omdat gij lief halt wat ik 't liefste heb.
Gij vielt gelaten op den drempel veer
Van dezen grooten tijd, dien ik u wenschte.
Uw wijsheid zweve ons voor en zoo uw tucht !
Ook vallen voor het dierbaar Vaderland
Is groot, ja grooter, 't is het grootst, het schoonst !
Ook, staan of vallen, boor den eed : Wij volgen
o, Skald, de hand aan 't zwaard, het oog op u !!
(Het lijk wordt opgetild en in stoet gaan alien wee,
rechts ; Wolfert tuurt hen na en komt wild op Stur toe.)
ELFDE TOONEEL.
Wolfert, Stur.
WOLFERT.

o, Stur, wat gaat er om hier in den laude?
Een nieuwe geest komt over 't woelig yolk,
Sinds deze snorker kwam, die fratsenmaker.
En d'oude nar, die stikte in 't oude gif,
Dat hij te lang verkropte, aleer hij 't braakte,
Hij ging voorzich!ig voor den grooten tijd, .
En liet zijn mededroomers met den last.
Welaan, ik neem het op met u, ik, vriend
Van Rome, in dienst van 't groot beschavingswerk.
De gloriezon waarvan gij spraakt, is die
Van 't Zuiden, 't warmend, lichtend, god'lik Zuiden!
Verliezen om te winnen ! L.. Het zij zoo!
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STUR.
Wees niet zoo opgewonden 1 Zaagt gij wel
Hoe Ada plots in tranen schoot en moest
Van Kier geleid, toes zij dien Rollo zag ?
WOLFERT.
Wilt gij mij razend maken ? Ik verbeet
Me nauw de spijt, die mij het hart doorvlijmde !
(Trekt Tijn pvaard.)
STUR.
Wees goed. 'k Heb niets gezien, 'k heb niets gezeid.
WOLFERT.
Ook zij weerspannig ! Willig doof en blind !
o, Mars, o Jupiter, wilt mij bescherrnen !
Van uwe kracht giet in mijn kracht! I k zweer
Bij u in dit barbaarsche heiligdom.
Verijdelt niet mijn lang gekoesterd plan,
Verhoort mij : Ik aan u, dit land aan mij ! !
(Beide af, links.)
J. HALLER.

VAAAt***Ann
DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICIIT.

KUNST EN LETTEREN.
Moderne Poëtiek. — In den Kathollek van Juli zet priester
BiNNEWIERTZ nine aantrekkeluke beschouwingen voort over moderne
poetiek.
Twee dingen vet dienen vooral onze aandacht in deze belangwekkende
ij drage.
't Is vooreerst min oordeel, het oordeel van een kenner en een kunstenaar van ons geloof, ovet de voornaamste moderne dichters.
Een voor een verschunen :
KLOOS.
WILLEM KLOOS, voor mij altoos nog de beste, de grootste, de
geniaalste onder de modernen, niet my'n, maar zeker hun aanvoerder en
koning...
Zonder uit eenige fragmenten, zeer weinige, en ge vindt in zijn
bundels alleen en niemand en niets anders dan KLOOS, dan zijn losbandigen
j ubel, zijn wanhopige smart, zqn adoreerende liefde, zijn scheldende
verachting, visioenen, ijskoude en bloed-bedropene, zijn leven, dat hij,
de rijklevende, in orgieen dooigaat, zijn ziel, die kind was en god werd....
HELENE SWARTH.
Naast KLoos staat, een stiller, zachter verschijning, HELENE
SWARTH, de zangeres van verloren liefde en gebroken hart. Bundel op
bundel vol klachten over zIchzelve, fonteinen, telkens nieuw opspringend
van eigen tranen; stormen, altoos haar ziel verontrustend, maar immer aangewakkerd door eigen zuchten...
Wat bestaat buiten haar, schijnt te bestaan alleen voor haar : zon en
vogelen en bloemen alleen om contrasten te bieden voor haar duisternis en
treurigheid en dorrend hart. De historie is enkel geschreven om beelden
te plaatsen in haar grafkelder. Geen legende, die zij niet dwingt tot dienstplicht aan haar smart... 0 zeker, die verzen van HELENE SWARTH zijn
altoos diep gevoeld en heerlijk ultgezegd
FREDERIK VAN EEDEN.
VAN EEDEN voltt naar mijn meening op de volige dichters : naar
rang en staat Niet zoo krachtig, maar minder gewild-geweldig dan
KLoos; niet zoo innig, maar minder sentimenteel dan SWARTH, wordt
VAN EEDEN veel meer algemeen gewaardeerd
ALBERT VERWEY.
« Van ALBERT VERWEY heeft dit nog niemand beproefd, en loch is
er geen onder de modernen, die zijn geheele hart en zijn innigst denken en
voelen zoo intiem blootlegt als hij
b
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HERMAN GORTER.
1k laat de volgers driven, maar even houd ik vast den Pegasus van
den nicest modernen aller Nederlandsche dichters, HERMAN GORTER, die
nu al over de tien jaar modern is en, trots hij zelf het niet meer wil zijn, en
niettegenstaande de jongeren hem schijnbaar in nieuwigheden voorbijstreven, toch altoos de molernste bluft genoernd.. .
Voor GORTER bestaat de buitenwereld alleen, zooals hij haar aanschouwt, liever nog, zooals hij haar voelt. Niets is van die buitenwereld
standvastig in wezen of in gedaante : naar GORTER ' S stemming en voelen
vetandert alles. Zijn ziel, zijn geest schept de weield...
Of zijn verzen dan moo] zijn? Ik bewonder vaak de heerlijk voile
klanken, die GORTER weet te vinden om voor on, onverklaarbare visioenen
te zingen. Een vormenschoonheid hebben die verzen, en vormenschoonheid
heeft ook recht van bestaan...
Eene twtede zaak, welke ons aantrekt is de iichting door priester
BINNEWIERTZ aangewe/en :
Wat wij ten slotte kiezen? Nech de richting, die de hedendaagsche
pozie heeft genornen, noch den weg, waarop de Muze unzer vaderen is
voortgegaan. Wij pogen ons eigen pad te banen in onzen eigen tijd.
Wij willen poezie, die waarachtig is, en wij gunners de fantasie geen
grooter recht dan de werkelijkheid. Zooals God den mensch schlep, zoo
scheppe de dichter : hij vorme zijn beeki van aarde en beziele het met den
adem van zijn genie...
Bij de modernen gaan we luisteren naar de melodic, als voor een
lied, dat moet gezongen worden. De modernen hebben waarachtige
muziek, en die misten grootendeels de ouderen van y our 80. Zij hebben
klanken en rhythmen gevonden, vroeger onbekend
Welnu we nemen bun noten, maar zetten daaronder ooze eigen
woorden.

Goethe en Schiller. - Over de vriendschap tusschen GOETHE
en SCHILLER schrijft H. VIOTTA, buitenlandsch lid der Vl. Academie,
in den Gads van September de volgende regelen :
Lang duurde het. voordat er hij GOETHE en SCHILLER van
toenadering sprake was. Toen zij in de herfst van het jaar 1788 elkander
in de woning del familie von Lengefeld te Rudolstadt voor de eerste
maal ontmoetten, stond GoETHE, die ook tien jaar ouder was, in
maatschappelijke n rang en in ervarina en zelfontwikkeling zooveel hooger
' hehalve tal van gedichten, zijne
dan SCHILLER. Deze had wel reeds,
drama's Die _Rauber, .Fiesko, Kabale and Liebe en Don Carlos geschreven
en van den hertog van Weimar den titel van Raek ontvangen, maar
een maatschappelijke positie had hij zich nog niet wezen te verwerven,
en in het bewustzijn van een nog onbevredigd en rustiloos streven
gevoelde hij zich onbehagelijk in het gezelschap van een persoonlijkheid
als GoETHE, die in Weimar reeds Lang een voorname plaats bekleedde
en met de beslistheid van een man van de wereld optrad.
Van den kant van GOETHE was de svmpathie evenmin groot. De
eerste werken van SCHILLER hidden hem onaangenaam getroffen, waarschijnlijk wegens het mm of meer gewelddadige, waarmede daarin
opvattinge n omtrent maatschappelijke en politieke toestanden warden
geopenbaard, hetgeen tegen de in kunst en politick maathoudende
natuur van GOETHE streed. Hij beschouwde SCHILLER destijds nog als
een krachtig loch onujp talent.
De pogingen van vrienden en veteeiders, om de beide mannen
nader tot elkander te brengen, had len dan ook volstrekt geen uitwerkiug.
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Integendeel werd de verwijdeiing nog grooter. SCHILLER, die eigenlijk
door de bemoeiingen zijner viienclen aan de betrekking van professor
te lena was gekomen, gevoelde zich daarin aanvankelulc mek behagehjk.
Hij had liever nog een paar jaren aan de studie willen wijden, daar
hij zich zeer goed bewust was, wat hem N oor dit ambt nog ontbrak.
Hem was niet zulk een goede opleiding ten deel gevallen als GOETHE,
en dit maakte hem ontstemd en eenigszins onbillijk j egens zijn beroemden
tijdgenoot, die van zijn leant evenntin toeschietelijk was tegenover zijn
jongeren kunstbroeder.
Jaren verliepen, vooidat de beide dichters in nauwere verbinding
met elkander traden. De eerste aanleiding daartoe was een toevallige
ontmoeting te Iena in het voorjaar van 1794, ha een voorlezing in een
natuurkundig genootschap, die zij beiden hadden bijgewoond. Over
het gehoorde ontspon zich een gesprek, dat in SCHILLER 'S woning
werd voortgezet en weldra over kunst en kunst-thourien liep. De overeenstemming in denkwijze, die zich daarbij openbaarde, gaf SCHILLER
aanleiding te spreken over zijn plan tot uitgave van een tgdschrift,
waarvoor reeds enkele mannen van naam op het gebied van welenschap en kunst hunne medewerking hadden toegezegd. Ook GOETHE
werd door hem aangezocht, zich daarbij aan te sluiten, en toen deze
inzage had genomen van het prospectus van het tijdschrift, schreef hij
aan SCHILLER, dat hij met xreugde en met geheel zijn hart van het
gezelschap zou zijn.
Hiermede was de grondsteen gelegd voor een vriendschapsbond,
die tot aan SCHILLER ' S dood, dus rune Lien jaar, ongestoord zou duren,
en tevens wing hiermede de beroemde briefwisseling aan, die niet alleen
een helder licht verspreidt over de verhouding der dichters tot elkander,
over hun arbeid en over hunne opvattingen en denkwijzen in taken
van kunst en wetenschap, maar ook op schoone wijze getuigt van de
achting en vriendschap, welke zij elkander toedroegen...
Hunne verbintenis was een gemeenschappeujk streven, geen gemeenschappelijke arbeid...
bit hunne uitgebreide briefwisseling zien wij, welken grooten invloed
zij daarbij door hunne bijzondere eigenschappen op elkander uitoefenden,
maar ook, hoe de beide mannen elkander begrepen. In een brief aan
zijn vriend KORNER drukt SCHILLER dien invloed duidelijk uit, door
te zeggen, dat ieder van hen den ander lets kon geven wat hem
ontbrak en lets daarvoor in de plaats ontvangen. Doch het was geen
slaafs overnemen van elkander ; GOETHE bleef GOETHE, SCHILLER bleef
SCHILLER.
Zoo heeft o. a. SCHILLER veel invloed op GOETHE gehad bij het
bewerken van den roman Wilhelm Merster, en verder bij het ontstaan
van het episch gedicht Hermann and Dorothea en bij den weder
opgevatten arbeid aan Faust. Uit tal van plaatsen der briefwisseling
blij kt dit.
Deed de jongere op die wijze veel voor den oudere, deze vergold
het hem door de groote belangstelling, die hij voor den dramatischen
arbeid van zijn vriend toonde en door den ijver, dien hij bij de voorbereiding voor de opvoerieg van die drama's aan den dag legde. at
treedt vooral sterk te voorschijn in hetgeen GOETHE deed in het
belaug van SCHILLER ' S Wallenstezn, doch daarbij bleef het niet. De
briefwisseling toont aan, dat zoowel bij het ontstaan der oorspronkeliike
werken, welke SCHILLER verder nog schreef als bij diens bewerkingen
van drama's uit den vreemde, de beaangstelling en medewerking van
GOETHE onverflauwd bleven. ;)
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Styn Streuvels. — Het dichterlijk vetmogen van STYN STREUVELS
wordt ten vulle begrepen en naafi w aarde geschat door POL DE MONT
in de V/. School :
« Daarom wtl ik het dan ook maar zondef omwegen hier uitzeggen,
dat ik sedeit lang in Vlaanderen gees riozadichter meet zap , optieden,
die mij zo hartelik bevallen mocht als deze STYN SI REUVELS.
Een jongen van Vlaanderen, deze STYN STREUVELS, een nit zowat
het zelfde land als G UIDO GEZELLE, EMIEL CLAUS, BERTEN RODENBACH,
JULIUS LAGAE ; een uit het fiisse, gtoene weideland grads tussen Leie
en andel; een jongen van to lande, van de vtije buit-n, die al het
eigenaardige en dichterlike, dat het boetenle ‘ en in klear en bewegen,
in voelen en doen, en zeggen en denken en geloven oplevert, kent,
ziet, begrijpt en meevoelt — zoals geen stedeling dat kan.
Poezie van het buitenleven, hel als de morgen of naar en donker
als de nacht, hlij en puur als Lente of naatgeestig en huiveringwekkend
als Winter, dat geeft ons elke van de bij de 30o bl. van dit zijn
eerste bock... »

Shakspeare. — In den Ned. Spectator van 24 juni staat er
eene belangwekkende bijdrage over eene uitgave van SHAKESPEARE'S
tooneelspelen :
Op den 8 November van het j aar 1623 is de _First Folio verschenen, de eerste mtgave van de verzamelde dramatische werken, een
dag du q , die als de gewichtigste kan beschouwd worden in de geschiedenis
van Engelsche literatuur en Engelsche drukkunst .....
De First Folio bevat 36 stukken van SHAKESPEARE, waarvan er
Is bij het leven des dichteis in kwarto zijn gedrukt, zoodat er 21 nieuwe
stukken zij n toegevoegd, wier bestaan buiten den schouwburg aan de
oogen van het publiek onttrokken was...
In verhouding tot de overgeblevene vermoeden sommigen dat er
van deze eerste Folio-uitga‘e omstreeks 500 exemplar en getrokken zijn,
schoon STEEVENS dit getal to hoog sch p t voor lien tijd en voor een
bock, dat bij zijn veischtinen voor een pond verkocht werd. In ieder
geval zijn er in de verloopen eeuw een kleine tweehonderd exemplaren
opgespootd; een groot getal zou men zeggen, doch het grootste aantal daarvan is in zeer onvolledigen en bedorven staat; het getal ex. in betrekkelijk
ongeschonden staat is beneden de twintig. Het ftaaiste ex. met een gaaf
portret door Marten Droeshout, het zoogenaamd Daniel-exempl. werd
in 1864 door Baronesse Burdett Coutts tut de riike nalatenschap van Mr.
George Daniel aangekocht en betaald met 716 pond. Belangrijke brieven
behooren er bij, die de afkomst van het exemplaar laten volgen... Men
kan veilig aannernen dat in onze dagen een dergelijk ex. zoo het ooit
gevonden werd cone waarde van icoo fr. veitegenwoordigt...
De kwarto-edities van afzomterlijke stukken werden bij het leven
des dichteis in den winkel verkocht voor een sixpence. Tegenwoordig
is de waarde van zulk een stuk in kwarto steeds stijgende. Zoo is een
kwarto van de Merry iVzves het laatst verkocht voor 346 pond, een van
den Merchant of Venice voor 315 pond, en reeds eenige jaren geleden
bracht een eerste kwarto van Richard III zelfs 325 guineas op...
Daar is nog iets dat de waarde van een First Folio beheerscht.
Verschillende ex. zijn voorzien van autografen der vorige bezitters,
waatuit tegelukertijd de lotgevallen van een ex. kunnen worden afgeleid...
Garrick's First Folio is in bibliotheek to Oxford. Het mooie ex. van
den Duke of Devonshire, was, blijkens de eigenhandige inscriptie, eenrnaal het eigendom van den acteur John Philip Kemble...
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Guido Gezelle. — POL DE MONT hield te 's Gravenhage eene voordracht over GUIDO GEZELLE en las verscheidene stukken uit Rymsnoer.
Twee dagen later waren allen te 's Gravenhage voothanden exemplaren
van Ripnsnoer uitverkocht. (D. Warande.)
Stephane Mallarrne. — In den Gas vau Augustus staat er eene
letterkundige schets van VAN HAMEL over ST. MALLARME.
Ziehier hoe hij de wijze van dien zonderlingen dichter bekend maakt:
Maar toch tneen ik, dat de duisterheid van MALLARME ' s Stijl, van
die zijner gedichten bovenal, wel degelijk verklaard moet worden uit zijne
persoonlijke opvatting van het wezen en de toeping der poezie, met name
van die van Frankrijk.
Zooveel mogelijk enkel symbool!
Zooveel mogelijk louter muziek !
Ziedaar, in het kort, de formule van MALLARmt's poetica, de eischen
door hem aan het Fransche vers gesteld.
In de school der Parnassiens, waartoe hij immers behoord heeft,
evenals VERLAINE, en waarmee hij nooit geheel heeft gebroken, had
MALLARME het fransche vers als welluidende, verfijnde muziek leeren
kennen. Maar het was altijd een muziek op woorden geweest, klare
gedachte, uitgewerkte beschrijving of, bij enkelen, duidelijk uitgesproken
sensatie. De poezie liep gevaat haar karakter van hooge voornaamheid,
het exceptionneele dat haar eigen moest blijven, te verliezen. Er waren
Parnassiens die er hun virtuositeit in stelden haar van alles, tot de meeste
alledaagsche dingen, te laten zeggen
Tegenover deze onpoetische klaarheid stelde MALLARME nu zijn
beginsel, dat weldra oversloeg in een parti-pris... Raadselachtig te zijn
werd de plicht van den dichter... Geen beschrijving der dingen, geen aanwijzing zelfs, alleen toespeling : een woord, een syllabe, een klank, voldoende om het dichterlijk visioen te doen opruzen.., >>
En nu eenige regelen uit zijn ooideel over den dichter :
. Voor hem die bladert in de mooie uitgaaf welke de Brusselsche
uitgever Edmond Deman na MALLARME's doo.-1 van zijn verzen gaf, zal
de keuze altijd klein blijven van de gedichten die hij zonder al te veel
inspanning, met groot welbehagen leest. Het zijn die uit zijn eersten tijd,
waarvan men zou moeten gelooven, wat verzekeid is, dat, MALLARME ze
later heeft verloochenil, zoo hij niet zelf in zijn Florilege de voornaamste
er van had opgenomen...
Veel minder zullen den lezer de gedichten uit MALLARME's latere
periode behagen, zijn eigenlijke, meest persoonlijke verzen...
Toch zijn er ook onder deze laatste die, zelfs buiten den kring der
ingewijden, een gevoel kunnen wekken van hooge, zuiver klinkende
poezie, mils een vluchtige aanwijzing gegeven worde van de manier waarop
ze moeten opgevat en gelezen worden... .
A. Cuppens. — Priester BINNEWIERTZ bespreekt in den Katholiek
van Augustus en September den verzenbundel van CUPPENS.
Hij sluit als volgt :
q AUG. CUPPENS behoort bij GUIDO GEZELLE. Men vindt bij beiden
dezelfde liefde voor de natuur, vereenigd met diep godsdienstige waarheid.
Bij beide ook dezelfde hoogst dichterlijke visie op al de wereldsche dingen.
Daar moet man natu.urlijk een Vlaming voor wezen, die verzot is op
binnenhuisjes en stillevens, doeh bovenal men moet er echt dichter voor
zijn. Dat is toch inderdaad de voile gave : als de zon overal schijnen en
alles vergulden!
Intusschen]AuG. CUPPENS geeft nog juvenilia en ik mag hem dus
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-een jong dichter denken, die, als alle jonge dichters, veel moet leeren.
Niet zijn taal : hij kent haar volkomen. Natuurlijk, hij schrijft Vlaamsch,
Ik vind dat Vlaamsch soms heel
doch dat is zijn recht en zijn
maar dan meer ik, dat de fout meer aan mij dan aan den dichter
is te wtjten. Dtkwijls echter khnkt dat Vlaamsch allermooist, en is bet mij
veel schilderachtiger dan ons beschaafd Hollandsch.
Ook het verzenmaken is voor AUG. CUPPENS niet meer te leeren
zijn techniek staat over het algemeen op vasten giond. Hij kent terdege
het moderne vers... Ietwat keuriger zou lk mijn dichter wenschen, ietwat
gekutscht er .
Wat echter AUG. CUPPENS leeren moet : zich zelven beschrdnken.
Hu heeft het gebrek der jeugd hij wil te veel. Hem is ieder genre zonder
moeilijkheid naar 't schipt. En dat is voor dezen bundel jammer geweest,
en het zoo jammer zijn voor later. Daarom ik bid den dichter, dat hij
het vertellen van burgerhuisgeschiedenisjes en van lieve legendarische
aardigheden aan HILDA RAM overlate, en aan LODEWIJK DE KONINCK
het bezmgen van heldendaden en feestgelegenheden. De meeste dichters
hebben slechts enkele snaren op hun her en zoo om de honderd jaar
slechts leeft et een GOETHE of een VONDEL, die van God al de vijf dichttalenten ontving.
Gabriele d'Annunzio — Van de Rotsnzaagden van den Italiaanschen schujver zegt WOLF GANG in den Ned. Spectator :
Stijl en inhoud zijn dermate poetisch belast, dat als ik met too lezers
op bl. t den march begin, en dan op bl. 25 het hoofd omwend, ik zeker
weet geeii enkelen meer te zullen zien w De hardnekkigste lezer houdt
dit overdreven pathos niet vol... \>
Cats. — Prof. KALFF begint in den Gilds van September eene uitgebretae studie over het leven en de werken van CATS. Hier volgen eenige
regelen uit de inleiding van dit degeluk opstel :
In 1844 had POTGIETER in zijn Rtfies-J1-useum die meesterlijke
ken c-,chetsing van CATS persoonhjkheid er werken gegeven, die waarschunluk meer dan eenige andere crittek den stoat heeft gegeven tot een
omkeer in de beschouwing van CATS als mensch en dichter. Scherp maar
kalm, de kalmte die eene volkomen beheetsching van het onderwerp
geeft ; streng maar waardig, al flikkert soms de spot door het betoog,
al trill bier en daar ingehouden velont ,,vaar,liging, onbeschioomd Jakend
doch ook onpartij dig het goede erkennend, geeft POTGIETER ons een
beeld van CATS leven en work. Evenals ‘7,imoENs voor hem gedaan had,
maar met nicer nacItuk, stelt hij CATS tegenovet VONDEL, HOOFT en
HUYGENS om de minderheid van den volksdichter te doen uttkomen...
In rukdom van inhoud, ruimte van bilk, billukheid overtreft POTGIEFERS tiijftal bladzijclen het schitterend en amusant maar vluchtig artikel
dat BUSTLER HUET in de Guds van 1863 schreef ter gelegenheid van
men we ungaven van CATS ' wet ken...
De ctittele van HUET maakt eenigszins den indtuk van eene rationale
wraaknemmg. Daar lag het dan nu van zijn voetstuk, het afgodsbeeld
uit Brouwetshaven, waat voor men ons zoolang ha.-I gedwongen te knielen,
met wiens leuterende hymnen men ons zoolang had verveeid ; de bordpapieren kroon was hem van het hoofd gerukt, het vroomheidsmasker
van het blomzoet-blozend gelaat, de fraaie lappen van het lijf! Ik heb
B een getungenissen van den indruk, indertijd door HUETS artikel op het
lezend publiele gemaakt, maar zeker zal menigeen zich vooral in dien
aanhef vetkneuterd hebben, al zullen misschien meer anderen zich er over
hebben verontwaaardigd.,.
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Een jaai of vijf na het verschijnen van HUET ' S aitikel kwam JONCKBLOM in zijne Geschledenis der Nederlczndsche Letterkzende het vonnis,
gewezen door kunst en kunstcritiek, in naam der wetenschap bekrdchtigen...
Het scheen gedaan met CATS ! Verooideeld was bij in naam van
kunst, critiek en \vetenschap. Mannen van naam uit het kamp der modernen en liberalen hadden het oordeel uitgesproken; wat anderen als b. v.
VAN VLOTEN en ALBERTINGK THUM van hem zeiden, was niet veel
gunstiger
Zooveel vet schil van opvatting, van gevoelens en meeningen, zooveel
tegenstrijdigheid van oordeel en waardeering, Icon Halt verwarrend werken
op iemand die ten slotte zou trachten een beeld van CATS als mensch en
als dichtcr te ontwerpen, na kennis te hebben genomen van al wat CATS
zelf heeft geschreven en het vele dat over hem in den loop der tijden
geschreven is. Vooral, wanneer die iemand een buitenlander is, die zich de
kennis van onze taal, onze geschiedenis, ons volkskarakter door gezette
studie heeft moeten eigen maken, zooals Dr. GUSTAVE DERUDDER, die
ons onlangs het boek over CATS schonk, dat mij aanleiding geeft tot het
schrijven van dit opstel.
Dr. DERUDDER heeft bestaan wat nog door geen Nedeilander van
den tegenwoordigen tijd bestaan was : een werk wijden aan het leven en
de poezie van CATS dat tracht te voldoen aan de eischen van wetenschap
en kunst. Die eer komt hem toe, die eer geven wij hem Doch er
valt meer ten gunste van dezen auteur en zijn bock te zeggen dan alleen
dat. Welk eerie moeite moet het een Fianschman of zelfs een verfranschten Vlaming hebben gekost, zich het Nederlandsch, en inzonderheid het
Nederlandsch dei zeventiende eeuw, zoo eigen tc maken, dat hij de poezie
van CATS in hoofdzaak goed lean verstaan; hoeveel inspannmg ook zich
zoo te verplaatsen in het leven van een ander voile uit vroegeren tijd, dat
hij met een man nit dat yolk ten minste eenigszins lean medeleven!
Taal- en Letterkundig Congres. — De Nederlandsche Spectator
deelt eene bijdiage mede over het taalcongres van Gent, waaruit wij het
volgende putten :
Kunst en levee zijn in het Zuiden veel nauwer verwant dan bij ons.
De kunst is er niet alleen een zaak van weinigen, niaar eene volkszaak.
Feesten, als in dezen zomer te Antwerpen ter eere van VAN DYCK zijn
gegeven, waren inderdaad volksfeesten. De stad was versierd, zooals geen
stad is Nooi d-Nederland tijdens de kroningsfeesten, behalve Amsterdam;
de groote optocht ging de geheele bevolking ter harte. En nu moge dat
alles geen bewijs zijn van waarachtige waardeering van het eigenaardig
genie van VAN DYCK, het is toch een bewijs, dat men zijne groote
mannen niet vergeet. Het beschikbaar stellen van groote sommen uit de
openbare kassen voor den aankoop van kunstwerken op allerlei gebied,
het oprichten van talrijlee en daaronder bepaald moose, standbeelden, de
groote vnigevigheid van particulieren, waar het geldt wetenschap en kunst
te bevordeien, is daar inheemsch. Moet er een nieuw openbaar gebouw
worden gesticht, men Iciest niet bet goedkoopste, maar het mooiste
plan. Niemand zal ontkennen, dat het ten onzent, vooral in de laatste
twintig jaren, veel is veibeterd; maar ook niemacd zal beweren, dat dat
alles onder algemeene instemming is gebeurd en gekeurd, en dat wij ook
nu nog verre bij Belgid ten achter staan. Wat bier de zwaie plicht van
weinigen is, spreekt van zelve.
Ile sprak van de taal der Vlamingen. Dat de Vlaming zijn taal met
veel meer liefde onderhoudt dan wij, is bekend. De geheele Vlaamsche
beweging w,ortelt uitsluitend in zijn liefde voor de moedertaal; het is wel
het beste bewijs voor den ernst der beweging, dat de politiek, die anders
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in Belgic loot ons vaak op onbegrijpehjke en ongemotiveerde wijze het
geheele levee doordnngt, bier sours zoo al net tot zwijgen, clan toch tot
bescheidenheid wordt gednemd. Het is opmerkehjk, welke vorderingen
het Nederlandsch vooral in de laatste jaren heeft gemaakt. 1k zeg het
Nederlandsch, want ook op dit Congres is het gebleken, hoezeer de
Vlamingen hun best does zuwer Nederlandsch te spreken. Er waren
spiekeis, die nog eon on\ ervalscht Vleamsch k7I pen, maar de meerderheid sprak vi ij zitiver Nederiandsch. Dat is natuurlijk de eenige weg
0111 den taaistrud te winnen . het Nederiandsch meet meet en meer de
beschaafde spreektaal van Vlaanderen worden. Dat ziet men p,elukkig in
er wordt een hevige strijd tegen bastaardwooiden, die men vreest met
heilige vreeze; een bekend Noord-Nedeilandsch hoogleeraar moest het
zich laten welgevallcn, dat hij wordt overtuigd van een nicer dan betamelijk gebruik \ a n :4 eleende kleederen in zip wekehjksche berichten
uit de Republiek der Letteren. Herhaaldelijk wordt men als NoordNederlanders er zocht een bepaald woord of klank voor te willen spreken.
BItikbaar voided de Vlaamsche beweging, vooral in de laatste
jaren, belangrijk. De uitbieiding van het kiesrecht heeft daar naturtrlijk goed gedaan ; our tot de kiezers te kunnen komen, moet men de
taal der kiezers kunnen spreken. De afgevaaidigden van Vlaanderen
spreken Vlaamsch... Aan de consuls wordt sedert verleden jaar de
verplichting opgelegd beide landstalen te spreken. Bij de wet op de
burgerwacht is bepaald, dat deze in de Nederlandsche provincien in
het Nederlandsch zal worden gecommandeerd : in Antwerpen verzet
zich nog slechts een kanitein daartegen ; in Gent is de verandering
met goed gevolg begonnen. En in November van dit jaar zal te Gent
een congres van hoogleeraren, oud-studenten en studenten worden
gehouden voor de vet vlaamsehing der hoogeschool, die bet middelpunt
van het geestelijk level] Vlamingen moet wot den. Ook is daar
een meuwe Nedei landsch Schouwburg op hot punt geopend te worden.
Neck rlandsche, d. Noord-Nederlandsche boeken, vinden- hoe langer
hoe meer hun weg naat het Zuiden ; voorloopig nog geen romans,
maar wel wetenschappeluke werken, b. v. de Shakespeare-vertaling
d j k en Blok's Gescluedenis van het Nederlandsche yolk.
van B uigersi
Hollandsche couranten worden in Belgic gelezen. Natuurlijk is men
nog zeer verwij detd van het einddoel, Vlaanderen voor goed voor het
Nederlandsch te hebben terug gewonnen. Er worth nog zeer veel
Fransch in Vlaanderen gesproken, maar toch niet zooveel als het
den teemdeling sons toeschijnt. • »

Longfellow. — A MERVILLIE geeft in Tzekorf een zeer schoone
vertaung van LONGFELLOW ' S Evangel/n!, in lange, blanke zesvoeters,
zondet rijm.
GUIDO GEZELLE 111 et Hia7e 0atlza, EUGEEN DE LEPELEER met
Dreizehnlinden en A. MERVILLIE met Evangeline hebben getoond
dat het Vlaamsch voor kracht en zwier, voor plooibaarheid en
afwisselende pracht van kleur, noch voor 't Engelsch noch voor 't Duitsch
moet onderdoen. (D. Warande.)
Uit eene schets over RODENBACH in den
Georges Rodenbach.
.Lids van Augustus :
Hij bhjft de artiest, die leeft van sensaties geen geweldige, maar
fijne, subtiele sensaties, zooals die waarvoor een herstellende zieke zoo
toegankelijk is — en van de eindeloos gevariderde, niet minder fijn bewerkte
beelden en klanken waarin die sensaties zich pogen te vertolken.
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In die geraffineerde artisticiteit ligt het petsoonlij ke v,-..n zijn talent,
ligt ook, voor wie smaak vindt in fijne kunst en door gekunsteldheid zich
niet laat afschrikken, de bekoring van dezen Vlaamschen Parijzenaar
onder de moderne dichters. Wel verbergt zich een weinig mystiek onder
die zuiver artistieke aandoeningen. Maar het is niet de innige mystiek
der vrome ziel of van het speculeerend intellect. Het is een wage nawerking
van de godsdienstige indrukken der jeugd, een vernuftig cajoleeren van
de herinneringen door den eeredienst van het katholieke Vlaanderen in
zijn gemoed achtergelaten. Wel wil zijn laatste bundel den indruk wekken
als zou ernstige godsdienstige emotie den dichter van Le 111zrozr du Ciel
natal hebben bezield. In het slotlied klinken zelfs enkele tonen die aan
VERLAINE ' s Sagesse doen denken. flan God zelven is het werk opgedragen als de vervulling eener oude gelofte; voor Hem de lofzang der lampen,
der klokken, het lied der communiekinderen en der zwanen.,.
Zoo prevelen de lippen als van een die door een wet k der vroomheid
zich een bescheiden recht wil verzekeren op de goddelijke barmhartigheid.
Aan de oprechtheid der bedoeling mag natuurlij k niet worden getwijfeld... Maar een geloovige die zich gansch en al overgeeft aan het objekt
zijner aanbidding is hij toch ook nooit geworden...
Jong is RODENBACH gestorven en lan d zal hij betreurd worden door
de vrienden in wier midden hij verkeerde. Toch is er geen disharmonie
tusschen zijn levensduur en zijn werk. Hij is niet heengegaan een gevoel
achterlatend van onvervulde beloften. Zijn poetische arbeid, althans, rnaakt
den indruk van to zijn voleindigd...
Uit mi ne verzen rijst op, en zal blijv en rijzen, een rustig en fljn
poetisch visioen, door stille schemerluchten overschaduwd, door wijdend
maanlucht in bleeken luister gehuld.
En wie de harp van dezen dichter hoort, die zal Naar voor zich zien
als een blanke zwanenvleugel, die langzaam voortdrijft op het donkere
water. z
Pztthem, 28 Sept. '9g.

J. CL.
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Le Beguinage de Ste-Elisabeth a Mont-Saint-Amand. Thstone de la destruction du Grand-Begumage de Gand et de sa
translation a Mont-Saint-Amand, par JULES LAXIMENS, sênateur.
Het hovenstaande is de titel van een prachtig boekdeel van 116
veisierd met zeven platen, verschenen bij A. Siffer.
bladz.
Het aloud Begijnhof van Ste-Elisabeth, dat te Gent seder: zes
eeuwen bestond, werd in 1874 tut onze stad vetjaagd en naar de
aanpalende gemeente St-Amandsbeig oveigebracht. Dat is thans 25 Caren
geleden en 't is te dezer gelegenheid dat de beer Lammens de pen
heeft opgevat, om de gescluedems te schuven van het Groot-Begunhof te
Gent en het verhaal op te frisschen van zijne vernietiging en zijne
overbrenging naar St-Amandsbeig. Ilij beschruft de wedeiwaardigheden
van bet begunhof de eeuwen door, de diensten door de vrome bewoners
aan Gent bewezen, de officieele plagetuen van de Godshluzen, de onderhandelingen voor de nieuwe stichting, het plechtig verhuizen der begijnen
in rijtuigen door de groote fannlien te hunger beschikking gesteld, de
plechtigh€id der inwijdmg met de spreuken, de jaarschriften, de rijmkens
welke op de huizen to lezen stonden, ena. enz.
Doze overbrenging werd, zooals men weet, inogelijk gemaalit door
het optreden van eenen machtigen beschermet, Z. H. hertog Engelbert van Arenberg, die reeds eigenaar was van het Klein Begunhof,
en tot de stichting van het menw belmk op St-Amandsberg word
bewogen door de tusschenkomst van widen den zeer eerw. heer kanunnik Ost.
Vuf en twmtig far en zip n sedert verloopen, zegt de achtbare
schruver, en het eerste j ubelfeest dezer meuwe stichting wordt thans
gevierd. Wig hebben gemeend dat doze datum eerie gepaste gelcgenheid
was um de herinnetmg to vernieuwen aan de fenen, welke eene
belangruke bladzijde beslaan in de godsdiensuge jaarboeken der stad Gent.
De geschiedenis welke de hoer Lammens den katholieken lezer
aanbiedt is grootendeels getrokken tut de dagbladen van lien tijd, en
inzonderheid nit den Bien Public, die de gebetntemssen van nabij
heeft gevolgd. Zip geeft eene getrouwe en volledige schets van al de
feiten welke cie verdwuning van bet Begunhof tut onze stad en zijne
verplaatsing naar St-Amandsbetg hebben voorafgegaan en vergezeld.
De Gentsche katholieken, bij wie de genegenheid voor het Begunhof
levendig is gebleven, zullen met groote belangstelling het -wetk van
den beer Lammens lezen en het, als cone kostbare gedenkems, in
hunne famthen bewaren. De geschiedschruvers, van hunnen leant, zullen
er eene kostbaie bijdrage in vinden tot de oude en de hedendaagsche
geschiedenrs onzer stad.
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Men weet het, begijnhoven zijn eigenaardige vruchten van den Vlaamschen bodem, omwalde en ommuurde stedekens in .., lootere steden.
Dat van Gent in 1234 gesticht door onze gravmnen Joanna en Margaretha van Constantmopel is het gi ootste, het belangrijkstn en het
oudste. Het bevatte twee kerken, een hospitaal, 18 conventen, 103 huizen,
eene weide, en verdere afhankehjkheden. Nu nog telt het een 800
in woonsters.
Beschermd door de gilde der vleeschhouwets ontsnapte het in de
16" eeuw aan de sernielingswoede van de beeldstoimers, de Fransche
Omwenteling het het ongedeerd, het magistraat van Gent bekwam in
1824 zij ne behoudenis van den Hollander, de Geuzen der I 9 de eeuw
moesten komen om het te slechten tot groot nadeel der neiing en
tot schade van kunst en oudheidkunde.
In dit verhaal komen de namen voor van al de weldoeners en
van die welke medegeholpen hebben in het werk der stichting en
verplaatsing naar St-Amandsberg, de plaats gelieiligd door den eersten
apostel van Vlaanderen, den stichtet mag men zeggen van Gent, want
de stall ontwiklielde zich eerst rond de abdij van St-Baafs door den
H. Amandus in de 7" eeuw, aan den samenvloed van Lei en Schelde
opgericht.
Eene plaat geeft het plan weer van het sticht in de ti de eeuw,
eene andere dat van heden met zijne pleinen, straten en gebouwen,
en eene derde ‘ ettoont het huis der Groot Juffiouw met de bestuurluke
afhankelijkheden welke er aan behooren. Het bock is verder nog opgeluisterd met de postretten van Baton Bethune, den bouwmeester der
kerk; van Aithui Verhaegen, den schepper van de nieuwe begijnenstad,
van den heitog van Atenbeig en van den kanunnik Ost, de weiktuigen
der Voorzienigheid in het behouden van deze kunstruke, rustige
en vermaaide oasis.
Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap gevestigd to Utrecht. 20 e Deel. Amsterdam, Johannes Muller,
1899, LXii en 242 biz. gr. 80.
De firma Johannes Muller is in Belgie bijzonder vcrtegenwoordigd
door den Nederlandschen boekhandel (Smeding, St-Jacobsinarkt) te
Antwerpen.
Dit nieuw boekdeel is vergezeld van eene lij Q t der uitgaven van
genoemd genootschap (1845-1898). Doze hist is ook afzonderlijk
verkrijgbaar bij bovengenoemde firma.
De inhoud van het boekdeel . Bijdragen
is de volgende.
Na een mt ‘ oerig verslag, waaruit de onafgebioken werkzaamheid
van het bestuur spreekt, volgt eene studio, getiteld
1. — Hezzrzc van Arnhem's kronyk van het fraterhuzs te
Gouda, door Di A. H. L. HENSEN.
2. - Stukken aangaande de zending van Dr Godert Pannekoeck near Dui/sc.-lila/1d zn 1558, door D r J. S. VAN VEEN.
3. — Aanteekenzngen betrefende de verg-adering-en van vaderlandsche regenten to Amsterdam (1783-1787) medegedeeld door D r H.
T. COLENBRANDER.
4. — Illonsigrzore Garampz in Holland em jahre 1754. Mitteilung van Fr. VON \VEECH.
5. — Brief van
Heertman over de gevang.enschap van Baron
von Gortz te Arnhem, medegedeeld door Mr. W. H. DE BEAUFORT.
Wij leeien in n° t een aantal huiselijke bijzonderheden uit het
leven der broeders . kennel]. Deze kronijk schijnt voor de openbaar-
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heid niet bestemd te zijn geweest, daarom heeft zij ook slechts lokale,
doch als zoodanig wezenlyke waarde voor de geschiedenis der Fratres
COMMUMS T'ztae, waarin de gansche broederschap sick oploste.
2. De sending van Pannekoeck, in 1558, gcschiedde door Philips II,
om de Juitsche vorsten tegen het hermeawen van den oorlog te
waarschuwen. P. staat bekend voor zyn elver tegen de hervorming
in Gelderland. Hij deed het rapport zijner sending aan Emanuel
Philibert van Savoye, den nederlandschen voogd. Wij vinden hier
De Instructie, bestemd voor den hei tog van Brunswyk, in hoogduitsche
taal ; id. xoor den hertog Aug. van Saksen en de markgraven Joachim
en Johann Georg van Brandenburg, beneN ens een brief van den komng
aan Johann Georg, een aan diens vader Joachim, en eenen aan Aug.
van Saksen,allen in de hoogduitsche taal ; terwyl Pannekoecks' «Rappoit.
in 't fransch is opgesteld.
3. Deze aanteekeningen wares tot heden (Aileen in uittieksel
bekend, de uitgever is van meaning dat er V00/ het Joel en de
werking der vergadering hier \venlig byzondetheden ‘ oorkomen. Faute
de nizezzx geeft hij ze in 't halt. Ondertusschen heeft de beer Colenbrander belangryke opmerkmgen daaraan laten voorafgaan.
4. Garampi was de ieisgezel van den nuntius voor Zwitserland
(later katdmaal Oddi). Hij was gezonden by de Droning van aartshertog Joseph tot Roomsch-koning en om den strijd by te leggen
tusschen het doml:apittel van Spiers en den deken graaf August van
Styrum. Garampi deed reeds in 1761-63 eene reis naar Duitschland
en Nederland. Het hs. zijner tweede reis van 1764 heeft de uitgever
in 1896 te Rome afgeschteven. Hier wordt doze 2 e reis naar de
Nedeilanden tutgegeven. Eene nederlandsche vet taling is aan het
italiaansch toege\ oegd.
Eery aantal byzonderheden en beschnivingen, belangryk voor de
zedegeschielems, komen hier voor ; o. a. oak hoe de tyke koopman Osy
geadeld wordt year ni ne diensten aan Maria Theresia bewezen ; ye/der
woiden de steden, met haie bevolking, den toestand van kerken en
godsdienst, enz. op aardige wijze beschreven.
5. Deze brief is van 1717 geschreven voor deli gevangcne von
Gortz aan den kametdienaar koning Georg I en bestemd om
door den komng gelezen te worden Daarona is wel het oordeel
over von Gortz zoo streng. Vroeger is de bliefwisschng uitgegeven,
welke von Gortz in 't geheim uit zjne ge% angems met den Zweedschen gezant te 's Gravenhage voente.

Les Brigands a Termonde (Dendermonde, De Schepper, 1899),
door J BROECKAERT, is een naldank van de Boct enloyg-literatuur door
het eeuwfeest in 1898 verwekt. Dat de Brigands >, ofsclioon met de
beste en loffelijkste inzichten bezield, zich al eens wat heftig, ja baldadig
gedroegen, lydt geenen twijfel, maar verzachtende omstandigheden van
gewichtigen aaid kunnen te hunnen vooideele Ligeroepen woiden. Te
Dendermonde en .n den omtrek waren de Brigands te been sedett den
20 Octobet 1798 ; de stad viol in hunne handen ; edoch, 's Donderdags
nadien bemachtigden haar de Republiekeinen terug ; dezen deden
door de gemeenten waaruit de Brigands afkomstig waren, de schade
vergoeden aan franschgezinde ingezetenen van Dendermonde veroorzaakt. (19 bladz.)
C.

De familie Loret (ibid.) is, van denzelfden schrijver, eene monographie van 19 bladz. die met belangstelling uit eenen adem gelezen
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wordt. Herkomstig nit Halen in Limburg, heeft de familie Loret, te
Dendei monde gevestigd, sedert twee voile eeuwen, gedurig aan, begaafde
niannen voortgebracht, meestal in de muziekkunst, bepaaldelijk in het
klokkenspel, en in het orgelmaken, naar de getuigenis van Fetus.
De orgels van Loret zip de wereld door bekend. Van 1725 tot den
huidigen dag is het ambt van beiaardier te Dendermonde, onafgebroken, waargenomen door de Loret's.
A.
De Geesel der Eeuw en het beste Verweermiddel, door
ARIENS, R. K. pr. Sittard, Claessens, i6 bladz. 5 cents. Heilzaam mag de strijd geheeten our de steeds toenemende alcoholplaag
te keer te gaan taal en pen, invloed, genootschappen, 't dient al
aangewend om de kwaal of te strijden. Hier met het wetgevend
gezag der Storthing, daar met het redenaars-verrnogen van D r Schaepman,
elders met de voortzetting der taak van pater Matthew, sours met het
onesthetisch, doch meermaals doelmatig — op bet tooneel voorstellen van dronken Iloten, kan men Italengskens die pzeuvre doen
wijken, en eenmaal misschien op den kop treffen. In bespoken
brochure worden veer het yolk de aard, de gevolgen, de bondgenooten van het alcoholism kenbaar gemaakt, en mattgheids- of onthoudersgenootschappen, mitsgaders de medewerking van do vrouw en het
kind, als verweermiddelen aangegeven, in kloeke en afdoende gezegden.
E.
Dr

Vervloekte Drank, anti-alcoholisch drama voor kinderen 1n een
bednjf door M. BRANTS, leeraar in 't Atheneum van Doornik, 1899(ook in 't fransch), beoogt door ongelijke middelen hetzelfde doel
als Dr Ariens. Hier worden de zeer droeve en noodlottige gevolgen
van het alcohol in het weikmanshuisgezin, vooral ten nadeele der
kinderen, onder de oogen en tastbaar afgebeeld. Treffend is de vooistelling, maar pijnlijk is bet vooigestelde, bijzonderhjk s a c rol der kleine
knaapjes een droeve fait divers
gedrainatiseerd.
Y.
Kerstvertelling uit het hedendaagsche fabriekleven, door A. J.
M. JANSSEN S (Gent, diukk. het Volk », 1898, 16 bladz.). Dat ik
nu eerst die Kerstvertellzng las, daaraan heb ik schuld ; schuldiger
nog ware het dezelve zonder aanbeveling ter zijde to leggen. Maar
goede waar hoeft geen lof ; en de dichter van Rozekens' eerste cornmunze kan allerdegelijkste waar leveren aan het yolk. In den
eenvoudigen trant van het volksverhaal, godsdienstige en maatschappehike grondbeginsels inkleeden, en zoo to gehikertijd op den geest en
op het hart werken, weinigen kunnen dat als de beer Janssens. Zulke
verhalen heet ik, in den tweevoudigen zin des woords goede werken.
E.
Vriend of Vijand. (Gent, Suffer 1899, 15 bladz. overgedrukt
nit De taalstnjd bier en elders s). Onder lien titel geeft D. CLAES,
lid der Kon. VI. Academie, een critisch overzicht van Hglr Kurths
laatste werk
De l'emploi officiel des langues dans les anciens
Pays-Bas
Tegen den gevierden schrijver welke zich beijs ert om uit
oorkonden te bewijzen 1° dat oudtijds de taal in de geschillen der
volkeren volstrekt niets te maken had ; 2 0 dat eerst het Latijn, daarna
het Fransch, ook in onze streken, de bestuurlijke taal was ; 3° dat,
toen later het Dietsch eene plaats in het bestuur kreeg, het Fransch
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desalniettemin den boventoon kraaide, brengt de beer Claes gegronde
bedenkingen in, en feiten aan de vaderlandsche geschiedenis, bijzonderlijk nit het Burgondische tijdvak, ontleend. Hij betreurt vooral
de verkeerde afleidingen die Hglr. Kurth uit zijne nasporingen trekt:
en pays flamand la civilisation dolt fester hilingue sous peine de
dêchoir de son rang historique
X.
Essais poetiques par MARIE-JEANNE (Gent, Suffer 1899). Urtboezemingen eener innig godvruchtige ziel eener kloosterlioge,
naar mane bescheiden meening — vol levee en fiis c che 1,1,-uren.
Deze bevallige Essais poetiques zijn dienstig om als geschenk of
prijsboek aan jongelmgen, hefst aan juffrouwen, in hand gegeven te
worden. Van verscheiden levenstijd en aard zijn die Essazs oden,
treurdichten, cantaten, ja drainatische tooneelen wisselen met allerhande
gedichtjes af. Het openingstuk Gloire au Tr,'s-Hant is een ti ei dienste1 k gedicht van hooge vlucht, dat, op L ebied van taal en van poezie,
aanleg en kunde bij de schrufster betuigt. Une Aventztre de Chrzstophe
Colomb en Un double martyre verdienen eene eervolle melding.
Behoort Dans le secret du sanctuazre niet tot de beste stukken ?
Komen er in Immortelles op pater Van 'nicht, Beene zwakkere duelen
voor ? Ik beken dat verrast geweest ben bier eenige gedichten van
Van Oosterwijk-Bruin, in een onaardig Fransch kleedje gestoken,
aangetroffen te hebben. De schrufster zal mij niet wralcen zoo ik
lies er A zees Amzs van Gaston Bella Faille lees dan hare Essazs ;
maar toch was haar boek, ondanks min al te weinig ari_stocratisch
voorkomen, mij welkom.
C. J. A. M.
(Dietsche War.)
Moedertaal. — De K_oninklijke Vlaamsche Academie heeft thans
uitgegeven de t\‘ ee in 1898 bekroonde weiken tot antwooid op de vraag
Waarom de opvoedingsleer, de belangen des vaderlands en der maatschappij vergen dat hat onderwijs in de moedertaal aan het kind gegeven
worde. De heeren A. en TH. VAN HEUVERSWYN (Eerie Freenzde S_practk
als voertaal van 't Onderwys. Gent, 1899, 18o bl. Prijs fr. 2,00) stellen
vooreerst het veischil vast tusschen geleerdheid en opvoecling, de Sehrijvers bewlizen den invloed, die de voertaal van het onderwi;s uitoefent
op de natuitilyke, verstandeluke en zedelijke opvoeding van het kind.
Zij handelen daarna over de vraag met het oog op de vaderlandsliefde
en op sociale en geestelijke belangen. Hunne leerstelling ban zich tot
de volgende woorden hepalen aan een kind de onbekende zaken willen
leeren bij middel eener taal die het met of slecht verstaat, is eene
opvoedkundige ongerijmdheid; dit stelsel is daaibij strijdig met de
belangen van het land, van den godsdienst en dei inaatschappij. Het
vraagstuk is met gematigde bewoordingen verdedigd en roept te zijner
hulp talrijke aanhalingen van opvoedkundigen.
M. H. TEMNIFRNIAN (De Moedertaal, eenzg doe/. en redematzg voertuzg der gedachte zn opvoedzng en onderwys,Gent,1898,37 hl.Frijs tr.1,25)
verdedigt hetzeltde vraagstuk, maar in eenen meet beknopten en meer
wusgeerigen vorm. Er zijn mm aanhalingen en meet persoonlii ke gedachten. Het eerie werk volledigt het ander.
De stelling van beide werken is in zeer gematigde bewoordingen voorgesteld. Het ware misschien niet zonder voordeel die twee zeer nuttige
boeken te vertalen en ze in 't Vlaamsch en in 't Fransch te verspreiden
het ware een middel om talrijke vooroordeelen te doen verdwijnen die
over dit vraagpunt van een bij uitstekendheid vaderlandsch belang bestaan.
ADOLF DE CEULENEER.
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Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde, van het jaar 183o
tot heden, door TH. COOPAIAN, werkend lid der Koninkluke Vlaamsche
Academie en L. ScHARPE, hoogleeraar te Leuven.
Wij ontvangen, ter inzage en aankondiging, de eerste aflevering
van dat weak, waarvan de degelijkheid gewaarborgd is door de namen
der beide geleerde en gunstig gekende schrijvers.
Deze aflevering is gediukt op groot formaat en opgeluisterd met
de portretten der voornaamste letterkundigen van het eerste tijdvak.
Deze zip : Jan-Frans Willems, Seirure, Blommaeit, David, Rens, Vervier, Blieck. Zij bevat ook fac-srinzles van het schuft van Jan-Frans
Willems en van J.-B. David, verscheidene andere platen en op den
omslag het hoofd van Hendrik Conscience en daaronder het fac-szmzle
van diens handteeken.
Zonder twijfel zal dit werk welkorn zijn bij velen, die, hoorende
spreken over onze Vlaamsche letteren en taalbeweging, nadere kennis
zullen willen maken met de baanbrekers van den taalkamp en hunne
latere volgelingen.
Het werk, waarvan de stoffelijke verzorging niets te wenschen overlaat, zal volledig zijn in so tot 12 afleN ermgen van To tot 12 bladzijden. Iedeie aflevering bevat so platen in den tekst en a buitentekstplaten.
De plus is pet inschrijving fr. 1.25 per aflevering.
Wetenschappelijk Vlaamsch. Uit de , Handelingen . van het
tweede Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres in 1898 te Gent
gehouden is eon overdiuk verschenen met bovenstaanden titel. De heer
Di S. Meeus bespreekt er meesterlijk de quaestie van het Vlaamsch als
wetenschappelijke taal. Die wetenschappeluke congressen, waarvan dit
jaar Antwerpen de zetel is gewee,t, vullen eene waarlijke leemte aan. Tot
hiertoe legden wij ons alleenlij k toe op Vlaamsche letterkunde, en de
wetenschap, die meer en meer den voorrang neemt, werdt weimg of niet
beoefend.
In de Vlaamsche cultuur, die algemeen moet zijn, moet de wetenschap de 1€ ttetkunde volledigen en omgekeerd.
Onze taalschat moet vorrijkt woiden en tied houden in zijne ontwikkeling met de nieuwe uitvindingen en de nieuwe begrippen.
Veel is er gedaan geweest om oude woorden op to delven en niet
genoeg om de nieuwe denkbeelden en nieuwe zaken uit te drukken. Dit
is de taak der wetenschappeluke congressen en zoo, gaande weg, zullen
wij in plaats van eene eenzudige ontwikkeling to hebben, tot de volheid
komen van een cultuurvolk.
Geschiedenis der beeldende Kunst 3i"e afl. (Gent, Ad. Hoste),
Bouwweiken in Belgic en in Nederland, waarin zich Renaissance-.
vormen vettoonen. Platen : gevel van het <, Tribunaal . to Mechelen,
gevel in de Gildekamerstraat to Antwerpen, de peort van het voormalig Muntgebouw to Dordrecht, het raadhuis to 's Gravenhage, het
middendeel van het Raadhuis to Leiden, de Vleeschhal to Haarlem en
de Westerkerk to Amsterdam, enz.
Celles qui epouseront nos Ms, par PAUL ANDRE. Bruxelles Georges
Bolot. Dit is een letterkunclige fantaisie waarin den draak gestoken
wordt met de verwaandheid der « blauwkousen . en de droomen van
gehjkheid der hedendaagsche feministen.
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Geestelijke gezangen. — De heer P. DE KEYZER, kostcr-orgellst te
Sint-Laweins, heett mtgegeven bij den heer Sifter te Gent • Eenige
Gezangen voor Vespers, Lof en Processie, in clifermuziek 0,4o Lofzangen
en Gebeden, in cijfeimunek i e deel 0,12 Lofzangen en Geheden in
cijfermuziek, 2 6 deel 0,12. Lofzangen en Gebeden in cufennunek, 3e
Lofzangen en ;Thbeden, m noteninuziek en ni,t orgelspel,
deel
oizangen en Gebeden, 11, 2 e deel 0,50. Lofzongen en
l e deel o,50.
, 3° deel 1,00.
Gebeden
Lice boekjes, wel gedrukt en veizorgd. De vlaamsche \ erzen zim
eenvoudig en gem p eaelijk; g-emakkehjk maar zangeng is ook het muziek.
Vele besuerdeis van congregate'', ik ben er zeker van, zoeken naar
eenvoudige maar toch behagehjke geestehike liederen : beter werk dan
De Keyzer's gezangen kunnen wij niet aanbevelen.

Schalden. Laatst gaven wij verslag over het prachti,s; jaarboek,
dat deze kunstmaatschappij laten verschijnen heeft ter gelegenheid van
hare tentoonstelling, en wij hadden het genoegen onzen lof over die
uitgave met taillike platen niet te moeten sparen.
Thans is een boekje uitgekomen waarin het oordeel der pens over
bedoelde uitgave voorkomt en wij ztju gelukkig te mogen vaststellen dat
iedereen het eens is om te zeggen : Proticiat, Schalden, goat op den
ingeslagen weg voort en schenkt ons weldra een nieuw boek, want gehjk
de trog smaakt het Haar nog.
Vlaamsche Academie. — In de zitting van Augustus houdt de
heer "rayon eene critische lezing over Gallzczsznen rfa het
nederlandsek, Proeve van t .-alzuzverzng, het veel besproken werk door
hoogleeraar W. de Vreese in de Academie mtgegeven
In de zittmg \ an September ‘oegt hij een naschnft bij nine studie,
waarop de heer De Vreese antwoordt zich voorbehoudende desnoods er
uitvoerig op weer te komen na lezing van het stuk in de Verslagen.
De heer Claes houdt betrekkehjk het werk van den heer Meert
Onkruld ender de tarwe, proeve van taalzuzvering cone pleitrede
getiteld : « Onkruzd van den beer Meert gewzkt en gewogen
Met een ciitisch woord wordt door den heer Segeis aangeboden
Rekenkunde door den heer Brasseur.
De heer Felix Cogen schenkt aan de Academia het portret van
E. Hiel, door hem geschilderd, en de heer Boucquillon het borstbeeld
van min vader, 1n leven Vlaamschen dichter.
Het levensbericht van E. Hiel in het Jaatboek zal door den heer
Prayon bezorgd worden.
Letterkunlige wedstniden voor 1901. — I. Gesckzedenz,N ; Ilandboek
over de Germaansche goden- en heldenleer. Prijs : 500 frank.
II. Pak- 61Z Kunstwoorden : Eene volledige en nauwkeurige beschrijving, met de daalbij behoorende afbeeldingen, van de isscherssloep,
zooals die te Blankenbeige, te Oostende en op de Panne in gebruik
is, of nog onlangs was, ter mtzondering van de nieuwermtsche door
stoom bewogen visscheisbooten. De namen zooveel mogehil, ook in het
Fransch, Engelsch en Hoogduitsch opgeven. Prijs 300 frank.
Davids-Fonds. — HOOFDBESTUUR Zzttzng van 4 Seltenzber
1899. — Ten ge,iolge van het overhjden des heeren van ',eel is een
nieuw lid bij het Hoofdbestuur voor de provincie Limburg te kiezen.
De afdeeling St.-Truiden zal den oproep doer.
jaarboek; 2, 'lienDe uitgaven voor het jaar 1900 zullen zijn :
s-ell/igen; 3, Sclut,sen en Verhalen, door den heer Pattyn; 4, Lzber
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memorzalls van het Vlaamsche Volk; 5, Schetsen van den heer R.
Vermandere.
Dit jaar zullen nog uitgedeeld worden het vervolg van David's
Vaderlandsche Historze en een werk over Congo, door P. de Mey.
Wordt aangekondigd ter beoordeeling : Geschzedenis der BOU7Vkur,st, door den heer Van Houcke.
Door (e zorgen van het Bureel zal een brief rondgezonden worden
om de Vlaamsche gemeenten aan te manen in hunne betrekkingen
met de hoogeie besturen de Vlaarnsche taal te bezigen. Daarbij zullen
de wetten worden herinnerd, die het recht der Vlainingen vaststellen
in eike gelegenheid, gebruik van te manen hebben.
en waar
Aan het Groeninge-comiteit te Kortrijk wordt voorloopig een
hulpgeld toegezegd van 3,000 fr., voor het gedenkteeken, ter herinnering van den Gulden-Sporenslag aldaar op te iichten. Nopens den
aard van het gedenkteeken is nog niets beslist.
Met genoegen Nv er d door het Hoofdbestuur vernomen dat de
afdeeling van Aalst bepaald heringericht is.
Het « Davids-Fonds heeft eene reeks van vier chromogravuren
uitgegeven, gebeurtenissen uit den Boerenkrijg verbeeldende :
0 Het begin van den oorlog in October i79S; — 2° eene botsing
tusschen de boeren en de Fransche troepen; — 3° de laatste veldslag
te Hasselt; — 4° na den veldslag, boeren door de Fransche soldaten
k1
r ijg sgevangen gemaakt.
Met die platen uit te geven herdenkt het Davids-Fonds op eene
aanschouweluke wijze den heldhaftigen weeistand onzer voorouders
tegen den vreernden goddeloozen indringer. -Wij , preken er het DavidsFonds lof en dank over, en uiten nogniaals den wensch de veislagen
der feestelijkheden van het honderdjarig jnbelfeest van den Boerenkrijg
in een boekdeel vereenigd te zien.
Het Davids-Fonds dat alle jaren aan zijne le3en uitmuntende
werken bezorgt, zou zich met die nuttige uitgave moeten gelasten :
het ware een schoone naklank der feesten die in honderden plaatsen
de helden van 1798 verheerlijkt hebben.
De afdeeling Zele gaf op 2 Oct. een luisterrijk concert, zang en
tooneelopvoering.
Willemsmonument. — De onthulling van het Willemsmonument
te Gent, is een ware triomf geweest vooi de Vlaarnsche zaak. Meer
dan 300 maatschappijen, uit alle streken van Vlaamsch-Belgi6, namen
deel aan den stoet, en wellicht zag men nooit zulk indrukwekkende
optocht, die aan de luisterrijke ommegangen van ooze voorvaderen
deed denken, ooze straten doortrekken.
De beer Obrie en de burgemeesters van Gent en Antwerpen spreken
redevoeringen nit; het St. Baafsplein staat vol met y olk, honderden
wapperende en kletterende banieren omlijsten de plaats, het goidijn
schuift af, en plechtig en aangrijpend oogenblik ..... het gedenkteeken
verschijnt, de beiaard speelt, Roeland galmt zijne triomfantelijke tonen
uit en een ontzettend en machtig hoera stijgt nit duizenden borsten!
De geestdrift klimt nog bij het zingen door gansch het publiek van
het puke Willemslied van 13' pastoor Claeys en 0. Roels.
Het monument bestaat nit een arduinen voet,tuk waarop zich een
symbolische groep verlieft.
Large voren in het arduin bevindt zich het medaillon van \Villeins
met enkel de wooiden : Jan-Frans Willems 1793-1846.
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De twee zijkanten zip versierd met bas-reliefs. Het eene stelt het
Vlaamsche lzed p oor verheeld door eene moeder die haar kindje wiegt
onder het zin,fen der oude Vlaamschen liederen door Willems verzameld.
Het andete geeft Rehwert de Fos te ziea in aandenken van de geleerdheid
en de opzoekingen waardoor cht meesterlij k middeleeuwsch
gedicht ;Tan ooze letterkunde weergegeven heeft.
De achterzijde omlommerd door palmen, de namen der
medewerkeis van Willems . Blommaert, Conscience, David, Ledeganck,
Van Rvswvck, Rens, Van Duyse en Snellaert.
Dc clecoratieve groep verbeeldt het ontwaken van Vlaanderen door
eeuwen van vreemde overheersching ingesImmerd
Eene inaagd omliang;.n met den koninklijken mantel, waarop de
wapenschilden der Vlaamsche provincien gebeiteld zijn, verbeeldt
Vlaanderen. 7.1j schijnt ingedommeld in de plooien van het Vlaamsche
vaandel dat zij in hare handen houdt; de Vlaamsche Genius, onder de
gedaante van een forschen jongehng, insgelijks met een breed geplooiden
mantel bedekt, heft het vaandel op waarop een heraldische leeuw
geteekend staat, en Vlaanderen verrijst schitteiend, triomfantelij k en
vol leven.
Het gedenkteeken grupt aan door zijne strenge en sobere lijnen;
het beeld van Willems, sprekend van gelijkenis, is meesterli j k; de twee
half veiheven beeldwerken zijn prachtig. Het geheel is vol leven, vol
bezieling en vol harmomj, en doet eer aan den beeldhouwer De Rudder.
Borstbeeld, bas-reliefs en allegorische groep zijn in wit marmer (statuaire.)
Vlaamsch leven — De verlofdagen zijn wederom gekenschetst
geweest door geestdnftige en welgelukte Vlaamsche feesten en vergaderingen, zooals zijn : de onthulling van het Willemsgedenkteeken, het
Nederlandsch Congres te Gent, de studentenzitdag to Mechelen, de landdag
van den Landsbond to Kortrijk en het -Wetenschappelij k Congres te
Antwerpen. Den i n November houden de Vlaamschgezinde Studenten
te Gent een Congres om de inrichting van eene Vlaamsche hoogeschool
to bespoedigen. Voorwaar, de Vlaamsche Beweging beweegt zich, zij gnat
en bijgevolg zij leeft.
t Emmanuel Hiel, ooze nicest begaafde lyrische dichter, lid
der K. VI. Academie, boekbewaarder en secretaris Nal-, de Niiverheidsschool te Brussel en leeraar van declamatie bij het Conservatorium
der hoofdstad. Hij was gcboien m 1834 te St. Gillis bij Dendermonde, en
tot dcri onvermogenden stand behoorende sleet hij ztju eeiste jongelingsj aren in cone fabriek, waaruit hij zich, door kunde, talent en werkzaamheid schnterend verhief.
Hiel was ongemeen vruchtbaar, hetgeen zelfs, in de laatste jaien,
eenigszins schaadde can de verchenstehikheid zijner gedichten.
Hij schlep de oratorios Lucifer en De Schelde, door Benoit getoonzet
en overal met uitbundigen lof ungevoerd. Hi j schieef Ifedzemg een
lustspel, Isa een drama; hij dichtte Looverkens, Prometheus, Psalmen,
Historische gezangen.111-onodramen, Symphonzt a, Lzederen, enz., enz.
Zijne uitgaven beloopen tot een 70 weiken. Hij moat inzonderheid
uit als lyrisch dichter.
Ztjn grootvader had medegestreden met Rolher, ook heeft hij
door menig gedicht den Boerenkryg verheerlijkt.
Op zijn sterfbed heeft hij het geluk gehad tot het geloof zijner
jeugd weder te keeren.
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Op zijn graf spraken Prof. Obrie, Nestor de Tiere, P. Wadon,
uliaan De Vriendt, P. Van Langendonck, Karel Bogaerd, Kerstenne,
Jburgemeester
Kennis en Flans Reinhard.
Met Hiel verdwijnt een zangerige dichter en een pieke figuur
met zijn rossen puntbaard, zijn weelderigen hairbos, zijn kenschetsend
gelaat en zijn breedgeranden hoogen hoed in geheel Brussel gekend.
t Pieter Jacob Cosyn, leeraar aan de hoogeschool van Leiden,
een der uitstekendste taalgeieerden van Nederland. Een tij,1 lang was
hij redacteur van het Nederland , ch Woordenboek en tot zijn dood
bleef hij er een getrouwe en bevoegde raadgever van. Hij was ook
eeielid der Koninkhike Vlaamsche Academie.
Hij werkte mede in Taal- en Letterbode, en in Taalkundige
Br/drag-en; schreef eerie Nederlandsche ..Spraakkunst, eene Vergelr/kende
s.praakleer der iVederlandsche, Aloogduitsche en Engelsche talen, eene
AltiAmsstaelzszsche Gramnzatzk en Oudnederlandsche Psalmen. Hij gaf
aanteekeningen nit over Beowulf en eene menigte artikelen over tekstcritiek. Hij was nauwelijks 58 jaar.

1- Raymond Serrure, penningkundige geboren te Gent; hij was
zoon van Constant Serrure, insgelijks bevoegde penningkundige en kleinzoon van hoogleeraar Serrure, een der eerste kampers van de Vlaamsche
zaak en de stichtei van het Belgisch illuseum.
1- A. De Marbaix, hoogleeraar te Leuven, waar hij in de landbouwafdeeling doceerde. Hij schreef opgemerkte studien in verschillende
landbouworganen van Belgie en den vreemde. Zijn leergang over dierenleer
is een hoog wetenschappelijk week.
t Albrecht van Geel, lid van het Hoofdbestuur van het DavzdsFonds, gemeenteraadslid te Hasselt. Overtuigde Vlaming en letterbeoefenaar met zonder verdienste, heeft hij vele diensten aan de Vlaamsche
zaak bewezen ; van de Boerenkrijgfeesten, verleden jaar te Hasselt
gehouden, was hij de ziel. De laden van het Davzds-Fonds verliezen
in hem een minzamen en verdienstelijken collega.

Gustaaf Van den Steene, gewezen volksvertegenwoordiger
en voorzitter van het Davids-Fonds te Dendermonde. — Jacob Maris
en David Bles, Hollandsche kunstschilders. — Theodore Baron,
schilder te Namen. — A. De Lancker, pastoor van St. CatharinaCuerne, schrijver van eene Reis naar het H. Land. — Leon de la
Briere, katholieke journalist en schrijver, meermalen door de Academie
franozse bekroond. — Bruno Block, gewezen schoolopziener te Gent
en schrijver van tooneelstukken die opgang gemaakt hebben.

KERFDIEREN OF INSECTEN_

N mijne jeugd --eenen tijd, verre van bier

weggevlogen — mocht ik in onze katholieke
a hoogeschool den leergang van dierenkunde volgen
van den wereldberoemden professor Van Beneden.
Natuurlijk was daar ook spraak van de kerfdieren en
hunne wonderbare gedaanteverwisselingen, waardoor eene
onzienlijke rups, bijvoorbeeld, tot eene schijndoode pop
verandert, die, uit Karen langen slaap ontwakend, een
schi:terende vlinder words, een edit levend, vliegend
juweel in de natuur.
Ik leerde de verdeeling der insecten in schildvleugeligen en halfschildigen, in net- en vliesvleugeligen
enz., alsook de bijzonderste soorten van iedere afdeeling.
Ik bewonderde het rijk gewaad van sommige, Carabus
auratus, bijvoorbeeld, Chrysomeles fastuosus, Buprestis
rutilans, en zoo menige andere, in goud en edelgesteente uitgedost. Ik stond versteld voor het vernuft,
door de mieren en de bieen — om maar de best gekende
te noemen — in hunne levenswijze aan den dag geleid.
Ik voelde trek naar die nederige dierengroep...
Leeuwen en tijgers, dacht ik. olifanten en girafen, daarvan
moeten wij gelooven wat er ons van verteld vvordt ;
wij zien ze in hun alledaagsch levende wezen niet.
Maar de insecten hebben wij gedurig en te alien kante
onder de oogen, en wat is er gemakkelijker dan ze
in hun leven en doening na te gaan ?... Eene bittere
ondervinding zou mij vvelhaast leeren dat zulke waarneming op verre na zoo gemakkelijk niet was als ik
meende.
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Ik begon met insecten te verzamelen, waar niet
de minste moeielijkheid aan is ; ik had er vveldra eenen
geheelen hoop, welke ik klasseerde, vlinders bij vlinders,
schildvleugeligen bij schildvleugeligen enz. Maar nu
begon mijn verdriet. Welk was de wetenschappelijke
naam van iedere soort ? De algemeene kennissen, welke
ik had, konden mij bier niet helpen, en met al mijne
boeken van natuurkunde kwam ik niet veel verder.
Wat mij ontbrak, waren de werken, opzettelijk en
uitsluitend van insecten handelend, en zulke boeken
kosten doorgaans niet weinig geld.
Er kwam mij nog een ander gedacht storen : al
wist ik van al de insecten mijner verzameling hoe zij
bij de geleerden heeten, wat zou ik daarmee genaderd
zijn ? Omdat ik zou weten dat de molenaar of meikever
onder de schildvleugeligen zulke of zulke plaats in de
rangschikking bekleedt en in de wetenschappelijke taal
Melolontha vulgaris gedoopt is, zou ik hem daarmee
beter kennen dan de kinderen, die er mee spelen ?...
De levenswijze der insecten nagaan, hunnen handel en
wandel afspieden, hunne listen, lagen en knepen onderscheppen, ja, daar moest zoo wat meer belang bij zijn
dan bij een droge rangschikking en namenlijst...
Edoch, als ik nu in de vrije natuur op al dat
klein gedierte acht gaf, vond ik wederom niets dan
teleurstelling. Heel wondere zaken mocht ik somtijds
zien, die hevig mijne aandacht verwekten, maar nooit
zag ik het begin, noch het einde van het drama, waarvan
ik daar een enkel bedrijf onder de oogen had.
Zoo viel ik eens op een gevleugeld insect, sterk
en hoog gepoot, dat eene rups voortsleurde, waar geen
teeken van leven aan te zien was. Ik bewonderde de
kracht van den roover, die daar zoo moedig met eene
vracht optrok, veel zwaarder dan hij zelf , met zijn
gebijt had hij de prooi vast bij den kop, en liet ze
tusschen zijne beenen op den grond slepen ; zoo zien
wij zwaarstammige boomen met den heurst vervoeren.
Lk hield er de oogen op, maar kon niet zien waar hij
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naartoe wilde ; het waren wegen en omwegen, die door
elkander kruisten, zoodat ik dacht : zou de slimmerik
misschien gewaarworden dat ik hem afspied, en wil
,hij zijnen schuilhoek niet verraden ?... 1k hield voet
bij stek, en bleef hem bewaken ; van tijd tot tijd lei
hij de rups neer, om adem te scheppen, en greep ze
dan weer vast om ze verder te sleuren... Het einde
daarvan kon ik niet zien, want het begon te kleppen
naar een lof, dat ik zelf moest gaan doen, en als ik
terugkwam, was de moedige voerman met zijne vracht
verdwenen.
Eenen anderen keer, in verlof bij eenen rnijner
broeders, wandelde ik met hem in zijnen hof, als onze
aandacht op zeer kleine molshoopkens viel, alle in den
harden grond der wegels opgeworpen ; te vergeefs zochten
wij een enkel in het omgespit land. Het werk van
pieren of aardworms kon dat niet zijn ; deze brengen
immers aarde boven, die aan koordekens geliikt, daar
de hoopkens bier in ongebondene zandkorrels bestor:den,
gemakkelijk om uiteen te blazen. Onder ieder hoopken
ontwaarden wij eene pijp, in de richting der welke wij
den grond opgroeven ; zij kwam uit in eene holte of
spelonk, waar wij de reden aan vonden waarorn dit
werk in de harde wegels aangelegd werd ; zeker zou
het boren in den murwen omgespitten grond veel gemakkelijker geweest zijn, maar hoe gemakkelijk ook zou
het gewelf der spelonk daar ingestort zijn.
Die holte was niet ijdel ; wij vonden er eenen
rijken voorraad in van kleine vliegskens, dood of schijndood, even als de rups, waar wij daar aanstonds van
spraken. Het zicht dier vliegen trof ons door hunnen
metalen glans ; wij herinnerden ons niet hier nog zulke.
schoone biinkende vliegen gezien te hebben, en het
was te vergeefs dat wij er nu zochten te ontdekken.
De roovers, die bier aan 't werk waren, moesten shmmere
zoekers zijn dan wij, want wat wij niet vonden, stapelden
zij met geheele hoopen op in hunne onderaardsche
magazijnen... Wie waren die vliegendieven ?... Ik ont-
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waarde eenen, daar hij uit zijn hol kwam gekropen ;
gelijk hij zijne vlucht nam, sloeg- ik hem met mijnen
neusdoek bedwelmd ten gronde ; het docht mij een insect
te zijn, dat zoo wat met de bin moest verwantschapt
zijn... Daar hebt ge, heer Lezer, al vat deze waarneming mij leerde ; het was weinig, bitter weinig, maar
het was genoeg om voor mijnen geest menige ondervragingsteekens te doen oprijzen, die onopgelost bleven.
Zulk een magazijn van levensmiddelen mocht ik
nog in eene andere omstandigheid zien, maar van geheel
anderen aard. Een mijner collega's vond in zijne
bibliotheek eenen boek op zijne plaats vastgemetseld. Het
was een boek, die, op zijnen band staande, onder hem
een ledig ruim liet, waar een mysterieuze bouwkundige
eene geheele woning in opgericht had. De bouwstof
was modder, die nu opgedroogd was. Het wegrukken
van den boek had natuurlijk den bouw in gruis doen,
vallen, doch het was gemakkelijk om zien dat de ledige
plaats met aarden schutsels in verscheidene afgezonderde
kamers of cellen verdeeld was. In iedere Bier cellen,
vonden wij een half dozijn kleine groene maden, die
wederom al, waren zij niet dood, toch als met lamheid'
geslagen waren... Ik vroeg mijnen collega of hij in zijne
kamer geen gedierte gewaar geworden was. Niets antlers,
zei hij, dan eene soort van kleine wesp, welke ik herhaalde
males door mijne opene venster in en uit zag vliegen.
Dat moet de metser geweest zijn, zei ik, en bier
betrappen wij, zonder twijfel, zijn nageslacht... Ik vvees
in twee der cellen benevens de groene schijndoode
maden een wormpje van geheel ander maaksel, degelijk
levend, en klaarblijkend aan zijne weerlooze gezellen,
de lamme maden, kermis houdend. Ik vergaarde al dit
gebroed, de eters en hunne prooi, onder een glas, om te
zien wat er van zou komen. Dit was onbehendig gehandeld; ik had de natuur beter moeten nabootsen, de bevolking tusschen afzonderlijke cellen verdeelen en alles in
den donkere laten... Ook kwam mijne proef niet goed
uit, en was het welhaast algemeene sterfte onder mijne
kweekelingen.
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Die vvaarnemingen waren wel niet heel en gansch
van belang ontbloot, maar toch brachten zij mij tot
het besluit die studie maar te laten varen; al wat ik
mogen zien had was te onvolledig, en ik zag er mij
gees man over, om die duistere vraagstukken door mijn
eigen op te lossen. Bovendien wist ik nu genoeg, om
overtuigd te zijn dat zulke oplossingen mij eenen tijd
zouden gekost hebben, werken ik, uit plicht van staat,
aan ander werk moest besteden.
Wat ik daar vertel ligt verre van hier in het verleden, want er is eene halve eeuw verloopen sedert ik
die verzameling van insecten maakte, waar ik zoo vveinig
eer van haalde, aangezien ik het meeste deel van hen
zelfs met geenen wetenschappelijken geslachts- en soortnaam kon bestempelen. In het vervolg leerde ik evenwel
somtijds wat bij, uit artikels in verschillige tijdschriften
verschenen, en mocht zoo van het begin tot het einde
sommige werkingen der insecten vernemen, waar ik zelf
in 't voorbijgaan iets of wat van gezien had.
Een vooral dier artikels maakte op mij een diepen
inch uk. Daarin werken de werken besproken van den
beer J. H. Fabre, een Franschman, die mij tot dan
onbekend was. Al wat ik daarin mocht lezen, verwekte
zoo hevig mijne nieuwsgterigheid, dat ik tot het besluit
kwam : is een enkel verslag reeds zoo boeiend, wat
moeten alsdan die boeken zelven zijn?... Ik schreet
dus aan mijnen oud-leerling en vriend M. Suffer, den
welgekenden boekhandelaar : « Verschaf mij al wat ge
vindt van de werken van J. H. Fabre over insecten. D
Eenigen tijd nadien ontving ik een pak van vier boekdeelen
Het was de eerste keer niet dat ik mij alzoo door
een gunstig verslag in 't vuur het jagen, en hoe dikwijls
vond ik mij bedrogen bij het lezen van het opgehemeld
boek. . Dezen keer was het evenwel het geval niet ;
wilt gij komen zien, heer Lezer, ge zult de boeken
van M. Fabre alien opengesneden vinden van de eerste
bladzijde tot de laatste; niet alleen heb ik ze gelezen
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en uitgelezen, maar herlezen, en heden nog neem ik
ze met genoegen terug, alhonivel ik ze bijna van
buiten kan. Als ge dezen schrijver leest, voelt ge dat
hij geloof verdient; de man moet nu van jaren zijn,
en heeft geheel zijn leven in die studie doorgebracht;
spreekt hij van de doening en werking der insecten,
nog veel wonderbaarder dan ik vermoedde, hij brengt
doorslaande bewijzen van zijne gezegden ; niet alleen
heeft hij de insecten in hunnen natuurlijken gang met
de nauwkeurigste oplettendheid nagegaan, maar hij heeft
ze op den toets gezet, in buitengewone oinstandigheden
gesteld, soms hun werk verstoord, om te zien tot hoeverre
zij in staat zijn hunne gewone doenwijze te veranderen.
Hij beweert niet alles te weten, verre van daar, maar
roept de aandacht in der toekomende zoekers op menige
vraagstukken, waarvan hij de oplossing niet kon vinden.
Het is aan die goudmijn dat ik nu het een en
het ander ontleen om het den Lezer voor oogen te
leggen.

Zorg voor het nageslacht.
Het is genoeg gekend dat de kerfdieren opvolgens
onder drie verschillige gedaanten Leven ; uit het ei
komende, gelijken zij aan een wormpje, waar men den
naam van larve aan geeft. Deze verandert in eene pop,
geheel verschillig van maaksel, bijna zonder beweging,
en als in een diepen slaap verzonken. Uit het omhulsel
der pop breekt eindelijk het volledig insect, nu meestendeels met vleugels voorzien.
finder zijn poppengedaante laat het dier zich door
de Fransche spreuk geleiden : qui dort, dine — slapen
voedt; het neemt toen geen voedsel. Zoo tang het echter
nog maar eene larve is, heeft het spijs vandoen, en
het is de plicht der moeder daarin te voorzien. Daar
de larven der vlinders, onder den bijzonderen naam
van rupsen gekend, meest bij bladeren leven, zoo is de
moederlijke plicht bij hen gekweten met de eieren op een
behoorlijk gewas te leggen. Andere insecten hebben het
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zoo gemakkelijk niet ; hunne jongskens zijn lekkerbaarden,
voor de zoetigheid genegen, en willen bij honing leven.
Nu moet niet alleen die honing opgeoogst en bijgebracht, maar er moet voor de potjes en kannekens
gezorgd worden, om die vloeibare stof te bergen. Men,
weet de bewonderensweerdige keurigheid, welke de gewone bie in dit werk aan den dag legt. Dit is overigens
te algemeen bekend om er stil bij te blijven.
Men vindt onder de kerfdieren dappere, kloekmoedige
jagers, maar het is niet altijd voor hun eigen profijt
dat zij jagen, verre van daar, want sommige zijn afkeerig
van vleesch, en leven enkel bij het sap, dat zij in de
bloemkelken vinden. Doch hunne larven zijn met zulken
eenvoudigen kost niet gediend, maar eischen rupsen,
maden, vliegen, sprinkhanen, enz., elk volgens de gesteldheid zijner maag.
De soorten die a'zoo hunne jongen met prooi voeden,
gaan op twee geheel verschillige wijzen te werk : de
eene azen ze gelijk de vogels hunne jongskes, 't is te_
zeggen : dat zij er gestadig rnée bezig zijn, klein gedierte vangend, dat zij hun aanbrengen, naar mate zij
voedsel vandoen hebben. Andere zoeken of graven een
hol, waar zij al de spijs in vergaren, maden, vliegen,
enz , aan het jong onder zijn larvenleven noodig, als
de voorraad volledig is, leggen zij er een ei op, stoppen
het hol en zien naar niets meer om. Als de larve uit
het ei komt vindt zij haar voedsel bij haar, en verder
moet zij maar zien dat zij door de wereld gerake Bij
deze voorraadbezorgers willen wij nu wat stilhouden.
Tot dit slag behoort de rupsensleper, waar ik hooger
van sprak , ik zei dat ik daar een drama aan vermoedde,
waar ik echter maar een klein deel van mocht zien.
Welnu, dit drama vend ik bij den beer Fabre van het
begin tot het eindc beschreven in al wat hij zegt
van den Ammophiel. Dit insect behoott tot de orde
der vliesvleugeligen, waar men ook de bieen, de hornmels en de wespen in vindt : doch de ammophiel
is geheel antlers van leest en van doening Waar ik,
er eerst van sprak, steunde ik er op hoe krachtig en
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hoe moedig hij eene rups sleurde, zwaarder dan hij.
M. Fa bre zegt dat hij hem nog eene zien vervoeren
heeft, die vijftienmaal zooveel woeg als hij zelf. Ook
bestaat de proviand der larve in dit enkel stuk; daarbij
moet zij leven tot dat zij eene pop zal worden, en dat
vleesch mag niet bedei ven ; aan rot vleesch at de larve
zich dood.
Er is nog jets anders in te zien : de rups is een
ontzaglijke reus, bij het klein, teener larveken vergeleken,
dat uit het ei moet gebroeid worden ; moest de rups,
nog levend en door die luis gebeten, hare ontevredenheid
daarover betuigen met wat te woelen en te spartelen, er
ware honderd tegen een te wedden dat de larve zou
gepletterd zijn, hetzij in de plooien van het opgerolde
dier, hetzij tegen de wanden van den donkeren kuil.
De rups mag dus niet dood zijn, of de larve is aan
haar bedorven vleesch vergeven, en zij mag niet levend
zijn, of de larve loopt het grootste gevaar van verpletterd
te worden... Welnu, als ge eenen ammophiel zijn slachtoffer ziet sleuren, deze is niet dood, gelijk gij het
op het -eerste zicht zoudt zeggen ; ontneernt gij den roover
zijne prooi, en kittelt gij de rups zoo wat, of nog beter :
doet gij de electriciteit er op werken, ge kunt nog eenige
flauv%, e beweging in de mondstukken en de pooten bespeuren. Neen, dood is zij niet, maar schijndood ; de levensvlam is niet uitgedoofd, maar het dier is met lamheid
geslagen, en in zulken staat levert het het minste gevaar
voor de larve niet meer op.
Hoe heeft de ammophiel dat teweeggebracht?. . Zelfs
met het vergrootglas, kunt ge aan de rups niet de minste
kwetsuur ontdekken, en toch zijn er kwetsuren, maar
het is met zijnen angel of straal dat de booswicnt,gevverkt
heeft, en dat instrument is zoo wat dunner als de fijnste
naald, die ooit van menschenhanden gemaakt werd En
wat gezegd van de ongelooflijke behendigheid, de diepe,
onbegrijpelijke wetenschap, zou ik genegen zijn te zeggen,
waarmee het dier zijnen venijnigen dolk weet te gebruiken?... Van wien heeft het geleerd dat er langs dm. buik
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der rups eene reeks zenuwknoopen lig4en, en dat het
genoeg is deze met zijnen straal te treffen om het slachtoffer van gevoel te berooven, zonder er het leven bij
in te schieten?... Dat weet de schelm, of eer, dat weet hij
niet, maar hij gaat zoo correct te werk als of hij het wist.
Men verstaat hoe moeilijk het moet zijn van zulk
een tooneel getuige te zijn... Doch als men geheel zijn
leven aan zulke waarneming toewijdt, moet men, benevens
menige teleurstellingen, toch ook soms wel eene goede
kans hebben. Zoo betrapte M. Fabre eens eenen ammophiel op het oogenblik van den strijd met zijne prooi.
Deze, nog vol leven, krinkelde zich met zulk geweld, dat
zij den vijand om deed tuimelen. Onze natuurkundige
was niet alleen ; een zijner vrienden was bij hem, zoodat
er vier oogen waren, in plaats van twee, om te zien wat
er ging gebeuren De twee mannen strekten zich ten
gronde, zoo dicht bij de nips mogelijk.De ammophiel, eerst
brutaal weggeslagen, kwam terug en greep de rups zoo
duchtig met zijn gebijt, dat hij ze overmeesterde, en
dan zagen zij duidelijk den straal herhaaldelijk in 't lijf
der rups dringen, juist op de plaats, waar de verschillige
zenuwknoopen liggen. Nu liet de beul zijne prooi los,
die geen teeken van leven meer gat.
Jaren nadien mocht de heer Fa Dre de waarneming
vernieuwen, en de uitkomst was dezelfde als den eersten
keer... Ten laatste nam hij proeven op eene veel gemakkelijker wijze met verschillige soorten van jagers, Welke
hij op zijne schrijftafel onder een glazen klok hield, waar
ieder van hen in tegenwoordigheid zijner bijzondere prooi
gesteld wend. Er waren er veel, die, in dien staat van
gevanschap de jacht niet aangingen , loch andere waren
gewilliger, en namelijk den ammophiel zag hij opnieuw
zijne cups niet dood-, waar lamstralen.
Veel andere insecten gaan te werk op dezelfde wijze
als de ammophiel, maar dienen hunne larven eene a ndere
prooi op, met een geheel ander zenuwstelsel. Bij de
rups zijn er veel zenuwknoopen, die elk zijne operatie
vandoen hebben ; bij het meeste deel der kerfdieren staan
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de bewegingen onder het beheer van niet meer dan drij
knoopen, waarvan twee soms ineensmelten, en zelfs zijn
er soorten, bij welke alle drij zoo bij elkander zijn, dat
zij, om zoo te zeggen, maar eenen knoop uitmaken. Gij
verstaat, beer Lezer, dat wij hier in de diepste geheimen
de weteschap komen, en dat het getal der geleerden, die
zulke vraagptrnten uitgepluisd hebben, uitnemend klein is.
Welnu, wat zoo weinig menschen kennen, dat weten
de insecten opperbest ; zij die een wild najagen met drij
verscheidene knoopen, stralen drijmaal, juist op die plaats.
Heeft het de jager op eene soort geladen, bij welke twee
knoopen ineenloopen, hij geeft met zijnen straal maar
twee steken. Eindelijk veel geven maar eenen steek, maar
dan houden zij jacht op soorten, wier drij zenuwknoopen
heel diclit tegen elkander liggen... Wie zou ooit zulke
vervaarlijke wetenschap bij die booswichten verwacht
hebben?
En nu meent ge misschien, beer Lezer, dat gij opgeleerd zijt, en ook dat stielken zoudt kunnen... Laat
zulke pretentie maar varen... Wat wij daar zeggen is
de algemeene regel, maar er zijn somtijds redens om er
van of te wijken. Laat ons een enkel voorbeeld aanhalen... Aan het maaksel alleen der spinnekop, zoo ineengedrongen, kan men vermoeden dat de zenuwknoopen,
die de beweging der pooten beheerschen, niet ver van
elkander kunnen zijn. Zoo is het inderdaad; zij maken
als een enkel klompken uit... GO nu, moest gij dit dier
lam slaan, ge zoudt u zeker met eenen steek vergenoegen?
Zoo dwaas niet gehandeld, zegt het insect, dat zulke
prooi aan zijne larve wil opdisschen, en het geelt twee
steken, die perfect beredeneerd zijn. De spin is immers
ook een giftig dier; zij draagt aan den mond twee haakjes,
waar de aanvaller alles van vreezen mag. Ook wat doet
hij? Eerst en vooral straalt hij den mond, en dan zoekt
hij op zijn zeven gemakken de juiste plaats. waar zijn
venijnige angel alle verdere bewegingen voor goed zal
onmogelijk maken. Met den eersten steek zorgt de jager
voor zijn eigene veiligheid, en met den tweeden voor die
van zijn toekomend kroost. Is het wel mogelijk slimmer
te werk te gaan?
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De slachtoffers.
Genoeg over die operateurs; eenige woorden nu over
de geopereerden. Tot den tijd van Fabre werden die
slachtoffers aanzien als lijken, en gaven zij nog eenig
teeken van leven, dan moesten zij, zoo men dacht, toch
geheel in 't kort sterven. Onze man had daar geen vrede
mee, en hij, de eerste, beweerde dat zij niet dood waren,
maar enkel imt lamheid geslagen. Hij wilt beweging
te verwekken, waar er geene meer zichtbaar was. Hij
deed aanmerken hoe de gewrichten tot het einde toe buigzaam bleven. Als het dier werkelijk dood is, zei hij,
verandert het van kleur, het wordt bruin, en ge ziet het
duidelijk in ontbinding vallen. Dat ziet ge met aan de
rupsen, wormen enz. waar de larven bij leven; zij houden
hunne natuurlijke kleur, en hun vleesch heeft al de eigenschappen van levend vleesch. Hij bewees dat, als de
prooi werkelijk en degelijk dood is, de larve, die er op
aast, ook algauw sterft; rot vleesch is vergif voor haar.
Onder al de proeven door M. Fabre op die verlamde dieren genomen, was er eene, die mij bijzonder
trof. Hij beschrijft ze zoo lang en zoo breed, dat hij er
verscheidene bladzijden aan vvijdt. Wij zullen het verhaal
wat verkorten. Hij maakte eene vergelijkende studie op
drie groote insecten, wellicht eigen aan 't Zuiden van
Frankrijk en waar ik geenen Vlaamschen naam voor vind.
lk zal ze maar sprinkhanen noemen, een geslacht, waarmee
zij nauw verwant zijn. De eerste was ongedeerd en in
voile leven ; de twee andere had hij eenen roover ontrukt,
die ze onder zijne oogen met zijnen straal doorstoken
had. Deze waren gansch machteloos; op buik of rug,
rechter- of linkerzijde gelegd, bleven zij liggen, zonder
eenige beweging in de pooten om op te staan. Zeker
was het nochtans dat zij niet dood waren, want de
voelhoorntjes en de stukken van den mond deelden in
de lamheid der pooten niet mee, maar bleven in beweging.
Den sprinkhaan in voile leven liet hij sterven van
honger, wat op vier dagen gedaan was. Een der twee
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andue,00k van alle spijs beroofd en daarenboven gekwetst,
hied het zeventien dagen uit, eer hij stierf, eenen tijd,
lang genoeg om de larve, die er bij had moeten leven,
tot hare poppengedaante te komen... Wat dunkt u daarvan,
beer Lezer?.. Dat zijn nu kwetsuren, die het leven
verlengen, en merkelijk verlengen, zeventien dagen tegen
vier?,. Is dat niet de verkeerde wereld?.. De zaak kan
nochtans uitgeleid worden : de sprinkhaan, in slaap
gewiegd, ligt in voile rust en verspeelt geen krachten,
tervvijl de andere, vrij in zijne beweging, alle geweld
inspant om aan de gevangenschap te ontsnappen en
spoedig verzwakt... Wij ondervinden zoo iets dagelijks
aan ons zelven Denk eens, aan den tijd, die er verloopt
van het avondmaal tot het ontbijt ; dat kan van elf tot
twaalf uren bedragen, waaronder wij niets nuttigen, terwijl
wij bij dage meermaals moeten spijzen. Maar ook is de
tijd tusschen het avondmaal en het ontbijt aan den slaap
besteed, terwij1 wij gedurende den dag te been zijn, en
werken, en ons afmatten.
Aan den tweeden lammeling ondervond M. Fabre
nog veel beter wat weinig gevaar zulke kwetsuren voor
het leven van het dier opleveren. I)aar de mondstukken
nog in beweging waren, kwam hij op het gedacht dezen
te voeden ; hij bracht in aanraking met den mond een
druppeltje suikerwater Ja waarlijk, het werd aanveerd
en binnengespeeld, alsook een tweede, een derde... De
proefnemer herging dit een- of tweemaal daags, en zag
zijnen sprinkhaan bij dien mageren kost veertig dagen
leven L. Hoe lang zou hij het misschien niet uitgehouden
hebben met zijn natuurlijk voedsel, in piaats van suikerwater?

Een gevaarlijk eetmaal.
Er is dus een dubbel voordeel aan de lamheid,
waarmee de jagende insecten hunne slachtoffers slaan :
ten eerste zullen deze de teedere larven, waar zij tot aas
aan moeten strekken, geen Teed toebrengen ; en ten
tweede, daar de beweegloosheid der in slaap gestraalde
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dieren hen tegen eene haastige dood verzekert, zoo zullen
de levensmiddelen versch en onbedorven blijven.
Op deze levende mondbehoeften legt het insect een
ei, waar welhaast eene larve uitkomt Bestaat de proviand
uit verscheidene kleine stukken, een hoopje vliegen bij
voorbeeld, het proces loops zeer eenvoudig af; bijt de
larve eene vlieg dood, het geeft er niet aan zij wordt
opgeeten eer zij den tijd gehad heeft van tot een rot
lijk over te gaan.
Maar... er zijn insecten, die hunne larve maar een
stuk opdienen, eene malsche rups, eenen grooten sprinkhaan of een ander stuk van aangelegenheid, dat lang
tegenhoudt. Daar tnoet de larve twee weken of daaromtrent op leven, totdat zij hare poppengedaante aanneemt.
Hoe gaat zij het aan boord leggen om zoo fang aan
die levende prooi te knagen, zonder ze ter dood te
brengen, in welk geval de larve zelf ook welhaast bezwijkt, door het rottig voedsel vergeven?.. Zoudt gij
het durven aangaan, heer Lezer, de larve hier haren:weg
te wijzen, en te z2ggen eet eerst dit op, daarna dat, rand
dan zulk deel aan, enz. Ik zou twijfelen of er wel een
ontleedkundige te vinden is, die daarover degelijke inlichtingen zou kunnen geven. Had ik redens om, naar het
voorbeeld van M. Fabre, hierboven te schrijven Een
gevaarlijk eetmaal?

Welnu, dit vraagstuk, waar ik, noch gij, noch veel
grootere geleerden eenen rechten kant aan zouden vinden,
de larve lost het op, zonder aarzeling en met den besten
uitslag : zij eet zich vet aan de malsche brok, en als
zij er van afziet orn pop te worden, blijft er niets van
over dan de huid, gelijk aan een ijdel zaksken, waar
niet het minste bederf aan te bespeuren is.
Het is ook waar dat hare moeder, welke zij nochtans
nooit gezien heeft, haar wijst, waar zij moet beginnen.
Het ei wordt onveranderlijk op dezelfde plaats gelegd,
en als het larveken eruit komt, daar, zonder van
plaats te veratideren, begint het met zijn flauw gebijt
aan de huid der prooi te knagen. Hoe gelukkig voor
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het klein ding dat deze zich niet kan verweren, want
het is toen van zes- tot zevenhonderd maal kleiner dan
zij. Het duurt eenen heelen dag eer er door het vel eene
kleine wond gebeten is, waar een weinigsken bloedig
sap uitvloeit; dat is het eerste voedsel der larve, de melk,
indien ge wilt, waar zij eerst bij leeft. Nadien steekt
zij haar kopken in de wond, rekt het vorenste deel van
het lijf uit tot een lang, dun halzeken, geraakt alzoo
verder en verder in het slachtoffer, en houdt er eene
oprechte smulpartij, waar her, wel bij vaart, want het
deel van het lijf dat buiten de wond blijft, ziet men
van dag tot dag aangroeien. Welke orde volgt het dier
in zijn eten ? Welke organen Last het eerst aan, en de
welke spaart het tot het laatste om de levensvlam van
het slachtoffer niet te gauw nit te dooven ? Waarschijnlijk
wordt het vet eerst opgeeten, dat best in 't lijf kan gemist
worden ; daarna de bewegende spieren der huid ; en wat
tot het einde gespaard blijft, zullen zeker wel het zenuwstelsel en de bloedvaten zijn. Doch dat is maar eene
gissing daar de larve onder de huid, midden in de ingewanden, haar eetmaal houdt, kan men de volgorde der
verschillige gerechten niet zien.
Dat duurt dagen en dagen, en ondertusschen ziet
ge de prooi wel rimpelen en inkrimpen, maar de bruine
kleur, die gemeenlijk op de dood volgt, en het bederf
van 't vleesch, wordt ge niet gewaar. Als het brasmaal
een paar weken geduurd heeft, kornt de lange hals weer
te voorschijn; de larve is nu volgroeid, en gereed om
pop te worden. Van het verslonden dier blijft er niets
over dan de huid, een ijdel zaksken, waar geen andere
opening aan te bespeuren is dan het wondeken,
waar alles uitgepompt werd.
Wij bevvonderden daar even de kundigheid der
moeder, die met haren giftigen straal zoo zeker onzichtbare zenuwknoopen weet te treffen. Vindt ge niet dat
de dochter niet min bewonderensweerdig is dan de
moeder ? Als ik de wondervolle volgorde dier beten inzie,
die veertien dagen lang in het slachtoffer een vonkje
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der levensvlam laten, voel ik mij genegen om den prijs
-der ontleedkunde eer aan de dochter dan aan de moeder
toe te ! ennen. In alle geval zou ik, noch met de eene,
noch met de andere, om dien prijs durven kampen.
En gij, heer lezer?
Men moet overigens die wetenschap niet overdrijven :
de larve kent haren weg maar in de prooi, die haar
bestemd is, en niet in eene andere Onder het oneindig
getal proeven van alien aard door M. Fabre genomen,
komt de volgende bier te pas. Hij maakte ter rechte
plaats een wondeken aan eenen lamgeslagen sprinkhaan,
en legde daarop een larveken, dat hij ep eerie rups
gevonden had. Hoe zou het beestje met dien vreemden
kost varen? Het mocht de melk, die uit die wond
zijpelde, en nadat het ze opgeslorpt had, mocht het
ook het vleesch, waar het niet slecht mee vaarde, want
het kweekte er een buiksken van. Zulke voedin ba komt
nochtans nooit tot goed einde; na eenige dagen verandert
de sprinkhaan van kleur, en ge ziet klaarblijkend dat
hij een lijk geworden is... Andere prooi, andere schikking der ingewanden. De eter eindigt hier met voor
den tijd het een of het ander orgaan aan te tasten,
onontbeerlijk voor het leven van den sprinkhaan, en
deze eens dood, de larve boet welhaast hare misgreep
met hare eigene dood uit, terwijl dezelfde prooi voor
de larve eener andere soort tot het einde toe gezond
voedsel zou gebleven zijn.

Raadsels.
Wij hebben gezegd hoe onze natuurkundige sneer
'clan eens den ammophiel zijn slachtoffer lam zag stralen.
Eene dier waarnemingen, hooger door ons geheel kort
vermeld, verdient dat wij er op terugkomen, en op
hare omstandigheden wat acht geven. Het was in zijnen
hof, eenige stappen van zijne deur, dat hij voor de
tweede maal dit belangrijk tooneel mocht bijwonen ;
daar kon hij het gernakkelijker nagaan dan in het
,vlakke veld.
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Als hij het insect betrapte, had het reeds eene
rups gevangen en geopereerd. Dit maakte zijne rekening
niet, want het was juist van die vangst dat hij getuige
zocht te zijn. Gelukkig voor hem, maar ongelukkig voor
het dier, liet het deze zijne prooi liggen om eenen oogslag
in het hol te gaan werpen, waar zij moest ingesleurd
worden, en de bergplaats nog wat ;e vergrooten. Als
de ammophiel nu tot zijne rups terugkwam, waren er
mieren op gevallen, en nog liever dan die talrijke
bandieten te verjagen, liet hij hun den buit over, en
hernam zijne jacht. Laat ons aanmerken dat de rups,
welke hij vandoen heeft, op geen bladeren, maar onder
den grond leeft, waar zij aan de wortels der gewassen
knaagt. Zij words gewoonlijk de grijze worm genoemd.
De waarnemer, verzekerd dat hij nu den aanval
van het begin of zou zien, hield een waakzaam oog
op den jager, die gedurig den grond met zijne voelhoorntjes toetste, op de wijze van eenen blinde, die
met zijnen stok naar den weg tast. Hier en daar hield
hij stil en ging hij aan 't krabben, maar te vergeefs,
waarop het insect weer verder trok, zijne hoorntjes
altijd voort in snelle trillende beweging tegen den grond
drukkend. Niet ver van daar werkte de hovenier ; hij
kreeg het bevel grijze worms te zoeken, maar vond
geene. De kinders van den huize werden bij geroepen
en met dezelfde taak belast, maar het was al verloren
moeite; drij uren lang werd de grond op verschillige
plaatsen omgewroet, zonder dat er een enkele grijze
worm te voorschijn kwam.
Ondertusschen zette het insect van zijnen kant ook
maar altijd zijne opsporingen voort, op sommige plaatsen
krabbend, maar welhaast zijn werk verlatend om de
kans verder te gaan wages. Zou het voor niet zijn,
dacht M. Fabre, dat het dier op zulke plaats stil houdt
en krabt, en elders onverschillig voorbij gaat? Zou de
worm daar misschien niet inderdaad zijn, maar te diep
om het insect tot daar te kunnen graven?... Op de
laatst bezochte plek steekt hij den grond wat op met
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zijn pennemes, doch altijd even vruchteloos... Maar ziet,
de ammophiel komt op dezelfde plaats terug, en herbegint te krabben, als wilde het zeggcn : « 't Is nochtans
hier dat het wild verscholen zit » Fabre zoekt nog wat
dieper, en ziet inderdaad eenen grijzen worm boven
komen ! ..
Is dat niet wonder? Ze zijn daar met eenen heelen
hoop yolk drij uren lang naar eenen worm aan 't zoeken
en kunnen hem niet vinden, maar zoohaast men zich
door het dier laat geleiden, vindt men er zooveel men
wil. Inderdaad na dien eersten vond er Fabre op dezelfde
wijze algauw drij andere, welke hij, zooals den eersten,
tot verdere proeven bestemde. Eenen vijfden liet hij den
ammophiel over, welken hij duidelijk daarop de operatie
zag doers, Welke wiize hooger beschreven.
Raadseli, schreef ik aan het hoofd dezer regels...
Is dat geen raadsel, hoe het insect den worm gewaar
words, die zoo diep in de aarde schuilt? Geheel de
handelwijze van het dier zegt dat het bij middel der
voelhoorns zoekt, maar wat voor een zintuig zijn die
hoorns, die jets zouden voelen door eene aardlaag van
twee, drij duirnen dikte? Sommigen vinden er zintuigen
in, niet van het gevoel of den tast, maar van den
reuk of het gehoor, waar de beer Fabre ook al geen
vrede mee heeft... Zouden zij sours, zegt hi;, geen
zintuig zijn van eene andere natuur als deze, waarmee
wij begaafd zijn? Is het zoo, dan kunnen wij er ons
niet het minste gedacht van maken, even gelijk licht
en kleuren voor eenen blindgeborene een ondoordringbaar mysterie moeten zijn... Wie zal ons ow met
zekerheid weten te zeggen wat er in het insect omgaat
als het zoo driftig met zijne hoorns den grond toetst?
(Vervolgt.)

Kanunnik

MARTENS.

IS SAVONAROLA DE VOORLOOPER VAN
LUTHER (I).

II.
AS Savonarola verheugd, wanneer hij aanschouwde, met welk gelukkig gevolg hij de
strengste regeltucht in de kloosters zijner
Orde had doen herleven, niet zonder droefheid kon
hij zijne blikken wenden buiten het klooster. « Zonden
en euveldaden , zegt Benivieni, « hadden zich in Italie
vermenigvuldigd, omdat dit land het geloof aan den
Christus had verloren. Algemeen hield men het er
voor, dat alles in de wereld, en der menschen zaken
vooral, geene andere oorzaak hadden dan het toeval.
Sommigen waanden, dat zij bestuurd werden door
de bewegingen en invloeden der hemellichamen.
Men loochende het toekomende leven, men lachte
met den godsdienst. De wereldwijzen vonden haar
to eenvoudig, hoogstens goed voor vrouwen en
onbeschaafden. Sommigen beschouwden haar al.
slechts een door menschen verdichte leugen. Geheel
Italie in een woord, -en de stad Florence bovenal,
was aan het ongeloof ten prooi. De vrouwen zelven
verloochenden het christelijk geloof, en alien, mannen
en vrouwen, keerden terug tot de gebruiken der

(i) Zie Belfort, blz. 143.

VAN LUTHER.

231

heidenen, vermeiden zich in de studie der dichters,
der sterrenwichelaars en in allerlei bijgeloovigheden. »
De geschiedschrijver Bruto zegt van de Florentijnen in het bizonder : ‘, Strevende, om te leven
in verwijfde weelde en ledigheid, braken zij met de
overleveringen hunner vaderen en door eene onverdragelijke en matelooze ongebondenheid, baanden
zij zich een weg tot de schandelijkste en verfoeielijkste oncleugden. De vaderen hadden door hunne
werkzaamheid, hunne inspanning, hunne deugden,
hunne onthouding, hunne rechtschapen eerlijkheid
het Gemeenebest tot hoogen bloei verheven ; zij
integendeel, alsof zij alle schaamte hadden afgelegd,
schenen niets meer te kunnen verliezen ; zij gaven
zich over aan het spel, den wijn. de onedelste genietingen. In ontucht verzonken, ontzagen zij zich niet
zich aan de laagste wellusten, de schandelijkste
zwelgpartijen ter aller ure over te geven. Zij bezoedelden zich met alle gruwelen en euveldaden. De
verachting van alle wet en recht waarborgde hun
volkomen straffeloosheid. Driestheid en vermetelheid
golden bij hen voor moed ; schuldige toegevendheid
voor hoffelijke zeden, kwaadspreken en lasteren voor
wellevendheid. Al wat zij deden, deden zij mat en
loom en ordeloos ; luiheid en laagheid waren de
grondregelen van hun leven. »
Welnu, Florence moest hervormd worden, dat
was de wil van Savonarola. Een onmogelijk werk
volgens menschelijke berekening, doch de monnik
had machtige wapens.
« Wil u niet verontrusten, mijne allerliefste
moeder, » zoo schreef hij, « dat ik van u verwijderd ben.... Ik doe alles voor het hell der zielen,
predikende, vermanende, biechthoorende, lezende,
troostende, ik doe geen enkelen stap zonder dat
doel. »
Vooral als prediker trachtte de monnik zijn Joel
te bereiken.
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« Hij was. » schrijft Macchiavelli, « een mensch
van wetenschap, bekwaamheid en moed, g-evoed met
de kennis der H. Schrift en der Vaders, en vooral
met eene groote kennis van het menschelijk hart. '
« Savonarola had elke andere positie met eere
kunnen vervullen, » schrijft Rhorbacher. « Hij had
zoowel den bijtel als de pen kunnen hanteeren, hij
was meester zoowel van het penseel als van het
woord. Indien hij gewild had, hij zou een grooter
wijsgeer geweest zijn dan Ficin, een behendiger
spreker dan Politien, een dichter, meer der bewondering waardig dan Sannazar. Wanneer men zijne
predication leest, ziet men, dat hij putte uit allerlei
letterkundige bronnen, in dat tijdvak bekend ; dat
hij bezield was van Christus, Mozes, Homerus,
Plato en Aristoteles ; dat hij kende wat men alsdan
« de wetenschap van Alexandria » noemde ; dat
hij de sterrenkunde, de physica en de natuurlijke
wetenschappen had bestudeerd, en vooral dat hij
een grondige studio had gemaakt van de wetten
en instellingen van Griekenland en het oude Italie ».
« Maar vooral, » zegt Touron, « was hij een
man van groote boetvaardigheid en gebeci, zooals
de H. Dominicus en de H. Vincentius Ferrerius ;
gewoonlijk vervaardigde hij zijne predikatien aan
den voet van het kruisbeeld. »
Hadde hij in 't begin eenige uiterlijke moeielijkheden, deze wist hij door oefening te overwinnen
en spoedig stroomde de menigte te zamen naar
Santa Maria de la Fiore, de bloem van Florence,
een waarachtig wonder van bouwkunst. Alles werkte
hier in heerlijke harmonie. De tempel alleen predikte.
« Het is marmer, wit en zwart en goud en rood
mariner, wat men ziet daarbuiten, » schrijft een
jeugdig veel belovend schrijver. « En van binnen,
stemt alles grijsdonker te zamen, niet meer licht
opdoemend en neervallend dan noodig is om de
grijze pilaren, de grijze muren, den grijzen vloer te
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onderscheiden. Edel en streng buigen de grijze lijnen
naar elkander toe, zonder ophouden doorloopend in
bogen op bogen, op en naast en tot elkander,
hoog op. En in die gedempte omgeving van weggedonkerd grijs en wazige lijnen lichtte de heiwitte
figuur van Savonarola in 1483 voor de eerste maal.
Hij predikte boetvaardigheid : met de aangrijpende
beelden van het boek der Openbaring schetste hij
de ellende, dalend over stad en yolk, door den toorn
van den rechtvaardig vergramden God. Boetvaardigheid predikte hij aan de stad der hoogste weelde,
ongebondenheid en lichtzinnigheid, zooals Florence
toen was ; boetvaardigheid aan mannen, die de
Grieksche wijsbegeerte hooger stelden dan den godsdienst van Christus, die de boeken der Ouden voor
beter hielden dan de heilige werken, door den
H. Geest geInspireerd ; boetvaardigheid — aan vrouwen die groot gingen op hare wuftheid en erger.
Het fijnbesneden gelaat van Savonarola dat
zijn beeltenis op de « Dispitta » van Raphael en zijn
portret in de galerij van San Marco, door Giovanni
delle Corniole geschilderd, nog heden vertoonen, die
ranke 3ojarige gestalte, in de wolwitte golving van
het Dominicaner-habijt, met die sprekende bewegingen en dat machtig woord, verscheen des morgens
en des avonds, dag aan dag, in de kathedraal, en
sprak daar van boete en berouw. En dat woord van
boete aan de stad die geen boete kende, — dat woord
van overtuiging aan hen die meenden in Plato en
zijn volgers de hoogste wijsheid te hebben gevonden,
werd aanhoord : de raadsheeren en edelen van Florence vernederden zich voor den monnik van San
Marco, de Magdalena's knielden schreiend voor zijne
voeten, de grijzen bekeerden zich voor den dood, heel
Florence rouwde en deed boetvaardigheid. »
Die diepe zware stem, dat uitgemergeld gelaat, die
bleeke tint, die hjne, als doorschijnende handen, dat

alles werkte mede, om de harten dier wufte menigte
te roeren. — Schrikkelijk klonken de bedreigingen
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van Gods wrake over de hoofden dier zinnelijke
menschen.
Als een profeet van het oude verbond stond hij
daar op den kansel, in zijn schilderachtig kleed en
deed de vreeselijke beelden der openbaring voor aller
oogen oprijzen in sombere kleuren. Wanneer hij bemerkte, dat zijn auditorium weerstond, dat hunne
harten niet verteederd werden, wanneer hij geene
tranen aanschouwde, het snikken der menigte niet
hoorde gelijk des Zaterdags van de tweede week der
Vasten, dan zweeg hij eenige oogenblikken en, zich
keerende naar het altaar, riep hij uit : « 1k kan niet
meer, de krachten ontbreken mij. Heer, slaap niet
meer op uw kruis, verhoor mijne gebeden, respice
in jacienz Christi tui. 0 glorierijke Maagd ! o heiligen,
gelukzaligen van het Paradijs ! o Engelen ! o Aartsengelen ! o hemelsch hof, bidt den Heer dat Hij niet
langer wachte ons to verhooren. Ziet gij niet, o mijn
God, dat de boozen zich verheugen, dat zij Uwe
dienaars bespotten? Eenieder maakt ons belachelijk,
wij zijn het uitschot der wereld geworden. Wij hebben
gebeden, wat al tranen hebben wij gestort, wat al
zuchten geslaakt! Waar, o Heer, is Uwe voorzienigheid? Waar Uwe goedheid? Waar de vervulling
Uwer geloften? Heer resj5ice in faciem Christi tui.
0 wacht niet langer, opdat het ongeloovig y olk niet
zegge : waar is hun God? Waar is de God van hen,
die hun lichaam tuchtigen door versterving en boetvaardigheid? Gij ziet, hoe de boozen met den dag
slechter worden, en spoedig onverbeterlijk zullen
schijnen; strek uw hand uit, o Heer, en toon Uwe
macht. 1k weet niet meer wat to zeggen; ik heb niets
dan " tranen; dat zij stroomen in dezen stoel van
waarheid. 1k zeg niet, o Heer, dat Gij ons moet
verhooren ter oorzake onzer verdiensten, maar om
de liefde, welke Gij Uw eenigen Zoon toedraagt ;
respice in faciem Christi /mi. Heb medelijden, heb
medelijden met uw arm y olk; ziet Gij niet zijne
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droefheid, zijn lijden? Bemint Gij het niet meer, o mijn
God? Zijt Gij voor ons niet mensch geworden ? Zijt
Gij voor ons niet gekruisigd, hebt Gij voor ons den
bittersten dood niet geleden ? Indien mijn gebed niet
verhoord wordt, o Heer, ontneem mij dan het leven!
Wat hebben Uwe uitverkorenen gedaan ? Zij hebben
niets gedaan ; ik, ik ben de zondaar ! Maar Heer, wil
mijne ongerechtigheden niet beschouwen; aanzie Uwe
liefde, aanzie Uw hart. Barmhartigheid, o mijn God,
mijn Jezus,barmhartigheid! « Misericordia, Signor mio! »
Is het wonder dat het gehoor eindelijk in tranen
uitbarstte ? Is het wonder dat men na de preek op
de deur van het klooster klopte, om den prediker
te spreken ? Soms was het eene Magdalena in Naar
zwarten mantel gedoken, die hare zonden wilde belijden; soms vas het een grijsaard, die een ontuchtig
schilderstuk ten vure wilde doemen; dan was het een
woekeraar, die de met goud gevulde zakken ter
restitutie aanbood ; of ongelukkigen die vroegen het
kleed van den prior te mogen aanraken.
Dit alles was niet genoeg voor Savonarola. Geheel
de stad moest zich bekeeren. « o Italie, » zoo riep
hij uit, « o prinsen van Italie ! o Prelaten van Italie's
Kerk! Ik wilde dat God u alien hier verzamelde;
ik zou u aantoonen, dat er geen ander middel voor
uwe rampen is dan eene ernstige bekeering. En gij,
Florence, herrinriert gij u niet, hoe ik u hel p aangekonclig-d. dat uwe groote versterkingen zouden vallen, dat uwe breede muren zouden instorten, en dat
God het paard van den overwinnaar bij den teugel
naar' hier zou leiden ? Geloof mij, o geloof mij ;
het zal u niet baten te steunen op uwe hooge rotsen,
uwe sterke muren ; ik zeg het u, o Florence, er is voor
u Been ander middel tot reading, dan u te bekeeren
tot den Heer uwen God... En Gij, Florence gij zoudt
in mij moeten gelooven, en gij gelooft niet. Doe boet-vaardigheid, ik bezweer het u, of anders Bidder en_
beef, Florence. »
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Thans waren de grootste kerken te klein, wanneer
Savonarola predikte. Reeds te middernacht stond
men voor de kerkdeur, om 's morgens eene goede
plaats te hebben, en daaronder waren grijsaards, vrouwen en kinderen. De buitenlieden der naburige bergen
kwamen eveneens des nachts reeds in de stall, en
men had een broederschap gesticht, om die talrijke
vreemdeling.-,en te herbergen. Sommige rijken, schrijft
Perrens, gaven tot dertig ja veertig huisvesting.
Savonarola had dat voile vertrouwen zoo noodzakelijk voor den waren hervormer, dat het zaad door
hem gestrooid wortel moest schieten. Wanneer hij
zag dat het Yolk nog niet beantwoordde aan zijne verwachtingen, riep hij al weenende uit : « Florence
gij zult mijn work niet vernietigen, want het is het
work van Christus. Of ik leef of sterf, het zaad dat
ik in de harten heb gew orpen, zal toch zijne vruchten
dragen. Indien uwe vijanden machtig genoeg zijn,
om mij buiten uwe muren te jagen, ik zal er niet
bedroefd om wezen ; want ik zal wel eene eenzaamheid vinden, waar ik kan heenvluchten met mijn
bijbel. »
Savonarola had zich niet bedrogen. Het zaad,
door hem uitgestrooid, zou honderdvoudige vruchten
dragen. l-lij zou de ware hervormer van zijn geliefd
Florence zijn.

Alvorens nu de hervorming te beschrijven, Welke
de beroemde dominicaan tot stand bracht, moeten
wij eerst in weinige woorden de verhouding schetsen
van Savonarola tot het regeerend huffs der Medici.
Hij die Savonarola kent, den man die hervorming
'wenschte op alle gebied; die de heidensche kunst
en heidensche zeden haatte met den haat van den
asceet, den boeteprediker, die overal en in alles den
Christus wilde zien, en die daar tegenoverstelt Lorenzo
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dei Medici, de man,die de heidensche kunst beschermde
en steunde door zijne schatten, die de Platonische
wijsbegeerte in eere herstelde en als een beschermde
engel zweefde over de wufte zeden, het voortkankerend bederf, hij weer genoeg. Stug en koel gedroeg
zich de Prior van Santa Marco tegenover den aloin
toegejuichden Lorenzo it Magnifico, wiens goud en
eerbewijzen den Prior nog koeler, nog onverzettelijker maakten.
Wanneer de beroemde pr, diker in de kerk van
Santa Maria del Fiore de geesels van zijn machtig
woord deed striemen op al wat het Gods rijk op
aarde verhinderde, dan klonk er immer een toon,
snijdend scherp, welke niet bestemd was voor die
angstig luistcrende rnenigte, maar die moest dringen
door de vergulde zalen, waarin Lorenzo zetelde, volgens den prediker : Florence's ongeluk.
Eens had Lorenzo dei Medici vijf der voornaamste ingezetenen der stad naar Savonarola gezonden.
Zij moesten zich aan hem voorstellen als kwamen
zij uit eigen beweging, en al hun invloed aanwenden, om den prior te bewegen niet meer op zulk
eene hevige wijze te prediken, immers, zoo zeiden de
atgevaardigden, de belangen des kloosters en de
openbare vrede zouden er slechts bij winnen.
Nadat de prior van San-Marco het gehoord had,
zeide hij hun onder anderen - « Gij zegt, dat gij niet
gezonden zijt, en ik zeg u dat gij wel zijt afgevaardigd.
Gaat en zegt aan Lorenzo dei Medici, dat hij boete
doe over zijne zonden; want God zal hem straffen,
hem en de zijnen. »
De toorn nam immer toe in de gulden zalen van
Florence's gebieder. De hovelingen gaven hunnen
meester den raad den lastigen monnik te verbannen,
zooals men weleer den minderbroeder Bernardinus
de Montefeltro verdreven had. Toen deze bedreiging
Savonarola ter oore kwam, zeide hij dat echt apostolisch woord : « Vreest gij de ballingschap, gij die
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vrouw en kinderen hebt, ik, ik vrees niets. Wat maakt
mij, in waarheid, de ballingschap, want wat is uwe
stede, vergeleken met het overig deel der aarde?
Is zij meer dan een nietige korrel zand? Ik maak
mij niet ongerust, 't is aan Lorenzo acht te geven.
Dat hij dus were : ik ben slechts een vreemdeling,
hij is burger en de eerste der stad. Welnu, ik moet
hier blijven, en hij moet heengaan. »
En toch, toen in 1492, de nog altijd oppermachtige
Lorenzo op het sterf bed ter nederlag, toen Wilde hij
geen anderen biechtvader dan den strengen monnik,
den prediker, die met zijn machtig talent zoo vele
zware slagen had toegebracht aan de volksgunst,
waarin hij zich zoozeer verheugde. Doch toen Savonarola den vorst in zijn laatste ure had bijgestaan, en
deze, met zijn God verzoend, was gestorven, toen
stond de monnik tegen den nietswaardigen zoon Pietro,
die al de gebreken had zijns vaders, zonder eenige
zijner edele en waarlijk groote hoedanigheden.
Wanneer eindelijk Karel VIII, koning van Frankrijk in Italie was gevallen, dan verbond Pietro zich,
in naam zijner medeburgers, 200000 ducaten te geven,
opdat Karel VIII Florence zou sparen.
Ook werd overeengekomen, dat behalve de versterkte plaatsen Pietra-Santa, Sarzana, Sarzanella,
welke als de sleutels van Toscane konden geacht
worden, het Fransche leger Pisa en Liverno zou
bezetten, onder voorwaarde nochtans, om ze aan de
R epubliek terug te geven na de overwinning van
Napels.
Zooveel laagheid deed der Florentijnen verbittering ten toppunt stijgen. Een oproer brak uit, en tegen
den jeugdigen laffen vorst en diens begunstigers werd
vonnis geslagen als tegen staatsverraders. Doch thans
vreesde men, en te recht, den toorn van Karel VIII.
Een gezantschap werd afgevaardigd, men verkoos
daartoe vier aaniienlijke burgers, doch het y olk wees
Savonarola aan als den meest geschikten woordvoerder.
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Men kwam bij den koning, doch het gezantschap
werd afgewezen. De prior trok zich terug, ging de
kerk van Santa Maria Novella binnen, bad er langen
tijd, nam in de sacristie een kruisbeeld, dat hij onder
zijn scapulier verborg, en ging thans weder naar het
paleis, alwaar hij nu werd binnengelaten Voor den
koning gekomen, toonde hij hem het kruisbeeld en
sprak : K' Sire, kent gij dat beeld? 't Is het beeld van
den Christus, gestorven voor u, voor mij, gestorven
voor alle menschen op het kruis, en die stervende
vergaf aan zijne beulen. Indien gij mij niet verhoort,
luister dan ten minste naar hem, die spreekt door
mijnen mond, die hemel en aarde heeft geschapen,
den Koning der Koningen, die overwinning geeft
aan de vorsten, door hem bemincl, rnaar die zijne
vijanden straft, en de goddeloozen ter neer slaat.
« Hij zal u vernederen in het stof, u en de uwen,
indien gij uwe moorddadige voornemens niet laat
varen, indien gij, gelijk gij gezegd hebt, deze ongelukkige plaats in arch wilt leggen, deze stad, waarin
zoovele dienaars van God zijn, zoovele arme onschuldigen, die dag en nacht weenen voor zijn aanschijn.
Die tranen zullen den toorn van mijn God stillen ; zij
zullen sterker zijn dan gij en al uwe kanonnen. Wat
beteekent voor den Heer het getal of de kracht der
soldaten? Kent gij de geschiedenis van Sennacherib?
Weet gij niet, dat Mozes en Josue niets noodig hadden
om te overwinnen dan eenige woorden van gebed?
Wij zullen bidden, indien gij niet vergeeft; wilt gij
vergiffenis schenken? » Zoo sprak weleer de profeet
voor koning David, heeft Luther ook aldus gesproken
voor Philips van Hessen, wien hij verlof gaf, om
met twee vrouwen te huwen?
De koning was getroffen en beloofde Florence te
zullen sparen. Wanneer Savonarola het paleis verliet,
maakte hij het vereenigde yolk met den goeden uitslag
bekend en riep tot de rijken : « brengt mij graan, wijn,
en kleederen voor dit arme yolk, dat lijdt van honger,
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dorst en koude. » Nu spreekt hij weer in die overvolle
kerken en hoe roerend is de volgende berisping : ( 0,
ondankbaar Florence, o, ondankbaar volk,ondankbaar
jegens uwen God ! Voor u heb ik gedaan, wat ik
zelfs niet voor mijne broeders naar het vleesch zou
gedaan hebben. Voor hen zou ik mij niet gewaardigd hebben aan een van die vorsten te smeeken,
die mij meermalen per brief hadden verzocht mij te
mogen spreken. Voor u ben ik den koning van
Frankrijk tegemoet gegaan, en wanneer ik mij te
midden Bier soldaten be yond, dacht ik neergestort
te zijn in de diepte der hel, ik heb hem zaken gezegd,
welke gij niet zoudt hebben durven zeggen, en zijn
toorn is gestild. En ik heb hem zaken gezegd, aan
den machtigen vorst, welke ik u niet zou durven
zeggen, en hij heeft mij zonder toorn aanhoord.
En wat ik voor u gedaan heb, Florence, heeft mij
den haat van religieuzen en wereldlingen op den
hals gehaald... maar wat maakt het? Bekeer u, o
Florence, doe wat ik u reeds gezegd heb : K< kruisig
mij, steenig mij; nog eenmaal dood mij, ik zal
geru't sterven. Ik heb alles voor u gedaan, omdat
ik u bemin tot dwaasheid toe, omdat ik als dwaas
ben van u. 0 mijn God! o mijn gekruisigde Jesus.
Ja, ik ben dwaas van dit yolk; vergeef het mij,
o Heed »
Savonarola was nu meester van de gemoederen,
een ommekeer kwam tot stand, welke bijna eenig
is in de geschiedenis. Het wufte, het goddelooze
Florence werd een toonbeeld van een echt christelijke
stad. 's Avonds, wanneer de arbeiders hun werk
hadden verricht, trokken zij onder het zingen van
geestelijke liederen, van Welke Savonarola xvoorden
en muziek had gemaakt, naar de kerk. In de kerk
kon men weer bidden, zonder ontsticht te worden
door de Madonna's, welke de zuivere Moedermaagd
moesten voorstellen, doch die maar al te zeer geleken
op schoone vrouwen van Florence, die de zedigheid
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niet tot hare hoofddeugd mochten rekenen. Savonarola wilde een schilder, die biddencl werkte en
werkend bad, die niet hier op aarde, maar in den
hemel de idealen zocht voor zijne scheppingen, want
zeide hij : « er is gem schoonheid zonder licht, er
is geen licht zonder God. » In elke famine bad
men des avonds het zoete gebed van den rozenkrans
en des morgens vroeg men voor het altaar weer
om kracht en sterkte. « Gij hadt lien advent moeten
zien, » schrijft Petrus Delfino, « gij hadt moeten
zien hoe eenieder zich van vleeschspijzen onthield,
en de markten gesloten bleven, ondanks de toestemming, dat zij mochten geopend blijven. Dc kerken
waren, meer nog dan gewoonlijk, met menschen
gevuld, de biechtstoelen werden als bestormd. Op
Nieuwjaarsdag ontving een zoo groot getal de H.
Communie, dat men zou denken, dat het Paaschfeest
was aangebroken. »
Soms was de Prior verplicht het medelijden in
to roepen voor de biechtvaders, die hem bijstonden,
opdat zij een weinig rust konden namen.
't Was vooral tot de jeugd, dat de groote hervormer zich richtte.
De jeugd, zoo ontvankelijk voor goede indrukken,
gevoelde zich getrokken tot den verheven boeteprediker en Savonarola zorgde, dat de eereplaats
die jeugd werd voorbehouden. Hij stichtte voor hen
eene congregatie, welke veel overeenkomst heeft met
de derde orde van den H. Dominicus of Franciscus.
« Weldra, » schrijft Perrens, i< zag hij ze in zoo
grooten getale toestroomen, dat men een bepaalden
ouderdorn als grenspunt voor de toelating moest
vaststellen. »
Het volgende werd verordend : tot aan de tien
jaren moesten zij thuis blijven, van To tot 20 werden
zij opgenomen in de voor hen afzonderlijke plaatsen;
na het twintigste jaar namen zij plaats onder de
mannen. Aan hen, die deel uitmaakten van deze
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congregatie, werden de volgende voorwaarden gesteld:
I° inachtneming van de geboden Gods en die der
Kerk; 2° veelvuldig gebruik maken van de beide
Sacramenten, dat der biecht en der Communie; 3°
het vaarwel zeggen aan alle schouwspelen en alle
wereldsche vermaken; 4° de hoogst mogelijke eenvoud in zeden, houding en kleederen.
In elke wijk was een opperhoofd, die moest
zorgen, dat deze voorwaarden niet ontdoken werden;
dat hoofd moest worden bijgestaan door een raad
van vier personen, zonder welken hij niets vermocht
te doen. Bovendien waren er verschillende bestuurposten ingesteld, welke aan deze kinderenrepubliek
inderdaad gewicht bijzetten : de j5acieri, vredehouders,
belast met de handhaving der orde in de kerk en
op straat; zij regelden de procession, en waren als
ceremonie-meesters, wier taak het was, aan elkeen
zijne plaats aan te wijzen en stilte te bewaren; de
corretiori wier rechterlijke betrekking hen verplichtte
eene broederlijke berisping op te leggen aan alien,
die zulks hadden verdiend ; de limonz:sieri, aalmoezeniers, die de giften moesten vragen voor de schamele
armen ; de luslratori, zuiveraars, belast met de zorg
om de kruisen en andere voorwerpen van openbare
vereering te doen reinigen, waar zij die onzindelijk
vonden, of eene andere plaats te geven aan diegenen, welke zij op een min betamelijke plaats gesteld
achtten; eindelijk de inquisilori, wier zending het
was de stad te doorlopen, de godslasteraars en spelers
te volgen, hen te berooven van de kaarten, dobbelsteenen en zelfs van hun geld, om dit aan de armen
uit te cleelen.
Was hij tegen eene kunst, welke den mensch
aftrekt van God, hij was een warm verdediger van
de kunst en wetenschap, welke tot den Schepper
voert. Daarom stichtte hij eene academie, welke in
het klooster van St Marco de grootste geleerden en
letterkundigen tot zich trok. Men sprak over de
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groote sociale beginselen en Savonarola toonde aldaar
de eenheid van de rede en het geloof, welke aan
de eerste hare voile ontwikkeling schenkt. De kunst
beschouwde hij als het middel, om den mensch liefde
tot de deugd in to bcezemen. In een zijner predikatien zeide hij : Aristoteles was een heiden, en toch
veroordeelde hij de onzedelijke schilderingen, welke
de zeden bederven, wat zal ik u toeroepen, u christelijke schilders?... vernietigt of verbetert de schilderstukken, welke zich in uwe huizen bevinden :
gij zult alsdan een werk doen, dat aangenaam is
aan God en de H. Maagd.
Maar terzelver tijd was hij de vrientl der kuns-tenaars; hij moedigde hen aan, en 't is vooral op
hem, dat het woord van Sismondi kan toegepast
worden,
q Noch Cicero, noch Demosthenes, noch Bossuet
hebben een invloed op de geesten uitgeoefend,
welke kan vergeleken worden met den invloed der
Predikheeren en Minderbroeders der middeleeuwen.
(Wordt vervolgd.)
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achteren Tit een vroolijk geTelschap aan. Rechts zit
Harald voor, naast hem Ada en Ude, dan verder of
voorname stamgenooten, nzet Rollo, Wolfert, Stur, enT.
Slaven halen de schotels a], er blijven enkel een paar
groote drinkhoorns over.)
BOR.

Vereerde Harald, trouwe vriend, na 't feest
Zoo mild ons aangeboden is het plicht
U dank en lof to spreken !
ALLEN.

J a, ja, ja !

(a) Voottzetting van blz. 193.
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BoR
Nog eens den boom gevuld ter uwer een !
HARALD.
Uw vreugde doet me goed, verjongt me 't harte,
Ei, brengt nog koele mede, vult de booms !
STOR.
Ook mijn bijzondre dank voor Harald ; 'k stond
Van binnen heel in brand, nu kan ik blusschen !
(Men lacht.)
YORD.
Geen wonder, want gij eet en drinkt, als Thor !
STOR (beteekenend).
Daarvaim wist onze Skald to zingen, Wolfert !
WIDOLF.
Ach, ware hij nog hier, hoe klonk zijn lied !
WOLFERT.
Kom, laat den doode rusten, hij rust goed !
BOR.
En 'k hope, zacht !
STOR.
(Na een lange tettg, reikt den hoorn aan Wolfert).
Wat d'ed'le wel verdient !
BOR.
Na zulk een teug, is versch uw kele, Stor,
Zoo laat ze zingen, zing ons 't lied van Thor !
STOR.
Wacht even, deze teug gold mijnen brand ;
Een teug nog voor het zingen. Geef en 'k zing !
(Men reikt hem den hoorn.)
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YORD.

Een drone lever !
WIDOLF.
Droog als onze kuste.
YORD.
Die liefst met mede wordt bespoeld.
STEMMEN.
Geluisterd !
STOR.
In 't hooge sparrenhuis zat Thor en treurde
Om 't wreed verlies van zijn gew eldigen hamer.
Toen hij in slaap lag stal hem de stormreus,
De vlugge Lokki vloog er heen.
Daar rustte Trym op de rots van Reuzenheim.
Gij hebt Thor's hamer weggehaald.
Wilt gij hem wedergeven op mijn vvensch ?
Nu sprak spottend de stormreus tot antwoord
'k Verborg hem acht vademen diep in mijn ijswoning,
1k geef hem weder, schenk me Frouvva tot vrouw.
Ontsteltenis stoorde des Hemels stilte,
Frouwa weigerde wild to worden zijn vrouw,
Ze brulde dat boven de balken beefden.
Goden en Godinnen hielden geheimen raad,
Besloten werd daar een stout besluit.
Thor bekleedde zich met het kleed der bruid
En liet zich leiden door Lokki als maagd.
Toen zij bereikten nu Reuzenheim
Begroette Trym blijde Frouwa zijn bruid
En richtte haar ter eer een rijkelik maal aan,
Willende goed zijn god'like gasten vergasten.
Maar Hemel! De bruid verorbert een heelen os
En verslindt zes zalmen en al het zoet
Voor de vele vrouvven bewaard,
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En dronk daartoe nog drie ton mede.
Zoo gulzig heeft nooit bruid gegeten,
Sprak de reuzenvorst. Sluw, zei de maagd :
Acht nachten, vorst, heeft Frouwa gevast,
Zoo vurig naar Reuzenheim was haar verlangen.
Nu kreeg hij lust haar te zoenen en lichtte den sluier ,
Hij schrok terug zoo schitterden d'oogen.
Hoe vreeslik vlammen Frouwa haar blikken,
Riep hij : zij fonk'len vast als de gloed van 't vuur !
Weer wist wat de maagd, de wijze, en antwoordde :
Acht nachten heeft Frouwa geweend en gewaakt,
Zoo vurig naar Reuzenheim was haar verlangen.
Nu heette Trym te halen den !lamer
En liet hem Frouwa leggen op haar schoot,
Om de bruidleiders te zegenen naar oud gebruik.
Hoe lachte Thor het hart in zijn lijf
Toen hij den machtigen cooker mocht weerzien.
Nu sloeg hij den reuzenvorst, sloeg diens zuster
En al de gasten flood, want geen ging weer been.
Zoo bekwam Thor zijn hamer terug.
BOR.

Dat beet ik zingen !
HARALD.
Vult nog eens den hoorn !
Zoo schoon een lied verdient een tweede teug.
STOR.

Terwijl ik zong kon ik niet blusschen. Geef !
(Hij drinkt.)

ROLLO.
Het zij mij, jongsten zoon van dezen grond,
Vergund op 't oudste hoofd ervan te drinkers,
Op onzen ed'len gastheer, vroom en vroed
En op zijn ed'le spruit aan zijne zijde.
Thor weze gunstig hunne have en leven.

248

ROLLO VAN MOERLAND.

STEMMEN.

Zoo moge 't zijn ! Op Harald en zijn spruit !
(De hoorn gaat rond, Harald en Ada danken met
de hand.)
RoLi.O.
(Middelerwijl tot Balde die van achter de woning
vooruittreedt).

Ei Balde, haal aan boord die berenhuid.
(Balde af.)
BOR.

Wie is die knaap die u zoo trouw verzelt ?
ROLLO.

Een kind der Friezen ! Tusschen hen en ons,
Ik meen miin oom, lag eene vin'ge veete.
Ik deed mijn eerste vaart op eigen snekke.
Bij 't groene diep ontwaarden wij een wimpel,
De splitstong fladderde opgeruimd in top.
Jong Rollo, schreeuwde Ktor, een ruige rob,
Zie Binds een Fries ! Gii hebt Geluk aan boord.
Van daag bekomt uw snekke 't eerste kleed,
Een kleed rood-fonklend als een winterzon.
Hij gaf een ruk aan 't roes en stuurde los,
'k Vernam zijn juichen boven 't bijzig weer.
Het zeal, dat stond goed bij en 't harte zwol
Vol trotsche hoop in mijne jonge borst.
Wij gingen eene vaart zooals nog nooit.
Nauw in elkaars bereik, de spiesen sissen
En aangeklampt. Het ging er lustig toe.
De zee, die gulzig onze snekken likte
En brieschte, dronk bij gulpen 't rookend bloed.
Elk had zijn man gekozen, alien vielen
Tot op ons beiden. 'k Zie hem nog voor mij
Al beukend met den zwaren kanterboom,
Dien hij had losgerukt, aan Thor gelijk.
Dan vond ik half in een hoop werk verkropen
Dien kleine daar. Reeds greep ik zijnen nek
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En met een ronden zwaai zou hij door 't ruim...
Toen, 'k weet niet hoe, ontwaarde ik plots ons beiden
Alleen. Mij trof zijn zwakheid en de kracht
Waarmeé hij zich aan 't leven kliste. D'arm
Verlamde en zonk, terwi)1 zijn mond met kussen
Mijn hand bedekte en mij zijn oog beloonde.

DERDE TOONEEL.
Vorigen. Balde (brengt een ijsberenhuid en
verdwijnt rechts.)
STEMMEN.

o, 't Prachtig vel!
ANDERE.

't Is van een beer!
ANDERE.

o Wonder!
Dat ziet ge toch als is 't van eenen witten.
ROLLO.

Die komt niet uit de streek. De grootste bruine
Uit onze v% ouden zijn er kleintjes naast.
Breidt uit en ziet wat stuk het is geweest.
(Ze breiden het open. — Bewondering.)
Ik zeg het graag, 'k versloeg het beest alleen!
STEMMEN.

Alleen, o Rollo, kom vertel den strijd !
ROLLO.
Op eenen tocht naar 't Noord werd aangelegd
Op Saaland, waar mijn draak ter kieling moest.
Toen hij herbreeuwd was zeilden w' uit naar Tronje,
Naar den bevrienden Jarl met rooden baard.
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Na hart'lik vvelkom traden wij ter halle
En zaten aan bij 't geurig, dampend maal.
Daar bracht de wachter tijding van een troep
IJsberen met een schol aan land gespoeld.
Gesnap en zang verstomden. Op den woord
Van onzen vriend, ging 't juichend naar de stallen
En onder blij getoet werd uitgerukt.
Wij reden door het ommeliggend woud,
Langs schorre kuste naar 't gewezen punt.
Wij werden niets gewaar. Een hoopje reden
Dan rechts en links en gingen op verkenning.
Op eens een woest gegrom en eer we 't weten
Zijn twee, drie van de paarden omgerend.
De Jarl ook ! 'k Spring te gronde, werp mijn spies
Die vast gaat zitten in den rechter schouder.
Een naar gebriesch en met den zwarten muil
Wijd open, staat het ondier vlak voor mij
En overeind! Geen tijd om 't zwaard te grijpen!
Ik vat hem bij de keel, hij prangt me tegen
Zijn borst dat mij mijn adem wegschiet. Maar
De stoot was te verwoed, wij roller bei
In 't zand, hij over mij ik over hem.
Nu hield ik hem den strot vast toegeknepen.
Hij s p oof als 't onwéer, smakte met zijn tong
En binnenin voelde ik het kokend grommen.
Een ruk en 'k had mijn mes en met een streek
Reet ik den breeden balg hem gapend open ! —
Ziet toe en zegt : was bet geen meestersneé?
STEMMEN.

(Men beTichtigt de randen.)

Heel zuiver, ja voorwaar, een meestersnee!
ROLLO.
Wil zij voor mij Naar hoogsten prijs verwerven
Zoo, Harald, neem dit klein geschenk van mij !
HARALD.

1k dank u, wakker Rollo, jonge vriend,
Een zoet geschenk dat wijst op groote daad.
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WOLFERT.

Ei Rollo, gij hanteert dus flunk de spies!
STUR.

Of hij het kan als onze Wolfert hier ?
STEMMEN.

o, Ja! o, ja! Wat is het woord van Harald?
HARALD.

Ik schep yermaak in vriendeliken strijd.
B0 R.

Heisa, de spiesen! Rollo sta uw man!
(Wijst op Wolfert).

De beste boog en spies in onzen lande.
(Men brengt spiesen.)
WOLFERT.
(Neemt er eene, en wikt re een weinig, Tie/ naar
omhoog en wijst)

In gindschen dwarstak, merkt, juist in den oksel.
(Hij legs rip' mantelken af (pallium) wat hij alleen
draagt en stelt rich in postuur. Allen staan vol verwachting. Hij werpt.)
STEMMEN

Dat is getroffen ! Rollo, doe dat na!
(Rollo neeint eene spies, Tiet op en werpt; algerneene
verbaring.)
EEN E STEM

d'eigen spits van Wolf,:rt's spies! Et, ziet !
Zij slingert heen en weer!
Op

ANDERE.

Zij \Tait! Zij valt!
Ze valt op den grond. Bor neemt Te op en roept uit :)
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BOR.

't Is die van Wolfert en de spits is af.
(Hij geeft Te rond.)
Dat was een worp!
STUR.
Maar nu de boog aan 't woord!
(Men brengt boog en pijlen)
STEMMEN.
Ja, ja, de boog! Die mag het pleit beslechten!
STUR.
Ei, Wolfert, zeg wat dunkt u van um/ schot?
Met denen pijI den anderen in twee.
WOLFERT.
Mij wel! (neemt den boog)
Een pij1 !
Nog een!
(OnderToekt.)
Een andre! — Zoo!
(Neemt een pzjl tusschen de lippen, legt aan, alien
staren naar omhoog. Hij schiet, neemt den tweeden,
schiet weer. Een pijl en twee helften vallen neer. Men
juicht en meet beide helften. Zij passen. Ada reikt aan
Wolfert een der bloemen die Tij in de hand heeft.
Wolfert neemt Te aan en meteen de hand. Ada wordt
rood en ontstelt. — Allen stil. Rollo neemt den boog
en twee pijlen. Zooals bij Wolfert, passen beide helften.
Algemeen gejuich. Wolfert neemt beide helften, Tiet Te
bitter grimlachend aan en werpt Te verachtelijk weg.
Ada reikt Rollo ook een bloem.)
ROLLO (tot Ada).
's Mans kracht wordt liefst gekroond door vrouwenhand.
(Harald reikt hem de hand.)
(tot Wolfert).
Nog niets beslist! `'Vat dunkt u van de bijl?
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HARALD.
Dat i de koningsworp!

RoLL0 (tot Balde).
Geef, Balde, geef!

(Balde die Te reeds gehaald had, geeft de bijl. Allen
gaan in 't ronde staan en Tien benieuwd in de hoogte.)
ROLLO.
In welke kruin?

(Men roept.)
Hier in den beuk!
ROLLO (werpt.)
Ziedaar!
B01=
Bij Thor! De kruine dreunt, de biji zit vast!

(Allen kee ren zich tot Wolfert.)
WOLFERT (bitter)
Mijn hulde, koning, hebt niets meer to leeren!

(wendt rich af.)
HARALD (tot Rollo).
o, Zoon mijns ed'len vriends, uw vader waard!
Ik schenk u 't duurst wat mij aan hem herinnert
Een gouden snoer met fonk'lende edelsteenen,
Dat hij op verren zuidertocht verwierf.
1k haal en hang het op uw kloeke borst.

(Harald wil gaan, daar verschijnen twee Romeinsche soldaten.)
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VIERDE TOONEEL.
Vorigen. Twee Romeinsche soldaten.
Aan alien bier in 't rond words aangemeld
De komst van den Legatus! Hij verwacht
Bij zijne komst eerbiedigend onthaal,
Zoo als 't de wereldstad van elk vereischt.
Hij wenscht to zitten over goed en kwaad
(tot Harald)
En noodigt zich bij Harald uit ten eten !
(Soldaten af, Wolf ert en Stur volgen terstond.)

VIJFDE TOONEEL.
(Algemeen pvijgen. Men drukt elkander de hand
en groepwifTe verdwijnen alien. Rollo met Balde op
den achtergrond, terwijl Harald beide vrouwen die
trap opleidt en naar binnen wenkt. Stor die met het
hoofd op de tafel in slaap lag sedert het laatste verhaal
van Rollo staat brommend op en Ting/. Slaven nemen
de tafels op en dragen Te ;veg.)
STOR.

Wanneer ik word de vorst der reuzen
Dan lach ik, lachers, laatst,
Dan hang ik kegels aan uw huizen
En aan uw neuzen, neuzen,
neuzen. ..
Ha, ha, ha!... (strompelt rechts af; stoot aan een paal.
Ei, hebt gij keien in uw kop voor oogen,
Dat gij den vriend der mede, Stor, niet ziet !
Welnu die hem niet ziet, die voelt hem tech (af )
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ZESDE TOONEEL.
Harald, Rollo, Balde.
ROLLO.

Wel, ed'le Harald, wat beteekent dit?
1k vind geen woorden om mijn spijt to malen.
De vrienden, d'een als d'andre, gaan van bier,
Als vreesden zij besmetting voor hun longen !
o, Harald, Harald, is dit immer zoo ?
HARALD.

Mijn zoon, zoo is het immer seders lang.
De hooggeroemde vriendschap der stad Rome
Verdort ons vrij bestaan als eene pest
De jongren steekt zij aan met haren adem
En d'oudre zonder steun verkropt en zwijgt.
ROLLO
Niet alle jongren Loch noch elken oude;
Wel vele vind ik eensgezind met mij,
Bij vcie de wrok zijn angel heeft bewaard.
Getuige d'indruk lien de Skalde vvekte ;
Die pookte 't smeulend vuur en geeft mij hoop...
(Poos.)
HARALD.

o, Rollo, Rollo ! Vrij moet onze grond,
De dierbre, heilge grond!. .
(Naderend gerucht.)
(Rollo mil spreken. Harald weerhoudt hem met
de hand.)
Geef mij uw hand i
(Beide leggen hun andere hand plechtig op hun
Borst, staren ten hooge en dan elkaar in d'oogen; dan
een druk en zij scheiden. Rollo en Balde vlug af.)
DR. HALL1-4:11.

4,*

rtvErkzzEzz21,
OPEN BRIEF AAN DE ANTWERPSCHE
SCHILDERS (J).

Kunstenaars !
AARTWEL ! 1k ben uit uw midden vertrokken,

uit uw woelige midden, naar een stiller oord.
Draaiorgeltonen en straatgezang, gedender
van natiewageus, gekrijsch van kranen, schrille leurderskreten, 'k en hoore ze niet meer : God jonde mij de
landrust weer en de lieve liederen zijner vogels
Vaartwel, gij alien die mij uwe guile vriendschap
schonkt ; vaartwel, gij alien die 'k slechts van name kende,
doch wier doening ik vereerde, en wier drempel ik graag
om « in to kijken » zou overschreden hebben, hadden
de omstandigheden mijn pad niet plotselings elderswaarts
gewend. -- Vaartwel, en wat ik u wensch, 't is dat gij
alien kunstenaars moget zijn en blijven, kunstenaars in
den volien zin des woords.
Waarlijk kunstenaar zijn, 't is veel : 't is allemans
gelijke zijn, en dus de achting, den eerbied, de bewondering wegdragen van alien die 't goed meenen, eender
aan welk geloof, aan weak land, aan welke gezindheid
zij behooren. De kunstenaar moet in zijn hert den klop
gevoelen der herten van gansch zijn yolk ; hij en zijne kunst
moeten alleszins eigen zijn aan dat yolk, dat hij ten
leeraar, ten tolk, ten beschermer, ten wreker strekt. Hij

(I) Vervolg, zie blz. 266.

i s" halfjaar 1899.
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moet kunnen opstaan en spreken, daar waar handelaar,
staatsman en arnbtenaar zwijgend achteruitdeinzen, hij
moet elkendeen aanzien als mensch en bij machte zijn
vorst en beul en sjouwerman met eene zeifde maat te
meten. Hij moet vuur slaan uit de keien langs zijn pad
en ziin vernuft moet rond hem een lichtkrans werpen
van schoonheid en van adel Zijne macht ligt in zijne
zelfoffering; zijn rijk is bevestigd in het gemoed der
braven en zijn roep is : Excelsior ! Hooger, hooger ! —
Ja, hooger, ondanks de steilte, want des kunstenaars
leden zijn gezalfd lijk die der strijders uit de oudheid ,
vender ! ondanks de Lange, slechte baan, want hij heeft
een sterken pelgrimstaf ter hand en de planten zijner
voeten zijn verhard tegen 't schronzen van scherf en doors.
De kunst is de stem van het ingeborene goede en
schoone, 't is het geweten dat, alle wetten versmadend,
alle wetten te boven gaat en vOcir alle wetten bestond.
— DLirom is de geest der kunst een en dezelfde, 't zij
gelijk in welken vorm harer uiting. Die geest, — een geest
van eenvoud, van algemeene rechtveerdigheid en goedheid, — moet schuilen in een schilderwerkje van eene
hand groot, zoowel als in eene schepping die gansche
muren bedekt, in een puntversje zoowel als in een
heldendicht, in een sprookje zoowel als in eenen roman,
in het beeldje dat het schouwbord versiert zoowel als in
de reuzenbcelden der muzeums, in het kamerlied zoowel
als in het geestelijk zangspel. Die geest is den en moet
den blijven, ondanks alle persoonlijkheid, ondanks alle
zelfstandigheid der kunstenaars. De vernuften benaderen
elkander in de mate hunner grootheid en verkondigen de
tien geboden Gods in de mate hunner macht. — Hoe weinig
verschil van aard is er tusschen de groote kunstenaars
van vroeger en de groote kunstenaars van thans! Zie!
Wat nauwe verwantschap hebben niet ondereen de psalmen Davids, de treurspelen van Shakspere en de novellen
van Cremer ! de beeldhouwwerken der oude Eufraat- en
Tigrisvolken, die der Grieken en die der beeldhouwers
van den dag van heden. — De schilderijen van Van
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Eyck, die van Titiaan en die van Gallait ! 't Is dat de
jaargetijden Dog altijd komen en gaan als voor eeuwen,
't is dat de menschen nog altijd denzelfden nooddruft,
dezelfde zintuigen en gevoelens hebben als in de oorspronkelijkste tijden, 't is dat de natuur de natuur gebleyen is en dat de groote kunstenaar van alle eeuwen de
natuur te rade ging — De natuur is vol Leven en
beweging, zij biedt toestand op toestand aan, hare afwisseling is oneindig. Daarom is er geheugen noodig om
een grout kunstenaar te zijn, om den trek in 't wezen,
de kleur in de lucht weer te geven, en daarom zouden
de kleine kunstenaars eene natuur behoeven die zonder
beweging voor hen blijft liggen. Die kleinen aanschouwen
de natuur met eene vooringenomenheid die hen belet
het licht te zien waar het licht is, de duisternis waar
de duisternis heerscht. Zij zijn eenzijdig en loopen in
de leibank van scholen en van stellingen. Zij hebben
begrip van hunne kleinheid, doch ze willen niet bekennen
dat hunne scheppingen afzichtelijk breed van heap en
smal van schouder zijn. Zij meenen van die wanstaltigheid te wettigen door zich den naam van optimist,
pessimist, impressionist of iets dergelijks te geven, of
door, in den geest onzer eeuw, stukwerkers te worden.
Hun werk gaat slechts tot ter oogen, omdat het slechts
van de oogen komt, niet uit het herte.
Antwerpsche schilders ! gij offert nicest alien nog
op het altaar der gezonde kunst, doch menigeen onder
u werkt te weinig in evenredigheid van het getal zijner
voortbrengsels. Diepte ontbreekt meer dan ervarenheid
en kunde, gedacht meer dan geleerdheid. — Waarom
uwen tijd versleten aan beuzelarijen daar de toekomst
minachtend de schouders zal voor optrekken? Waarom
niet, of ware 't maar dens per jaar, al uwen moed, al
uwe wilskracht bijeen gegrepen, om weer te geven wat
uw oog gezien, uwe ziel gebroeid heeft ! — Eilaas, in
de laatste jaren zijn ze dun te zien geweest, de stukken
van de gehalte der « Boogschutters » van Leo van Aken,
van Luytens « Kinderen der Zee », van Ruls, « Mooien
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herfstdag ». — Men bekijkt soms duizend schilderijen
zonder eene maal getrild te hebben. 't Is alsof de meeste
schilders noch liefde, noch medelijden, noch teed, noch
vreugde kenden ; 't is alsof de poezie van natuur en leven
geenen vat en had op hen. - Welk recht hebben zij
dan op den adellijken iiaam van kunstenaar? — Geen !
God zij gedankt ! binnen Antwerpens wallen leeft er
meer dan een schilder die weerdig den naam van kunstenaar draagt, meer dan een Wiens faam langer leven
zal dan het huidige ge.lacht. Daar zijn er oudere en daar
zijn er jongere. Onder de jongere zijn er die gaven
genoeg bezitten om de beste onder de ouderen te overtreffen. — 0, gij jeugdige geesten, put uwe gi ootste kracht
in eigene bezieling, doch en spot met de ouden niet !
Weest van uwen tijd, doch weiger niet van u soms nide
te laten slepen door Rembrandt, Hals of Rubbens. Toets
u soms aan de waarheid, de diepte, de viugheid, de
klaarte, de weelde, den overvloed Bier uitstekende meesters.
Het genot hunner verbazende scheppingen zal een spoorslag zijn voor uw eigen vernuft, en de heilige wonde die
de Heer in uw jeugdig herte sloeg zal dieper worden
en u meer zeere doen,... 't geen ik u alien wensch en
jonne !
E. DE GRAVE.
Moortivele.

*4. 4 ft*k 'ft4A"rpk.

r w,
•••■
•

LETS OVER IDEALISME EN REALISME,
NAAR A ANLEIDING VAN

HILDA RAM'S Familie Schrikkel, I.

, :RKwEERDIG is dit boek niet alleen om zijne
11_
innerlijke gehalte, maar ook om de nieuwe, meer
realistische strekking, die het in onze Letterkunde aanduidt.
Het volksverhaal, gelijk wij dit tot heden meest
kenden, was de ontwikkeling van eerie, zooniet grootsche,
dan toch aangrijpende handeling. Veelal gold het de hefde
van een jong paar ; de knoop van het verdichtsel
was : « Zullen zij getrouwd geraken, en hoe? » Andere
malen was het de Iiidende onschuld, waar men zich
Zal zij
met klimmenden angst moest van afvragen :
verdrukt blijven of bevrijd en gewroken worden. —
Ofwel het was een gtootsch pleit van vaderlandsliefde of
menschelijkheid, dat voor de oogen des lezers ontrold
werd; maar altijd toch deed de eenheid in de handeling
onze gedachten en gevoelens rond e'en middenpunt
draaien dat geest en pert geboeid hield. De helden en
heldinnen waren dan ook Beene gewone menschen;
doorgaans moesten zij door ongemeene zielkracht strijden
tegen de duivelsche boosheid hunner vijanden, tegen
een onverbiddelijk noodlot, of tegen haast bovenmenschelijke hinderpalen. Geheimzinnige misdaden, benarde
toestanden deden den lezer met opgehouden adem voortijlen naar de ontknooping en dikwijls het uur van slapengaan vergeten; in een wooed : menschen en daden
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v;erden geidealiseerd, het was de strijd van het denkbeeldig goede tegen het denkbeeldig kwade.
Waarheid, in den zin van overeenkomst met de
werkelijkheid des levens, steekt er in zulke verhalen
heel vveinig ; en toch ligt dat idealiseeren, dat volscheppen,
zoo diep in de natuur der menschen, dat de Letterkunde,
die het zou willen over boord werpen, er noodzakelijk
na eenigen tijd moeste toe terugkeeren. Hoor den eenvoudigsten mensch in zijne gesprekken over personen en
gebeurtenissen : hij zal bier alles overschoon, ginder alles
verachtelijk vinden, alhoewel in werkelijkheid diegenen,
die hij bespreekt, een mengsel waren van deugd en
ondeugd, van vrome kracht en menschelijke zwakheden.
Hilda Ram toont ons echter in het onderhavig
vverk dat niet op den weg van hec idealisme alleen
kunstgewrochten kunnen ontluiken. « Alledaagsche menschen en alledaagsche gebeurtenissen ! En toch een
heerlijk boek ! » Aldus zou ietnand zijne beoordeeling
er over kunnen samenvatten.
Eenheid in de handeling is er eigenlijke geene : men
dobbert mee over de op- en afgaande baren van voorof tegenspoed waar de burgersfamilie Schrikkel op voortzwalpt. Men stelt belang in haar lot; doch een knoop
is er niet. Vandaar ook dat wij het verschijnen van
het tweede deel niet hoeven of te wachten om deze
beoordeeling te schrijven; zeker zien wij dit met nieuwsgierigheid te gernoet ; doch, moest de schrijfster nu haar
verhaal afgebroken hebben, zij zou ons niet gansch
onbevredigd laten : immers wij wachten niet angstig
naar eene ontknooping; die gespannen- en opgewondenheid, waarmee gewoonlijk romans gelezen worden,
heeft bier geene reden van bestaan. Wij doorbladeren
het boek met kalm genot en, als ons werk of ons bed
ons van de lezing wegroept, zullen wij het met voldoening wegleggen om er morgen nog eens eenige genoeglijke uren mee te slijten.
Heiden of heldinnen treden er niet op : geene
hemelsche, ook geene duivelsche wezens, maar menschen
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uit geest en stof, uit goed en kwaad, uit kracht en
zwakheid gekneed. Vrouw Schrikkel, voor wie de lez er
de meeste meewarigheid gevoelt, is een braaf vrouwken,
maar toch niet veel meer dan een goed sukkeltje. Baas
Schrikkel is een huistiran, die niets begrijpt van de
zachtere vrouwelijke aandoeningen zijner Anna ; doch
zijne herteloosheid is geen slechtheid : hij werkt als
een slaaf om zijne familie te doen vooruitkomen, en,
heeft hij eens iemands lijden begrepen, als b. v. dit
van het onnoozel betichte Cyntje, dan zal hij niet rusten
vooraleer hij de verlossing hebbe bewerkt. De oud-majoor
Van der Ael is een braaf, rechtschapen man, wiens grootste
genot is anderen gelukkig te maken ; maar onder zijne
schors van krijgsman bergt hij vrouwelijke nieuwsgierigheid en kinderachtige zwakheden. — En zoo is het met
al de personen van het verhaal : alien hebben hunne
deugden en hunne gebreken. Maar hoe schoon zijn die
portretten geteekend! Hoe levend spreekt hun karakter
uit hunne woorden en daden ! In het scheppen van karakters, en inzonderheid van vrouwenkarakters is Hilda Ram
eene meesteresse. Dit had zij reeds getoond in hare Klaverkens, in VerhuiTen en in andere harer gewrochten.
Dit toont zij meer nog in de Familie Schrikkel. Welke
verscheidenheid, welke juistheid in de opvatting en Welke
getrouwheid in de doorvoering !
Door dit meesterlijk vermogen weer zij de alledaagschheden met den glans der kunst te verhelderen, ze belangwekkend en boeiend te maken.
Een begaafd schilder doet ons met zoete wellust
verwijlen bij een spelend kindje, bij een slapend grootmoederken, ja bij hondjes of katjes. Zoo ook heeft de
Letterkunde geese buitengewone dingen noodig om ons
te boeien ; maar toch behoeft er oneindig meer kunst
om de aandacht wakker te houden voor het op- en afgaande
huiselijk leven eener eenvoudige burgersfamilie, dan om
de verbeelding op te jagen door eene reeks moorden of
eene verwikkeling van schrikkelijke geheimen.
Dan, ook de indrukken, die de lezer uit dit gezonde
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realisme mededraagt, zijn veel heilzamer en hechter dan
die uit de ingebeelde, hoogopgevijzelde tooverwereld der
gewone romans. In een boek als de Familie Schrikkel
leert men leven ; immers de schrijfster heeft ons niet
buiten onzen dagelijkschen kring gevoerd, maar zij heeft
ons in dezen doen opmerken en overwegen, wat wij enkel
hadden gezien zonder het to zien.
Daarbij (en dit is veel in onze sombere eeuw van
twijfelzucht en wanhoop), zij leert ons de menschen beminnen : zij wekt medelijden voor de versukkelde deugdzaamheid, maar ontsteekt] geenen haat; zelfs hare minst
gevleide personaadjes zijn in den grond maar groote
kinder en, bij wie erge gebreken zich hebben ontwikkeld,
maar die in hun binnenste nog veel goeds bewaren.
Zedelijk is het boek ongetwijfeld. Dit spook van
ezhtbreuk, dat in het begin des werks zijnen kop eens
laat zien, is gauw verdwenen : gelukkiglijk ! Laten wij
aan de Franschen het exploiteeren Bier zedelijke ellende !
Realisme staat in veler oogen gelijk met plat- of
gemeenheid, ja met onzedelijkheid. Het voorbeeld van
Hilda Ram toont ons hoe verre zij het mis hebben,
en het is juist omdat wij in de Familie Schrikkel zoo
goed het waar verschil leeren vatten tusschen het idealisme
en het goede realisme, dat wij er deze kleine studie aan
gewijd hebben.
wij bekennen dat het realisme, daardoor zelfs dat
het getrouw de werkelijkheid wil weergeven, meer aan
ruw- en naaktheid blootgesteld is : wie ons de vruchten
zijner opmerkzaamheid over den handel en wandel der menschen wil meedeelen, vergeet allicht dat hij eene keus moet
doen in het ware. Sle:hts dan nochtans zal zijn werk
kunstwerk zijn : eene schilderij en geene lichtprente.
Het zien kan den schrijver niet ontslaan van denken
en gevoelen : nooit mag hij ontaarden tot een zitlloos
machien.
Realisme geeft ook nog gemakkelijk aanleiding tot
onzedelijkheid, omdat de alledaagschheden, die het voorstelt, uit hun eigen niet belangwekkend genoeg zijn ; daaruit

264

IDEALISM: EN REALISME.

volgt dat zij ofwel met veel kunst moeten verwerkt, ofwel
met jets anders gekruid en gepeperd worden. En dit iets
is meestal het wulpsche. Maar dan ook is het gedaan
met de kunst ; want het gevoelen der wulpschheid is
iets heel anders dan het schoonheidsgevoel; het eene is
zinnelijk, het andere geestelijk. Het eene door zijne feller
prikkelingen doodt het andere. De schoonste bladzijden
van zulk een boek zullen overgeschrikkeld of met ongeduld gelezen worden, aangedreven als men is om weer
eens iets « aardigs » tegen to komen. Zoo is een gealcooliseerde slechts nog prikkelbaar voor den smaak van genever.
Men gaat naar den kunstenaar als naar eenen vuilklapper,
maar men weet hem dank omdat hij, door eenige letterkundige schoonheden, ten minste eenen glimp van kunst
aan zijne geilheid gegeven heeft en aldus aan zijne aanhoorders een eerlijk voorwendsel aan de hand heeft gedaan.
Doch er is deftig realisme, evenals er vuil idealisme
bestaat. De Familie Schrikkel is niet alleen geen ontstichtend, het is integendeel een onderrichtend boek.
Het is, zoowel in wat het voorstelt, als in de manier
van voorstellen, fel vrouwelijk. Sommigen ook zullen,
vinden dat de schrijfster wel wat veel filosofeert : hare
beschouwingen zijn gelukkig kort, maar nogal dikgezaaid.
Ook is het uitpluizen van het menschelijk hart, het
opspeuren der geheime drijfveer van handelingen en
woorden, bier en daar wat ver gedreven en verzwakt
sours de belangstelling. « C'est le defaut de la qualite, »
zouden de Franschen zeggen.
In alle geval een schoon en merkwaardig boek, waarde nu herschapen « Duimpjesuitgave » eer van haalt.
Met zijnen voorganger in dezelfde uitgave, namelijk
Stijn Streuvels' Lenteleven, heeft onderhavig werk dit
gemeens, dat beide gewrochten realistisch zijn en eene
weersplete van het werkelijk leven, gelijk de schrijvers het
rond zich hebben opgemerkt. Beide getuigen van begaafdheld. Maar welk verschil! Zoo grof en zinnelijk het
realisme van den Vlaanderschen schrijver is, zoo fijn en
zielkundig is dat van Hilda Ram. Lenteleven is het bock.
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van bloote beenen ; in de Familie Schrikkel integendeel
wordt het menschelijk hart met zijne geheime plooien
voor ons blootgelegd. Beide schrijvers hebben afgezien
en afgehoord wat zij voorbrengen, zij schilderen naar het
leven; maar Stijn Streuvels zag weleens door eenen
valschen bril en doet de eenvoudigheid onzer vlaamsche
boeren in afstootende ruwheid ontaarden, met verwaarloozing van het innig zieleleven dat onder die grofheid
schuilt.
't Is waar, Stijn Streuvels was aan zijnen eersteling ;
hij zal voorzeker zijnen smaak nog louteren en zich
boven de lage en verlagende zinnelijkheid verheffen, daar
integendeel Hilda Ram ons reeds aan meesterlijke schetsen
gewend had.
F. DRYVERS.

' .....P. '

EEN BOEK OVER ONZE HEDENDAAGSCHE
SCHRIJFTAAL.

Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuzvering
door -WILLEM DE VREESE. - Gent,
A. Suffer. 1899.

Nederlandsch Museum, onder den titel Zuidnederlandsche Taal- en Lellerkundqe Wetenschap,

ENIGE jaren geleden verscheen in het

eene reeks artikelen van den heer W. de Vreese, waarin
een werk van den heer Haerynck over Boendale en
zijn . tijd, aan eene scherpe critiek werd onderworpen (I). In eene nabetrachting vond de schrijver
gelegenheid om te wijzen op de onvoldoende taalkennis van de meesten onzer vaderlandsche letterkundigen. Toen reeds sprak hij het als zijne meening
uit, dat schier al onze Zuidnederlandsche geschriften
uit de laatste zestig jaren getuigenis afleggen van
onbedrevenheid in het gebruik der moedertaal, en
dat inzonderheid de invloed van het Fransch op de
woordenkeus en den zinbouw maar al te duidelijk
merkbaar is. Stond een arbeid als die van den beer
Haerynck, om het onwetenschappelijke der methode,
reeds beneden peil, onzen schrijvers werd daarenboven

(I) Zie Nederl, Mus. 1890, I, blz. 53 en vlgg., 285 en vlgg.;
II, blz. 5 en vlgg., 73 en vlgg.; 333 en vlgg.; 1891, I, blz. 102 en vlgg.;
blz. 212 en vlgg.; blz. 329 en vlgg.

ONZE HEDENDAAWT_iCHE SCHRIJFTAAL.

267

op het hart gedrukt, dat, wilden zij ooit met de Noordnederlandsche letterkundigen op eene lijn worden
gesteld, degelijker en grondiger studie hunner taal
een allereerste vereischte was.
In deze bewering lag in zoover iets nieuws, als
ze, naar ik meen, nog nooit op zoo stelligen toon, en
als het ware op het Joel af, werd geuit; doch voor
hen, die in de gelegenheid waren geweest over onze
Zuidnederlandsehe letteren het oordeel van bevoegde
rechters in te winnen en dat oordeel op prijs stellen,
klonk ze allesbehalve kettersch. Dat de fraaiste letterkundige gewrochten, die ons land in deze eeuw heeft
opgeleverd, in eene taal zijn vervat, waarvan de Nederlandsche schering telkens door een inslag van buitenlandsch merk wordt gekruist, was tot op onzen tijd
geene verborgenheid gebleven. De verklaring van het
feit ligt voor de hand : de Fransche taal hier te lande
in alle takken van bestuur heerschappij voerend, —
en onze opvoeding geheel beheerscht door de
gedachte, dat de geboren Vlaming- zich toch vooral
thuis moet leeren gevoelen in eene omgeving, waar
de taal van elke uiting van hooger leven — enkele
kringen uitgezonderd — Fransch is. Daarbij, geene
of weinig aansluiting met Noord-Nederland. Wie
met dezen toestand bekend is, kan er zich niet
over verwonderen, dat de incedertaal, die zich aldus
haar levensterrein ziet betwist, haar zuiver karakter
verliest.
Doch, ondanks dit natuurlijk verband tusschen
oorzaak en g-evolg, het onnatuurlijke van het feit
zelf in 't licht te stellen, waar toch de reactie tegen de
verfransching sedert ling was ontstaan , en degenen,
die zich — bewust of onbewust — aan taalverbastering
schuldig maken, te wijzen op den omvang van het
kwaad en op het groote belang, dat daarbij op het
spel staat; — dit was de bedoeling van den steller
der aangehaalde artikelen.
Dat deze bedoeling toen echter niet geheel tot
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haar recht kon komen heeft de heer De Vreese zelf
gevoeld. « 1k durf beweren » schreef hij in het laatste
zijner artikelen, « dat, op luttel uitzonderingen na,
geen dezer beide ding-en » — namelijk kennis onzer
taal en onzer letterkunde — » in Zuid-Nederland,
bestaat;... Misschien doet de gewenschte gelegenheid zich wel Bens voor om te bewijzen dat het waar
is, wat ik schreef in een mijner voorgaande opstellen :
dat taal en stiji van den heer Haerynck niet slechter
zijn dan wat wij over 't algemeen te lezen krijgen. »
Toen de Koninklijke Vlaarnsche Academie in
1895 met haar prijsvraag kwam over gallicismen (r),
was dat een kolfje naar Dr. De Vreese's hand. Dit
was nu voorzeker eene « gewenschte gelegenheid ,
en dat ze door hem werkelijk was afgewacht blijkt
uit de inlei(:ing tot het boek, dat, als antwoord op die
prijsvraag met goud bekroond, thans het licht heeft
gezien, en waarin ons verzekerd wordt, dat « het
grootste gedeelte van het verwerkte materiaal reeds
gedurende de jaren 1887-1891, bijeenverzameld (werd),
fang voor de Koninklijke Vlaarnsche Academie de
prijsvraag uitschreef. »

Hoe heeft de schrijver van Gallicismen in het
Zuidnederlavdsch zijne taak opgevat?
De eerste plicht, dunkt mij, » lezen wij op de
eerste bladzijde der inleiding, « welke door deze
(prijs)vraag aan hem, die ze wil beantwoorden, opgelegd wordt, is : te bewijzen, dat de gallicismen, welke
hij behandelt, wezenlijk in gebruik zijn. »
De gallicismen moeten dus, als het ware, op het

( t) Gevraagd werd : . Eene volledige lijst van de huidige in onze
taal meest voorkomende gallicismen, met aanduiding van de zuiver
Nederlandsche wool dschikkingen of uitdz ukkingen. »
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leven worden betrapt ; en daartoe moest een aanzienlijk gedeelte onzer hedendaagsche Zuidnederlandsche literatuur aan een nauwkeurig onderzoek
worden onderworpen.
Als een geoloog, die de sporen wil aanwijzen,
Welke eene overstrooming in eene landstreek heeft
achtergelaten ; of die langs de bergwanden de uitwerkselen eener vulkanische uitbarsting tracht na te
speuren, en daartoe zijn blik laat gaan over aanslibbingen en uitschuringen, over lavastortingen en
losgelaten rotsblokken ; aldus doorvorschte de schrijver
van Gallicismen een ontzagwekkend aantal bladzijden
druk, — alles Zuidnederlandsche proza en poezie uit
den laatsten tijd, — om met gespitst waarneming-svermogen daaruit aan te teekenen, wat hem voorkwam
zijn ontstaan te danken aan inwerking van Fransche
woorden en Franschen zinbouw, Franschen gedachtengang en Franschen geest op het gemoed en de
taal zijner landgenooten. Het baatte niet of ook al
een dichterlijk beeld, eene mannelijke gedachte voor
het onnederlandsche der uitdrukking om genade
smeekte; onmeedoogend werd deze laatste ingelijfd
bij de allengs tot een heirleger aangroeiende gallicismen, zoodra ze het merk der zuidelijke afkomst
op het voorhoofd droeg.
Koch het kon den samensteller van het boek
niet te doen zijn om een aantal distelen te lezen.
Onder den aandran eener vurige liefde voor de
moedertaal opgezet, moest het ondernomen werk
ock liefde voor de moedertaal aankweeken, en zelfs
de aanwijzing der zuivere Nederlandsche woorden
of uitdrukkingen mocht, op hare beurt, slechts middel
zijn tot bereiking van een hooger gelegen doel : het
bevorderen der zuiverheid onzer spreek- en schrijftaal.
Of dit doel zou bereikt worden lag, wel niet
uitsluitend, maar toch voor een aanzienlijk deel aan
de uitwerking en de behandeling der stof. Ook hier
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was in de eerste plaats beperking een onafwijsbare
eisch : beperking in het opnemen der te bespreken
gevallen, beperking in de behandeling van het
opgenomene.
Willen wij nu voor ons zelf uit den geleverden
arbeid nut trekken, dan is het noodig dat we ons
van beide nauwkeurig rekenschap geven.
De beperking in het opnemen der te bespreken
gevallen : hierbij hebben we niet zoozeer het oog
op het weglaten van datgene, wat uit den aard der
zaak niet behandeld kon worden, en waarop in de
inleiding, blz. XIX en vlgg. wordt gewezen — zooals
bij voorbeeld gallicismen in de beeldspraak, in den
gedachtengang, in de klankleer en wat dies meer
zij, --- als op de beperking in de stof zelve, door
den schrijver aldus reeds binnen zekere grenzen
afgebakend. Gallicismen in den woordenschat en
gallicismen in de constructie : aldus zouden de twee
hoofdafdeelingen van het werk heeten. Maar niet
alle gallicismen in den woordenschat of in de constructie zouden worden opgenomen. Om te begrijpen
welke opvatting daarbij tot leiddraad heeft gestrekt,
is het niet overbodig een blik te werpen op de
algemeene verschijnselen, die zich bij de langzame en
onophoudende verwording van elke levende taal
voordoen.
Beschouwt men een in hedendaagsch Nederlandsch geschreven opstel, en vestigt men zijne
aandacht op de historische ontwikkeling der taalvormen, dan zal men talrijke woorden en zegswijzen
kunnen aanteekenen, waarvan het bestaan niet zeer
hoog opklimt. Elke tijd roept nieuwe toestanden in
't aanzijn, en, naast nieuwe ontdekkingen op allerlei
gebied, ook nieuwe denkbeelden, nieuwe beschouwingen over levee en kunst, staat en maatschappij.
Woorden als spoorweg, draadgeleiding, rj.wiel dragen
een onmiskenbaren negentiendeeuwschen stempel.
Het woord staathuishoudkunde is niet veel ouder,
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ofschoon het begrip uit het midden der verleden
eeuw dagteekent. Naast dergelijke benamingen van
inderdaad nieuwe dingen, doemen woorden op, die
niet zoozeer hun ontstaan danken aan vroeger onbekende zaken, doch oude, reeds bestaande denkbeelden
in een eenigszins nieuw licht plaatsen. Wanneer
een begrip meer algemeen wordt ontstaat ook dikwijls
de behoefte aan eene andere uitdrukking. Het begrip
bewonderenswaardzg is natuurlijk zeer oud ; toch zal
men het woord bij onze schrijvers der zeventiende
eeuw te vergeefs zoeken. Men vergenoegde zich toen
met wonderbaar of wonderlyk, of nam de toevlucht
tot eene omschrijving. Heilbeg-ecrige menschen zijn
er ten alien tijd geweest, doch ook dit bijvoeglijk
naamwoord was in de taal der zeventiende eeuw
onbekend. En hoeveel siaatsbenzocang- of wanbeheer
er toen ook geweest zij, de behoefte aan benamingen
voor deze begrippen werd nog niet levendig genoeg
gevoeld om die woorden in 't aanzijn te roepen.
Op het gebied der kunst4verheid heeft het Nederlandsche y olk in sommige tijdperken zijner geschiedenis, — onze kunstverzamelingen leggen er getuigenis
van of — eene hooge vlucht genomen ; echter duurde
het tot op onzen tijd vooraleer deze tak van nationale
werkzaamheid zijn eigen, passenden naam eriangde(r).
Aldus verrijkt de spraakmakende gemeente de
taal voortdurend met nieuwe vormen. Wel staat
daartegenover dat enkele vormen verouderen en uit
den woordenschat verdwijnen, doch op dit oogenblik
is zulks voor ons van geen belang.
Waaraan worden die telkens nieuwe vormen
ontleend? Enkele ontstaan door toepassing van den
reeds bestaanden woordenrijkdom, met of zonder
afleiding door middel der gebruikelijke voor- en

(0) Ten onzent spreekt men van niperhezdskunsten (arts industriels), doch dit is een gall;cisme.,

2"2

EEN BOEK OVER

achtervoegsels. De hooger vermelde woorden behooren tot deze categorie. Men kan zeggen dat ze hun
ontstaan danken aan de natuurlijke groeikracht der
taal, op den bodem harer historische ontwikkeling.
Van sommige andere woorden, al vertoonen ze
een zuiver Nederlandsch karakter, kan zulks niet
worden beweerd. De gezamenlijke spoorweglijnen
van eene min of meer uitgebreide landstreek noemt
men het sfioorzveg-net. Van het standpunt der Nederlandsche taal is dit woord onberispelijk gevormd,
doch het ligt niet in den aard van ons yolk jets een
net te noemen, dat er alleen op de kaart als een
weefsel uitziet, en waarin bovendien geen mensch
of ding ooit gevangen of verward raakt. Met het
woord net is voor het Nederlandsche taalgevoel
innig verbonden het begrip b' elkander houden
(hulsel voor het hoofdhaar, bij voorbeeld), of gevangen houden (vischnet), zoodat een net van leugens,
een net van bedriegerien veel natuurlijker klinkt dan
een net van lJnen. Het woord spoorwegnet zou niet
bestaan, zoo men in 't Fransch niet sprak van re'seau
des chemins de jeer. Stratennet en zelfs dradennet
(het dradennet der telephoon, bij voorbeeld) zijn van
denzelfden aard.
Wanneer de verzakking van een bouwwerk moet
worden te keer gegaan door er van onderen metselwerk tegen aan te brengen, heet dit van ouds
onderbouwen, en het aldus aangebrachte metselwerk
heette vroeger onderbouw, waarmede bedoeld werd :

lets, dat van onderen tegen een bestaand gebouw wordt
aangebracht. Doch in onzen tijd, bij den grooten
vooruitgang in de bewerking van ijzer en staal,
waardoor het slaan van groote bruggen met ijzeren
overspanningen op steenen pijlers en landhoofden
mogelijk geworden is, ontstond de behoefte om de
twee gedeelten van een dergelijk bouwwerk bij een
afzonderlijken naam te noemen. Door middel van
latijnsche voorvoegsels waren in het Fransch de
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woorden infrastructure en superstructure gevormd.
In hedendaagsch Nederlandsch spreekt men van
den steenen onderbouw en den metalen bovenbouw.
In dit verband beteekent onderbouw eenvoudig het
benedenste gedeelte van het bouwwerk, tot steun
verstrekkende aan het andere gedeelte of bovenbouw.
Aiweer is er, van het standpunt onzer taal, op deze
twee samenstellingen niets aan te merken ; toch zijn
ze feitelijk ontstaan onder den invloed eener vreemde
taal.
Jets dergelijks geldt voor het uitnziddelpunti:g
(excentrique) van Multatuli, voor fabelachlig- (fabuleux),
waarin fabel niet de gewone, doch de ongewone
beteekenis heeft van cen onmogelik voorval; gedragsl'n (ligne de conduite) ; en voor uitdrukkingen als
bj stilfwjp,ende overeenkonist en andere.
Zulke woorden en zegswijzen vertegenwoordigen
het gallicisme in zijn allerlichtsten graad. Er bestaat
geene enkele reden om ze te weren, en ze zijn in
alle opzichten te beschouwen als zuiver Nederlandsch,
waartegen ook het fijnste taalgevoel niet in opstand
komt. Zoolang men het begrip « fout » onafscheidelijk acht van het woord gallicisme, zal men zelfs
weigeren er dezen naam op toe te passen. In het
licht der historische wording kan men ze echter
zeer goed aldus noemen (t).
Een ander geval is het met woorden en zegswijzen die, aan het Fransch ontleend, in onze taal
algemeen in gebruik zijn geraakt, niet omdat ze met
den geest der taal strooken, maar ofschoon ze er mede
in strijd zijn. In de achttiende eeuw was een meisfe
optassen eene gangbare uitdrukking, die in onze eeuw

( I ) Zooals begrijpelijk :s, laat iets dergelijks zich opmerken ten
opzichte van germanismen. Men zie daarover wat de Heer TACO H. DE
BEER naar aanleiding van het artikel groothezdswaan in het Md. Wdb.
schrijft in Noord en Zuzd, 19' jg., n° 2, biz. 'sr, en vooral het
daaropvolgend Naschrzft van a A. BEETS.
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geheel is geweken voor Cell meisfe hel hof maken.
Onnederlandscher uitdrukking is niet denkbaar ; doch
deze bestaat nu eenmaal, en daar valt niet tegen op
te roeien. Hetzelfde geldt voor de kamer houden,
wanneer sprake is van een zieke; of voor de gegevens,
waarnaar een vraagstuk moet worden opgelost.
Deze uitdrukkingen vertegenwoordigen het gallicisme in een hoogeren graad. Van het standpunt
van het Nederlandsch, op zich zelf beschouwd, zijn
zij of te keuren ; doch van het standpunt onzer taal
zooals deze haar leven leeft onder de andere,
Europeesche talen, is hun gebruik gerechtvaardigd.
Immers kan het Nederlandsch niet ontsnappen aan
eene algemeene wet, volgens welke sommige uitdrukkingen, op den duur, uit de eene taal in de andere
overgaan tegen den geest dezer andere in. Zulke
uitdrukkingen zijn echter altijd in aantal zeer beperkt
en behouden een sterk exotisch voorkomen. Haar
indringen in de taal is nagenoeg van denzeifden
aard als dat van de bastaardwoorden, die van lieverlede deel zijn gaan uitmaken van den woordenschat.
Doch het gallicisme in den hoogsten graad zijn
zulke uitdrukkingen of woorden, die aan het Fransch
ontleend worden, omdat de spreker of schrijver er
beter mede vertrouwd is dan met den echt Nederlandschen taalvorm, of zelfs omdat deze laatste hem
onbekend is. In beide gevallen behoort zijn taalgevoel
hem echter te waarschuwen dat hij zich op een
dwaalspoor bevindt. Hetzij slordigheid, onbedrevenheid of onkunde in het spel is, er ontstaat werkelijk
eene taalfout (I).

(I) Behalve aan slordigheid, onbedrevenheid of onkunde kan nog
gedacht worden aan opzet, wanneer de schrijver of spreker oordeelt,
dat de uitdrukktng, welke hij aan het Fransch ontleent, om hare geestigheid, pittigheid of sierlijkheid, or out welke andete teden ook, in het
verband de voorkeur verdient. Het gebruik van het gallicisme is in dat
geval een stijimiddel. Doch dit is uitzondering en kan alleen voorkomen
met sommige Fransche vormen, die waarlijk bijzonder geestig of sierlijk
zijn. Bij BUSKEN HUET vindt men daarvan talrijke voorbeelden. W. DE
VREESE behandelt dit geval in zijne Inlezding, blz. XXXIX.
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Dr. De Vreese heeft in zijne Gallicismen in het
Zuicinederlandsch alleen het oog op deze laatste categorie, en verklaart zijn standpunt dienaangaande in
zijne In/tiding, waarin hij er de aandacht op vestigt,
dat zijn boek uitgaat van het punt, waarop onze
taal thans gekomen is. »
Natuurlijk is het onderscheid, dat we tusschen
de verschillende soorten van gallicismen hebben gemaakt, eenigszins willekeurig, en zijn de grenzen niet
zeer scherp te trekken. Omtrent sommige uitdrukkingen kan twiifel ontstaan, of ze tot de tweede of de
derde categoric te brengen zijn; van andere is het
mogelijk, dat ze, na verloop van tijd, uit de derde
naar de tweede overgaan. In zulke ge ‘ alien is het
taalgevoel van ieder onzer het eenige richtsnoer, en
kan aan de af- of goedkeuring van eene uitdrukking
eene sterke mate van persoonlijk inzicht ten grond
liggen.
Doch er is meer.
In het afgetrokkene zullen de meeste menschen
toegeven, dat een dergelijk, immers geheel ongerechtvaardigd gebruik van een gallicisme eene taalfout
is. Toch is deze waarheid, van het standpunt der
moderne taalkunde, niet zoo eenvoudig als bij den
eersten oogopslag wel schijnt.
De uitkomsten der taalwetenschap zijn in de laatste halve eeuw aan eene algeheele herziening onderworpen, en op nieuwe grondslagen gevestigd : de
beginselen, waarvan de hedendaagsche taalkunde
uitgaat, hebben den invloed ondergaan der algemeene
evolutie in onze dagen op wetenschappelijk gebied.
Het is opmerkelijk hoe de ontwikkeling der eene
wetenschap met die der andere hand aan hand gaat.
Als ware het om de eenheid van alle menschelijk
weten te staven, brengen dezelfde wetter, die op het
gebied van den eenen tak van kennis nieuwe opvattingen en beschouwingen in 't leven roepen, ook op
ander gebied langzamerhand eene omkeering te weeg
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in onze zienswijze. Zooals, op het terrein der natuurwetenschappen en der levensleer, onze vroegere
begrippen meer en meer blijken abstracties te zijn
geweest, en wij bij onze beschouwingen meer en meer
acht slaan op de concrete waarheden, zoo hebben de
moderne taalkundigen hun blik escherpt tot het
nauwkeurig waarnemen van feiten, en gaan ook zij,.
bij het opmaken hunner theorie, van het standpunt der
concrete begrippen uit. De taal bestaat niet, is de
slotsom van hun denken, er zijn alleen menschen,
die spreken.
Beter dan zulks bij de taalkundigen der oude
school het geval was, laten onze hedendaagsche taalgeleerden recht wedervaren aan het persoonlijke in
den mensch, die de taal gebruikt als voertuig zijner
gedachte. Even als ieder individu met zijn eigen oor
hoort, met zijn eigen hand gevoelt en met zijn eigen
borst ademhaalt, evenzoo drukt hij zich uit door middel
zijner eigen, persoonlijke taal. Eenig nadenken vol.staat om te beseffen, hoe onafzienbaar het veld is, dat
zich, bij zulk eene beschouwing, voor de waarneming
van den taalvorscher opdoet. Zoodra de eigenaardigheden van het dialect, het vreemdsoortige der uitspraak, de voorliefde voor zekere woorden, het bij
voorkeur den nadruk leggen op sommige taalvormen
en heenglijden over een aantal andere niet meer
aangemerkt worden als evenveel afwijkingen van de
algemeene, eenige taal, die alleen recht van bestaan
heeft, maar als normale levensuitingen waardoor de
echte kenmerken der taal aan den dag treden, staat
de taalvorscher voor de noodzakelijkheid, een onnoemlijk aantal verschijnselen op te teekenen, na te gaan,
te rangschikken en te ontleden. Doch hij de onmogelijkheid om aldus te geraken tot eene synthese, die
alles omvat, geeft nauwgezette studie hem den sleutel
aan de hand tot de verklaring van een aantal feiten,
waarmede men vroeger geen anderen raad wist dan
ze eenvoudig over het hoofd te zien of te bestempelen
als inconsequenties.
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Echter behoort, ook in deze richting, gewaakt
te worden tegen eenzijdigheid Had men alleen oog
voor het persoonlijke in de taal, en ging men, van
dat standpunt uit, alle verschijnselen die zich op het
gebied der taal voordoen, aanmerken als adaequaat,
dan zou men het groote doel van alle taal mis.kennen :
den omgang te bevorderen tusschen de menschen
onderling. Er bestaat, op dit gebied, een zeker, telkens
zich herstellend evenwicht tusschen de middelpuntvliedende en de middelpuntzoekende krachten. In een
tijd, dat de locale en persoonlijke invloeden dreigen
overwegend te worden, wordt de omgang met verafwonenden of andersdenkenden moeilijker, en ontstaat daardoor de behoefte aan eenheid van taal : er
wordt dan gestreefd naar eenheid van woordenschat
en van zinbouw, van uitspraak en van spelling, Eene
zoogenaamde letterkundige taal wordt in 't leven
geroepen. Rijst in een anderen tijd het gevaar, dat
de taal in een slaafsch gareel zou gedrongen worden,
dat de conventioneele taalvormen zich in zulke mate
zouden opdringen, dat het persoonlijke en individueele zich niet meer naar behooren kan laten gelden,
dan ontstaat reactie tegen het eerste streven, en de
taal verbreekt de banden, die haar willekeurig zijn
aangelegd.
Deze tweeerlei strooming houde men in 't oog,
wil men de beteekenis vatten van om 't even welk
verschijnsel op taalgebied. Eenerzijds onderhevig
aan eene voortdurende verwording, is toch eenheid
de hoogste wet der taal, mits deze eenheid worde
opgevat als eene organische; en deze wet beheerscht
niet alleen de taal van een persoon, doch evenzeer
die van een groep personen, ja van een geheel yolk.
Dr. De Vreese, die, in de Inleiding- tot zijn werk
over de Gallicismen in het Zuidnederlandsch, beslist
het standpunt der moderne taalkunde kiest, zou de
p en moeten halen door zijn geheelen arbeid, indien
hij tevens niet doordrongen was van het besef dat
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vrijheid op taalgebied niet moet ontaarden in bandeloosheid ; en dat er een algemeen standpunt
bestaat, van waar men sommige taalvormen, met het
volste recht, zonder ontrouw te worden aan zijne
beginselen, als ongezond kan brandmerken.
Op welken grond zijn sommige woorden of zegswijzen als gallicismen of te keuren ? Indien men de
taal behoort te beschouwen als geworden, met welk
recht wordt dan over uitdrukkingen, die iemand nu
eenmaal gelieft to g-ebruiken, de staf gebroken, omdat
deze uitdrukkingen herinneren aan eene vreemde
taal? Is het in den grond der zaak dan niet om
het even, of eene zegswijze reeds eenige eeuwen
te voren bij onze voorouders in zwang was, dan of
ze voor het eerst of sedert korten tijd, zij het dan
oak naar het voorbeeld van een uitheemsch spraakgebruik, in onze spreek- of schrijftaal voorkomt?
Wanneer een onnoeinlijk aantal oorzaken hebben
samengewerkt om de taal te maken tot hetgene ze
op dit oogenblik geworden is, en we die oorzaken
wel historisch kunnen ontleden en rangschikken,
doch ze alle als even geldig hebben aan te merken,
waarom wordt dan juist aan de werking dier eene
oorzaak, den invloed van het Fransch, haar recht
ontzegd?
Dat Dr. De Vreese het gewicht dezer bedenking
heeft gevoeld, blijkt uit zijne Inleiding. c Wellicht
zal menigeen zich thans afvragen, >, schrijft hij,
c waarom ik, die blijkbaar de grondbeginselen der
nieuwere taalwetenschap huldig, waarom ik dan tegen
een in zekeren zin reeds gevestigd gebruik in opstand
(1).
kom
Het recht om daartegen in opstand te komen
wordt ontleend aan het besef, dat de taal eene organische eenheid behoort te zijn ; en zoolang een

( I) Bladz. XIII.
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aantal menschen door zekere niet altijd voor omschrijving vatbare wetten, maar waarvan de werking
te weeg brengt wat men taalgevoel noemt, hun
taalgebruik laten beheerschen, hebben ook anderen,
die prijs stellen op gemeenschapsoefening met de
eersten, honderd redenen tegen eene om die zelfde
wetten na te komen. Evenzeer als men aanmerkingen maken mag op eene of andere onjuiste
spelling, zoodra een zeker spellingstelsel eenmaal is
aangenomen, evenzeer kan er sprake zijn van onjuist
taalgebruik.
« Van daar ook, dat de reden, waarom de foutieve uitdrukkingen moeten verworpen worden, in
den grond steeds dezelfde is : « in shjd ma 071S
taaleien of taalgebruik, » aldus Dr. De Vreese op
bladz. XII der ink iding. Zich beroepen op parallelle taalverschijnselen, en door analogie besluiten
tot het verwerpen of goedkeuren eener ongewone
spreek- of schrijfwijze , verder vermag men niet te
gaan. Inderdaad komt alles neer op deze vraag
staan we voor een historisch resuitaat of voor een
alleenstaand, aan Been algemeen verschijnsel vast
te knoopen feit?
Het hoeft dus allerminst te verwonderen, of
geenzins Dr. De Vreese als zoovele fouten te worden
aangerekend, dat de steller dezer artikelen op sommige punten niet altijd tot dezelfde slotsom komt
als de schrijver van Galli ci smen. Wanneer hieronder
enkele aanmerkingen worden ten beste gegeven en
enkele bedenkingen geopperd tegen hetgene door
Dr de Vreese wordt geleerd, dan zij de lezer in(la.chtig,
dat tegen de beslissing van het taalgevoel van den
een alleen beroep openstaat bij het taalgevoel van
den ander, en dat de rechtbank, die in hoogster instantie uitspraak doet, geene andere is dan de spraakmakende gemeente.
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Scheen alzoo, om het doel dat beoogd werd,
beperking in het opnemen der gallicismen gewenscht,
ook bij de behandeling der stof moesten zekere
grenzen worden in acht genomen, wilde het werk
niet tot een buitengewonen omvang uitdijen. De
gronden, door Dr. De Vreese hiervoor aangevoerd,
hebben hunne waarde, doch nemen niet weg, dat
deze beperking hare bedenkelijke zijde heeft. Reeds
werd er door den Heer Coopman op gewezen, « dat
de goede uitdrukkingen, die worden opgegeven, niet
altijd goed passen in de excerpten. D De Heer Coopman bedoelt, dat sommige opgegeven uitdrukkingen
wel in 't algemeen te beschouwen zijn als de verbetering der besproken fout, doch dat, in het citaat
zelf, het verband wel eens eene andere uitdrukking
vordert. Deze opmerking is juist. Aldus bij het woord
hernemen, bladz. 84, waar de tekst van Dr. De Vreese
luidt als volgt : < Het gebruik van dit werkwoord is
in Noord-Nederland zeer beperkt, het wordt daar
nagenoeg alleen gebezigd in den eigenlijken zin
van oj5nieuw nemen. In Zuid-Nederland daarentegen
komt het ongemeen vaak voor, ongetwijfeld onder
den invloed van fr. reprendre, waarvoor men in zuiver
Nederlandsch zegt hervatten.» Neemt men nu echter
de proef op de som, en l'ascht bij de aangehaalde
voorbeelden het werkwoord hervatten in waar hernemen staat, dan worden negen en twintig van de
twee en dertig zinnen goed, doch de overige drie niet.
Werkelijk behoort men te zeggen : Eent:ge oogenblikken later werd de zitting hervat ( I Ste zin) en Het kind
hervat weer 4.11 vermoeienden loop (3 de zin). Doch de
tweede zin : 1k herneem den draad van min verhaal
moet luiden : 1k hervat rr4n verhaal of ik neem den
draad van min verhaal weder op. De vierde zin : De

vriendin hernam op hare beurt de vertelling van naaldeken lot draadje worth alleen goed door het werkwoord herhaalde te gebruiken in de plaats van hernam,
want uit de toevoeging van naaldeken tot draadje
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blijkt dat hier Been spraak is van de verielling- te
vervolgen, wel van ze opnieuw le beginnen. In den
vijfden zin : Beide (sic) hebben Maerlants reusachfige
tack hernomen en voortgezet wordt vereischt weder
ofigeval, want, tenzij ooit mocht blijken dat Maerlant
haar had uit de hand gegeven, alleen Maerlant zelf
kon zfne tack, na haar een zekeren tijd onafgewerkt
te hebben laten liggen, hervatten.
Ook het omgekeerde doet zich voor : somtijds
geldt de verbetering alleen het citaat, en is de
gewraakte uitdrukking in een ander verband wel te
gebruiken, zonder dat daarop de aandacht wordt
gevestigd. Sla Gallicismen op en lees het artikel
ell? dig-en op bladz. 44. De tekst luidt zoo stellig mogelijk : « In het Fransch kan het ww. finir ook eene
stoffelijke zaak als onderwerp hebben. Niet aldus ndl.
eindigen. Men zegt van eene zaak dat ze een einde
neemt, dat er een einde aan komt. Werkelijk gaat
de aangehaalde zin mank en behoort te luiden : Er
zou Been einde aan de list komen... Doch Dr. De Vreese
zal wel niets hebben in te brengen tegen een zin
als de volgende : Het lichaam van den visch eindie
in een staart. Zal nu de gebruiker van Gallicismen
niet in den waan gebracht worden, dat ook deze
laatste zin niet deugt ? Bij nader onderzoek zal 't hem
misschien niet ontgaan, dat het oorzakelijk voorwerp
in een staart hier alles goed maakt, waardoor eindigt
hier niet meer beteekent een einde nemen, maar verloop, loott uit (in een staart). Doch den Heer de Vreese
treft op deze plaats het verwijt, het verkeerd gebruik
van eindigen niet op voldoende wijs te hebben
omschreven, want het kan zijne bedoeling niet zijn
het taalgevoel zijner lezers op de proef te stellen ;
hem worth, integendeel, voor dat taalgevoel naar
een richtsnoer gevraagd.
Een ander voorbeeld is het artikel evenredis,
bladz. 44. « In het Nederlandsch >, lezen we,
€ kan men alleen zeggen dat zekere hoeveelheden
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onder elkander evenredig zffn. Dit is duidelijk. Dat
evenredig met, als in den gewraakten zin voorkomt,
niet door den beugel kan, daarover zijn we het met
Dr. De Vreese eons. Doch wat lezen we op bladz.
XXXI der Inleiding van de hand van Dr. De Vreese
zelf? « Wat het aantal der aangehaalde voorbeelden
betreft, dit is thans over 't algemeen evenredig aan
het minder of meer uitgebreid gebruik van de fout
waarvan zij een bewijs zijn. » Deze zin is volkomen
zuiver, en over 't algemeen is de uitdrukking evenredig aan bij Noordnederlandsche schrijvers niet
zeldzaam. Niemand minder dan Matthijs de Vries
schrijft in de Inleiding tot het Woordenboek : « Aan
die bestemming zijn de grenzen evenredig, binnen
welke het (nl. het Woordenboek) besloten blijft. »
Wat blijft er nu over van de bewering, dat men in.
't Nederlandsch alleen kan zeggen, dat zekere hoeveel-

heden onder elkander evenredig

*I ?

Daar we, door van den Heer De Vreese te eischen
dat hij niet alleen alles zou aanwijzen, wat niet mag
gezegd worden, doch tevens alles opgeven, wat wel
mag gezegd worden, hem eene taak op de schouders
zouden leggen, waarvoor een menschenleven niet
toereikend zou zijn, willen wij gaarne acht slaan op
de wenken, die ons in de Inleiding worden gegeven.
We willen dus, onder meer, bedenken, dat zijne « open aanmerkingen zeer vaak alleen waarde hebben
met betrekking tot de voorbeelden die er bij aangehaald worden; » 'en dat het « immers niet mogelijk
(is) alle gevallen te voorzien » (I). Ter wille van het
doel echter, dat met deze Proeve van Taalzuivering
wordt beoogd, kunnen wij den wensch niet onderdrukken, dat er, in gevallen als het eerste der hierboven aangehaalde, bij de opgegeven verbetering
meer rekening ware gehouden met al de citaten ; of

(I) _Ml., blz. XXVII.
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in de andere, dat met meer juistheid ware aangewezen
waarin het foutieve van de gewraakte uitdrukking
bestaat, en binnen welke grenzen de voorgeschreven
verbetering dient te worden toegepast.
Doch dit zijn leemten, die tot de eigenlijke waarde
van den arbeid, door den heer De Vreese in de meer
dan zeshonderd bladzijden van zijn boek geleverd,
niets afdoen en bij het aandachtig nagaan van dien
arbeid zal iedereen zich kunnen vergewissen dat aan
de hier opgesomde eischen op vele plaatsen juist in
buitengewone mate is voldaan (I). Niet overal echter,
naar nit het aangehaalde blijkt, en de oorzaak daarvan ligt voor een deel in Dr. De Vreese's opvatting van zijn arbeid, waarbij beurtelings het naast
elkaar stellen van aangehaalde zinnen, het verzamelen van gallicismen uit Zuidnederlandsche werken,
en het opgeven der echt Nederiandsche uitdrukkingen als « proeve van taalzuivering » om den
voorrang dongen. Waar, krachtens bladz. XXXV.
der Inkidlng-, « het voile licht en de voile nadruk »
moeten vallen op het aldus omschreven doel : « het
aankomende geslacht waarschuwen en trachten te
vrijwaren tegen de fouten. waarvan het nu levende
en verdwijnende zich niet heeft kunnen ontdoen, »
daar mogen hun, voor wie het bock blijkt bestemd
te zijn, de onmisbare vingerwijzingen niet onthouden
worden, en daar is het een zaak van ondergeschikt
belang, of hot bewijs, dat een gallicisrne in gebruik
is, door het aanhalen van een aanzienlijk aantal
voorbeelden op minder of meer afdoende wijze geleverd is, en of dat aantal evenredig- is aan het minder of
meer uitgebreid gebruik van de font. Noopte het
onheilspellend aangroeien van de stof tot beperking,
sommige voorbeelden konden, voor zooveel ze douzonder bezwaar worden gemist. De heer
bletten

(r) Men leze bijv. het artikel voorbehouden, blz. 227.
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De Vreese erkent trouwens dat een voorbeeld zooveel waarde heeft als twintig (1).
Blijkt uit het bovenstaande, dat Gallicismen in
het Zuidnederlandsch het best zijn doel zal bereiken
wanneer de gebruiker, bij het naslaan, persoonlijk
nadenken en eigen onderzoek niet op non-activiteit
stelt, we achten het niet ondienstig de reeds gemaakte
aanmerkingen nog met enkele andere te vermeerderen.

(r) In het artikel hernemen bij voorbeeld, boven reeds vermeld,
komen onder andere de volgende citaten voor
Eenige oogenblikken later werd de zitting hernomen. — Na het
hernemen der zitting.
Dat sedert vijftig jaar door de Koninklijke Academie van Brussel
afgebroken werk moesten wij hernemen. — Zij herneemt haar werk.
Zij staakten het spel, dat zij eenen oogenblik later hernamen. —
Hij wenkte de kleinen, die het hernomen spel staakten.
De Jonghe herneemt de lezing van Marcus van Vaernewijck. —
B angoni herneemt zijne lezing. — Teen hij zijne lezing hernam,
bemerkte men zeer wel, dat de bladzijden in zijne hand een weinig
beefden.
Zij was te oud om hare onderbroken studien te hernemen. —
Te oud om zijne studien nog te hernemen.
Den volgenden morgen waren wij al vroeg... gereed om ... onzen
ontdekkingstocht te hernemen. — Zij hadden hunne vroegere tochten
hernomen. — Met verdubbelden spoed hernamen zij hunnen lastigen tocht.

(Wordi vervolgd.)
E. P.

VAN DEN BhRGHE.

mum 4,4_4444

DE ZENDELING.

Hij had de stem van God gehoord
In 't diepste van zijn ziel,
Zij riep hem toe : verlaat het oord
Dat u het meest beviel,
Verlaat uw' ouders en uw huis,
En vriend en maagd en al,
En volg den ruwen weg van 't kruis,
Dien ik u toonen zal.
De Heer, sprak hij, vraagt veel van mij,
Toch zai zijn' wil geschien,
En ik zal hem, verheugd en blij,
En hert en alles bien.
Vaartwel, tot in den hemelkant,
Mijn broers en zusters al,
En ouders, vriend en vaderland,
Die 'k nooit vergeten zal.
Aan God, den boner van het goed,
Zij alles toegewijd;
Aan Hem alleen mijn goed en bloed,
Aan Hem ten alien tijd.

En hij vertrok, het kruis in d'hand,
Ver van zijn dierbaar vaderland;
En na tien Lange weken
Daar kwam hij in het zwarte ras,
Bij al wat woest en aaklig was
In gene vreemde streken.
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En noch van Teed noch lijden bang,
Daar wrocht hij, reeds sinds jaren lang,
Al zweeten en al zwoegen,
Maar steeds tevreden met zijn lot,
Droeg hij zijn lijden op aan God,
smaakte zoet genoegen.
Maar door de ziekte neergeveld,
Hij ziet dat het zijn einde geldt,
Denkt nog op zijne moeder,
Omhelst met liefde zijne dood,
En geeft zijn' ziel dan in den schoot
Van God den Albehoeder.
Al langs de zee, die ruischt en bromt,
Daar wandelt eene vrouw,
Zeer dikwijls als het avond komt;
Ze is door den ouderdom gekromd
En draagt het kleed der rouw.
Zij schuwt het yolk, dat juicht en joelt,
En gaat zeer dicht bij zee,
Waar 't water aan heur voeten spoelt,
En waar zij immer troost gevoelt,
Voor lijden en voor wee.
Daar denkt zij op heur lieven zoon,
Den vromen zendeling,
Die 't al verliet voor kruis en kroon,
En die reeds in de hemelwoon,
Een rijken loon ontving.
Zij ziet hem immer voor heur staan,
Nu klein en dan eens groot,
Zij ziet hem nog ter schole gaan,
Doch in heur oogen blinkt een traan,
Want ach! hij is reeds dood.
Zij is gelaten in heur lot,
Maar denkt altijd op hem,
Zij spreekt tot hem en spreekt tot God,
En hoort in 't ruischen van het rot,
Gedurig zijne stem.

Oostduinkerke, September 18 99 .

AD. G. H.

EIVEZTEMEWtht
BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
Le Rigorisme et la doctrine du salut par le R. P. CASTELEIN
S. J. Bruxelles, societe beige de librairie. Prix fr. 2.
De Katholieke geloofsleer doemt ter belle alien welke het katholiek geloof met belijden. Zelfs de volketen wien het licht van het
Evangelie noott werd geschonken, kunnen volgens de theologen den
eeuwigen ondergang met vernujden. De groote menigte van Adam's
kinderen, die gedurend den loop der eeuwen eerlijk geleefd, gewerkt,
gebeden en geweend hebben, zullen volgens de katholteke leer bun
ellendig tijdelijk bestaan met eene eeuwige straf verwisseien. Wie kan
bier een batmhartigen liefderijken Schepper erkennen ? bestetnt lotina
de geheele menschheid tot het eeuwige vuur, ook hen welken de middelen ontbreken om z ,jne voorschriften na te komen, ie zal hem goed
noemen en zij ne wii ze raadsbesluiten pni zen ?
Zoo spreken en schrijven, de kopstukken van het ongeloof, deels
uit onbekendheid met de christeligke leer, deels tegen beter weten in,
om de vrees voor de hel uit hun gemoed te verbannen en de stein der
wroeging door drogiedenen te smoren.
Ook vindt men goede chnstenen welke zulke taal vetfoeten, aan
Gods liefdevolle voorzienigheid gelooven, maar ernstigen twtjtel koesteren omtrent hunne zaligheid, omdat het getal der zaligen zeer gering
is. Iedereen kent Massillon's preek over het klein getal der tutverkorenen. Deze preek beheist een welsprekend overzicht van het tigorisme.
P. Castelein bestuidt to bo ‘ enstaand bock deze leer tot grooten
troost en krachtige aanmoediging der katholieken met al de wapenen
van zijne tutgebreide theologische en philosophische kennts. De Godsdienst is in den regel te weinig gekend zoowel van mine beluders als
van zijne vijanden. Gelukkig noemen wij het, dat mannen zoo bevoegd
als P. Castelein hunne stem verheffen om den zin der godschenstleer
juist te bepalen en hare austere punten op te helderen.
Hoe vele vooroordeelen zal het licht van dit boek opruimen, hoe
velen zullen bij de lezing rust, kalmte moed vinden om zich op
nieuw tot den strijd aan te goeden, hoe vele zwakke zielen zullen den
twtjfel verbannen en tot den weg der deugd terugkeeten in de vaste
overtuiging dat God den goeden wil zegent en schraagt.
Vooreerst vreeze men niet dat de geleerde schrijver om het rigorisme te bestridden, het ander uiterste, het zoogenaamd laxisme verdedigt, en den tegenstander de gelegenheid biedt met de Jansenisten
van de losse moraal der Jesuleten te gewagen. Het bock treedt de
wereld in voorzien van de Neste getuigschrtften : de goedkeuring van
den provmcialen Overste, €n het inprimatur van den Kardinaal van
Mechelen. Daarbij toonen reeds de eerste bladzijden dat de schrijver
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op de voetstappen der grootste leeraars, zijne stellingen ontwikkelt in
overeenstemming met de kerkelijke traditie en de texten der H. Schrift.
. Twee wegen slechts, zegt Massillon, . voeren tot den hemel : de
onschuld en de boetvaardigheid, de eerste is zelden, de tweede komt
noch zeldener voor, derhalve blijft de hemel voor het grootste deel
der menschheid gesloten, zooals de H. Schriftunr op vele plaatsen
bevestigt ..
Dit argument, antwoordt P. Castelein, berust op eene verwarring
van begrippen, welke de theoloog scherp client te onderscheiden. De
ideale onschuld, het voorrecht der heiligen met de gewone onschuld
voldoende voor de zaligheid ; de volmaakte boetvaardigheid door de
kluizenaars beoefend met de algemeene boete welke de vergiffenis der
zonden bewerkt.
In de vet blaring van de Bijbeltexten zondigen de rigoristen op
twee wijzen tegen de regels der gezonde uitlegkunde. Zij geven een
algemeen en volstrekten zin aan wool den, welke slechts een particulieren en betrekkelijken zin vorderen ; zij verwisselen de tijdelijke
straffen in bet oude Verbond bedreigd, met de eeuwige hellepijnen.
Zoo verklaren zij het woord : . velen geroepen en weinig uitverkorenen » van bet Neil der menschen of der christenen. Daarentegen spreekt
het Evangelie bepaald van het joodsche yolk en zijn intreden in het
rijk van den Messias.
Den breeders en engen weg passen zij toe op het gedrag en het
getal der christenen terwiil het Evangelie de leer der schriftgeleerden
en den toestand der joden, die met Christus leefden, voor oogen heeft.
Wat van de slechte, schraapzuchtige rijken wordt verzekerd, verstaan
zij op volstrekte wijze van alle rijken en vergeten dat God altijd gereed
is te vergeven ook aan den verstokten zondaar.
Daarbij moeten wij eene andere distinctie, reeds door den H. Augustinus aangeduid, voor oogen houden. De openbare voorzienigheid, welke
in den loop der eeuwen de lotgevallen der maatschappij leidt en regelt,
en dezelfde voorzienigheid, die bet heil van den enkelen mensch in
het geheime zieleleven bewerkt.
God het de heidensc4 volkeren de prooi der afgoderij worden,
maar hieruit wordt verkeerd besloten, dat hij aan den mensch van
goeden wil de genade weigert om tot zijne b€stemming te getaken.
Talrijke argumenten tegen hunne stelling worden door de rigoristen
over het hoofd gezien.
I. De oneindige hefde Gods, die uit looter goedheid den mensch
het wezen schonk, in alles zijn eeuwig geluk beoogt en hem daarom
ontelbare genademiddelen biedt.
2. De oneindige verdiensten van Christus wiens lijden en sterven eene
verlossende en heiligende kiacht hezitten, die alle kwaad met tak en
wortel kan uitroeien.
3. De genade van den H. Geest, bestemd om de noodlottige gevolgen
van de erfzonde te genezen, en den mensch op den weg der deugd
te leiden en te schragen.
Niemand zal ontkennen dat de overweging van deze drie oorzaken
van het hell der menschen het rigorisme als valsch en onhoudbaar
toont. De bron der goddelijke genade vloeide ruimer voor de joden
dan voor de heidenen, gelijk thans de christenen overvloediger begiftigd
worden dan de heidenen. Maar ook den heiden ontbrak en ontbreekt
het geenszins aan middelen, welke hem in staat stellen zijne zaligheid
te verzekeren. Ziedaar de leer der H. Schrift wanneer zij verklaart dat
bij God geen onderscheid van personen bestaat, dat het ware licht
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iederen mensch verlicht, die in de wereld komt. God is zonder twijfel
vrij in het verdeelen zij ner gaven, den eene geeft hij veel, den andere
minder, maar alien geeft hij genoeg om niet uit gebrek aan middelen
hunne bestemming en eeuwig geluk te missen. Zijn ernstige en werkzame wil om het menschdom te redden is algemeen en sluit niemand uit.
Om de kracht dezer negatieve en positieve argumenten naar behooten
te schatten, leze men het belangnjke boek dat zoo menige dwaling
den weg des heils veisperrend opruimt en een troostend licht op het
leven en den dood werpt. De schrijver heeft op godsdienstig gebied
reeds lang zijne sporen verdiend ; als theoloog, wijsgeer en socioloog
bekleedt hij in onzen tijd eene eereplaats ; lit) is een man van diepe
en uitgebreide kennis, van grondige geleerdheid, van zeker oordeel, welke
zijne klare denkbeelden op duidelijke wijze weergeeft in eene heldere
bekoorlijke taal.
Indien God den mensch door middel zijner genade verlicht en tot
zijn einde voert, schijnt het nutteloos de waarheden van het Evangelie
te kennen.
Deze opwerping ontzenuwt de schrijver met te wijzen op de hinderpalen, die de werking der genade beletten of verzwakken : de
dwaling en het vooroordeel op godsdienstig zedelijk gebied ; het slechte
voorbeeld ; de hartstochten. Om onzen geest te verlichten, den wil te
versterken en te wapenen heeft God de Kerk gesticht welke ons de
waarheid leert, ons de H. Sacramenten biedt, licht en krachten
verstrekt. Buiten de Kerk is geen heil mogelijk volgens den uitdrukkelijken wil van Christus, wanneer men haar met zekerheid kent. Want
God die volkomen de harten peilt, de geheimste gedachten, het geweten
doorgiondt, oordeelt volgens zijne oneindige goedheid, en zijne straffen
steunen steeds op eene vrijwillige schuld.
Daarom leert de theologie dat zij tot de ziel der Kerk behooren
welke buiten hunne schuld de Kerk niet kennend, volgens de voorschriften der waarheid en van hun geweten leven.
Melden wij nog de praktische gevolgen van deze leer, welke haren
heilzamen invloed op het christelijk leven waarborgen en het laxisme
den weg versperren. Zoolang er geen ernstige reden van twijfel bestaat,
is de goede trouw aan te nemen bij hen die in dwaling verkeeren ;
de christen kan met genoeg dankbaar zijn voor de gave des geloofs,
onverdiend van God geschonken, daarom moet hij volgens deszelfs
voorschriften zijn leven inrichten, en zooveel mogelijk de kennis van
het Evangelie bevorderen en verspreiden. De heilsleer ontdaan van alle
overdrijving en ij dele vrees, verklaard volgens den geest der Kerk en de
traditie van de theologie is eene leer die vrede brengt, angst en wanhoop
verjaagt ; licht aan de rede geeft, het hart verkwikt, den wil van den
geloovige staalt en tot de grootste offers en volmaakste deugden verheft.
Dr. A. DUPONT.
(Dietsche Warande.)
Verzamelde Dichtwerken van D r H. J. A. M. SCHAEPMAN.
Vijfde, vermeerderde uitgave met eene inleiding. XLIV-182 bladz. Amsterdam, Van Langenhuysen, 1899.
De inleiding is eene bladzijde uit het leven van den man en van den
dichter Schaepman, en ook uit het leven en streven van anderen. Er wordt
verklaard hoe men dichter wordt, en vervolgens hoe de stukken, in de
verzameling opgenomen, ontstonden en verveerdigd werden. Wie en wat
op den dichter invloed uitoefende, wordt er insgelijks gemeld. Herinneringen vol erkentenis vullen dit opstel.
De namen van Van Vuuren, Van Meurs, Koets en vooral van Van
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Heukelum en van Mg, Schaepman worden met eerbied geschreven. In
Van Heukelum huldigt de schrijver den kunstenaai ; hij spreekt in waardeererde woorden over de Dietsche Warande en haren Alberdingk Thijm.
Waar hij over Rome gewaagt, is hij, gelijk altijd, Nv els prek e n d Deze bundel is evenals Menschen en Boeken (III) een boek van Rome, zoowel om
de btj lagen dezer uitgave als om de gedichten uit de N or i g e verzamelingen.
Eentge in den Volksalmanak veischenen verzen zijn in deze nieune uitgave herdrukt. Zij zijn jong work. De Palatjn, een onafgewerkt poëma,
staat ter herinneting. Ook de Cataconzben, een krans van 14 sonnctten, te
Rome in Juli 1869 verveerdigd gedachten, die aan alle Roomsch-Katholieken duurbaar zijn, met Schaepman's leeuwenwerk bezegeld.
Hebben de Verz- melde Dzchtwerken naast de moderne poezie nog
reden van bestaan? Die gewetensvraag lost Schaepman op aan het einde
der Inleiding. Hij keHsenetst in geijkte bewoordingen de karakters der
oude school en, naast hare gebreken, hare hoedanigheden. Hetzelfde voor
de nieuwere kunst. Maar hij bestatigt dat aan deze lets ontbreekt : het
sociale. Zij is geen kunst y our het y olk. Zij zingt Met in den nacht voor de
herders, zij geleidt hen niet tot het Kindeken van Bethlehem. Als de kunst
niet sociaal is, dan vervult zij hate roeping met : vreugde te brengen en
harmonie. De echte kunst is nooit egoist. Die beschouwingen toetst
Schaepman aan een sonnet van Helene Lapicioth-Swarth. De dichter gelooft veeleer aan de verjonging der oude poezie dan aan de volledige overwinning der jongere. Maar hoe dat ook moge worden, het Katholieke
Nederland zal Schaepman dankbaar zijn dat het hem vergund
—
om zijne elgene woorden te bezigen, zij het ook in oude verzen, de
tolk te zijn van eenige der onsterfelijkste dmgen, die altijd jong leven in
de menschenztel. Nog, met 's dichters eigene taal, voeg ik er bij :
Fen Koningswoord klinkt de eeuwen door en langer!
Mocht ik Duznzpjesblad 1898 (Lettervruchten van met Tijd en Vlijt)
gelooven, ik zou de twee op dit volgende veizen op mij kunnen toepassen.
Ik wil hier ook verklaren dat ik het vonnis van Durandal Juni 1899 over
mijne verzen uit studiejaren (Lettervruchten enz.) zonder beroep aanveerd;
maar gemeld tijdschrift gaat zijne bevoegdheid te buiten, wanneer het getuigt
dat ik van moderne dichters zoo maar niets weet. De leden van Met Tyd
en Vlilt 1892-1896 zouden mij misschien zoo streng niet oordeelen.
(D. W.)
Dr C. C.
De Arbeid. Men zendt ons Een maandschrift voor literatuur en
kunst. l e jaargang 1898-1899. Aflevering io. Red. Ed. Verburgh. Uitg.
C. A. I. van Dishoeck, Amsterdam.
Deze aflevering bestaat vooral uit gedichten, doch ook uit kritiek. Een
beoordeelaar zegt o. a. dat men Met met jonge kunstenaats ,]en spot moot
drijven wanneer men dwalingen ziet nevens welgemeend streven. Aangenomen. Daarom willen wij met den spot drijven met de tegenstnicligheden
welke doze aflevering bevat, waarin voorbeelden van zulke verzen worden
gegeven, die de cliticus het meest afkeurt.
De jongelingschap kan zich op de lessen van Arbeid slechts gedeeltelijk
verlaten. Eene kleinigheid is dit. Op bl. 413, wordt gezegd: door kunst
pleegt men ook lzteratztur aan te duiden en op den t:tel staat het tegendeel kunst en literatuur Ook zouden wij de ornslag-verlichting
gaarne (de nieuwe mode is woordkoppelingsgezind!) onzsevalleninktpot-kunst noemen. De Redactie is zeker wel toegankelijk voor zulke
schatting; zij die zoo geestig recepten geeft om in eeiie 'ninuut of wat een
dichter to schijnen, natuurlijk een sonnetten-dichter vol
adoratie!....
Men ziet, er is goods en gebrekkigs in deze aflevering; een jonge
appelboom, in de maand April. De vruchten etvan moot men afwachten.
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Bibliotheca Fransciscana. — De Sint Augustinusdrukkerij heeft
drie werken uitgegeven welke Met onergenaardig bovengemelden titel
zouden mogen dragen.
Zij heeten e De H. Antonius, zijn leven, Verlorene zaken, Brood
des armen door E. LAGA. Prigs o,8o fr. — Levensschets van den
H. Franciscus van Assisie door twee Minderbroeders. — « Kern van
de Geschiedenis der Drie Orden van den H. Franciscus van Assisie
door twee Minderbroeders.
Alle drie de werken zijn met platen opgesierd.
In de geschiedenis van de Drie Orden leest men het onstaan van
de machtige orde, zijne splitsingen in Mmderbioeders, Conventueelen en
Capucijnen, de stichting van de Orde van de H. Clara en die van
de Derde Orde. Een aanhangsel geeft de lijst der heiligen en gelukzaligen
van de Orde met de namen van die welker zaligverklaring bij den
H. Stoel verzocht wordt. Deze geschiedenis is in verband te brengen
met de « Geschiedenis der Orde der Minderbroeders door Pater Bernardinus Mets, die het weer met de Conventueelen hou(11.
Het « Leven van den H. Franciscus volledigt vu, enstaande boek
en schetst volledig de jeugd, de roeping, de apostolische reizen, het
leven van den vermaarden bruidegom der armoede. De vijf wonders
en de aflaat van Portioncula maken het voorwerp van afzonderlijke
kapittels.
Het derde boek dat handelt over « Il Santo « den Heilige is eene
verheerlijking van den H. Antonius van Padua en wijcit op eene bijzondere wijze uit over het verspreide werk van c< Het brood der armen
van den H. Antonius ».
Nu inzonderheid, dat de « Derde Orde . als een der factoren der
redding der maatschappij aangepredikt wordt komen deze werken op
hun uur.
De H. Nicolails, Bisschop van Myra. — Dit klein boekje
door den eerw. heer De Becker, pastoor van Drogenbosch, zij warm
aanbevolen. Het bevat het leven en de mirakelen van den heilige met
eenige gebeden te zijner eer. Hij wordt aanroepen als beschermer der
kinderen en der jongelingen, als noodhelper van zeevaarders, als verdediger tegen laster en als patroon tegen hongersnood, veeziekten en
duivelsch bedrog.
Koninklijke Vlaamsche Academie. — In de zitting van October
werd lezing gegeven van eenen brief van Dr. Gallee, van Utrecht, over
de commissie der plaatsnamen.
De Academie neemt volgaarne de taak op zich, dit werk ten einde
te brengen.
Op voorstel van de commissie voor nieuwere taal- en letterkunde,
stemt de Academie een wensch voor de vetvlaamsching der Hoogeschool
van Gent.
De critische lezing van den heer Claes, Onkruid, zal voortgezet
worden in eene volgende zitting.
Tot lid van de commissie van geschiedenis, bio- en bibliographic
is benoemd de heer de Gheldere.
Tot werkend lid, in vervanging van den heer Hiel, is gekozen,
Dr. Simons.
Leesgezelschap Hasselt. — Pryskamp voor de beste lijst van
in goede, hedendaagsche Woordenboeken voorkomende fransche woorden,
die eenen sermaanschen eorsprong hebben. — UITSPRAAK VAN DEN
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KEURRAAD (1 October 1899.) : Met algemeene stemmen besliste hij
van de acht ingezonden handschriften een buiten bespreking te laten,
ingevolge eener voorwaarde gesteld door den schrijver, en den prijs toe
te kennen aan het werk Dat is dese materie swaer, enz.
Daarenboven kende hij eene I e eervolle melding toe aan het werk
Quantum totes, tantum aude, en eene 2" eervolle melding aan het
werk Heeft de Germaan wat genomen, hk heeft nog meer gegeven.
Na opening der briefjes, bleek dat de volgende heeren bekroond
werden :
EUGEEN ULRIX, doctor in romaansche taalkunde te Tongeren. (Prijs).
- VICTOR NICKMANS, boekbewaarder-archivaris te Hasselt. (I e eervolle
melding). — JAN VITS, voorz. der letterk. afd. van het Davids-fonds te
Vilvoorde. (2° eery. meld.)

t Rombaud Nisard, gewezen algemeene bestuurder der schoone
kunsten in het Ministerie te Brussel. Hij was ue eerste om in 1858
een internationaal congres van den letterkundigen eigendom bijeen
te roepen. Hij schreef verschillende werken over kunst en critiek en
een tooneelstuk < La fin d'une roue >>. Hij was schoonzoon van Nisard,
lid der Fransche Academie en werd gemachtigd dien naam bij den
zijnen te voegen. Hij was 82 jaar.
t A. Bonvarlet, te Coudekerke bij Duinkerke. Hij was voorzitter
van Le comitê flamand de France, lid van de historische commissie
van het Noorder Departement, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Dit jaar verloor de Academie reeds 6 leden.
f Segantini, Tyrolsche schilder, twee zijner doeken waren in de
jongste tentoonstelling te Gent. — t Oscar Bauman, Oostenrijksche
ontdekkingsreiziger in Afrika en schrijver van belangrijke aardrijkskundige werken over den Congo. — t Paul Janet, lid van de Academie
des sciences morales et politiques, oud leeraar aan de Sorbonne te Parijs.
Hij was in wijsbegeerte een leerling van Victor Cousin.
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WAAROM?
Twintig Dierensprookjes (i).

XIII.
DE PLADIJS.
Waarom zijn mond scheef staat.
De pladijs was een verwaande kerel ; al was
ook zijn hoogmoed op heel weinig gegrond, toch
waande hij zich de eerste onder de visschen. Als
de zee onstuimig was, de golven tegen het strand
klotsten, en zijn makkers, enkel uit voorzichtigheid,
naar onder schoten, dan liet hij zich boven wentelen,
wiegelen en rondzwaaien, en keek met verachting
naar beneden. Hij, hij was in de hoogte, hij was
in zijn element !
De ander visschen lieten hem pralen, knipoogden
eens naar elkander, en zeiden niets.
Soms verscheen er een vreemdeling met een
glimmend kleed ; die was niet kalm en bedaard als
een pladijs, maar vloog van rechts naar links, was
nooit rustig, groette deze, was reeds het volgend
oogenblik met een andere aan het praten, en daar
de pladijs er zoo deftig uitzag, had hij de gewoonte

(I) Vervolg van blz. 152.
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nu en dan, op het onverwachts, eens lichtjes den
staart van den fieren kerel vast te knippen ; als
deze zich woedend omwendde, doch traag en log,
was de aanvaller verdwenen ; meester pladijs ontwaarde niets dan lachende gezichten...
Eens dat de haring, — dit was (le vreemde, —
zich terug naar zijn geboortestreek begeven had, stelde
de pladijs voor een wet op de vreemdelingen te stemmen... Dit ging niet door ; de visschen voorzagen,
dat er wellicht lange redevoeringen zouden uitgesproken worden, en, hierin gelijken ze niet op den
mensch, ze houden niet van die dingen...
Fen puit, die er bij was, en veel gezien had
buiten het water, doch met de zaak Been uitstaans
had, en juist daarom dacht, dat hij moest spreken,
zei :
c De haring heeft verre streken bezocht, en weet
toch iets te vertellen. »
En de visschen beaamden dit ; alleen de pladijs
schudde den kop : al dat praten, meende hij, diende
maar om de verbeelding der jongeren op hol te
jagen. Eens, dat zijn werk of was, zou hij zelf eens
uitrukken, en wel bewijzen, dat die haring een
pochhans was...
In afwachting bleef het er bij ; doch de pladijs
verbeet, de volgende dagen, de zwakkeren, die het
met hem niet eens waren ; hij vleide de sterkeren..%
Er was weldra nergens rust noch duur.
De visschen verklaarden, dat ze een opperhoofd
moesten hebben, zooals de ander dieren. Een opperhoofd zou altijd uitspraak doen ; iedereen zou zich
er aan onderwerpen, en peis en vree zouden heerschen...
« We moeten een koning hebben ! » klonk het
overal.
« Natuurlijk », sprak de pladijs, want hij zou
voorzeker de uitverkoren zijn.
Men vroeg, wie er koning zou worden...
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« Die het best zwemt », werd er voorgesteld
en aangenomen.
« 't Is, of ze het voor mij deden », lachte de
pladijis ; hij klom naar boven, zwierde zich eens om,
liet zich wiegen door de baren, en schoot als een
pip kantelings van hier naar daar. Dit kon zoo
niemand, wist hij wel.
De puit klapte in de pooten, en daarom stelde
de pladijs den springer voor om, op het bepaald
oogenblik, het teeken te geven, dat de mededingers
mochten vertrekken...
En de gestelde morgen brak aan, en, wat meester
pladijs erg verveelde, daar verscheen onverwachts de
haring die ook meedong.
De mededingers stonden in rang.
De puit stak zijn poot op.
Allen hielden zich gereed.
Hij sloeg op zijn buik. Allen schoten vooruit.
Heer pladijs werd weldra gewaar, dat hij het
niet kon volhouden , hij moest achterblijven, en hij
dacht, hoe jammer het was, dat hij niet voorgesteld
had om het 'angst op de golven te vlotten...
Nu was het te laat !
En toen hij Binder aankwam, hadden de visschen
een koning.
« Wie is het ? >> vroeg hij gram en nijdig.
« De haring ! ,> riep men hem toe.
« De haring ! >> herhaalde hij, en trok woedend
zijn lip scheef. « Die vreemde schavuit... die yr... yr... »
Maar hij kon niet verder : door spijt had hij
zoo vreeselijk zijn mond verwrongen, dat hij dezen
in geen rechte plooi meer kon krijgen...
Nog altijd heeft hij zoo een schuinschen muil.
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XIV.
HET RENDIER.
Waarom het zoo rijk begaafd is.
God sprak :
« Het licht zij ! )
En het licht was.
't Was de eerste dag.
Den vijfden dag schlep Hij de vogels en de
visschen.
Den zesden dag bracht Hij de dieren der aarde
voort.
Aan de gazel schonk hij betooverend schoone
oogen ; aan het hert een prachtig gewei ; aan den
kameel sterke hoeven om ermede onafzienbare vlakten te doorkruisen ; aan het schaap een warme yacht ;
aan het paard de sierlijkheid, de kracht en de vlugheid ;
aan de koe de zoete melk ...
De vogels doorkruisten vroolijk de lucht ; de
visschen speelden in het water ; de dieren zouden
zich weldra over berg en dal verspreiden.
En alien hadden gaven in overvloed ontvangen.
Een alleen niet : het arm rendier !
De Schepper wilde het hart van eenige dieren
op de proef stellen ; Hij sprak :
c Dat het paard, de koe, de kameel, het schaap,
het hert en de gazel lets afstaan van hetgeen ze
ontvangen hebben. »
En dit gebeurde, want ze voelden deernis.
De Heer zegende die giften.
Zie 1 Het rendier heeft de kracht en de vlugheid
van het paard ; het geeft zoete, rijke melk; het bezit
twee stevige hoeven om over onafmeetbare vlakten
te ijlen ; warme wol bedekt zijn lijf ; getakte horens
versieren zijn kop ; het heeft oogen zacht als fluweel...
Het is met weldaden overladen geworden, en
op zijn beurt is het een onschatbare weldoener voor
de arme bewoners der Poolstreken !
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XV.
HET ROODBORSTJE.
Waarom het dien naam draagt.
De Heiland klom den Kalvarieberg op ; driemaal
viel Hij onder zijn last. Men nagelde Hem aan een
kruis; daar hing Hij met een doornen kroon op
het hoofd, en het bloed sijpelde over zijn aangezicht,
purperde zijn Borst...
En onder alien, die nieuwsgierig of vijandig
toekeken, was er geen, die medelij den had...
Toch : een arm vogeltje, met den dood in het
hart, vloog naar den Gekruisigde, wilde de wreede
kroon van het hoofd wegnemen, doch slaagde er
slechts in een doren uit het vleesch to rukken...
Van het westen tot het oosten hing een zwarte
sluier over de aarde : rood geboorde wolken beklommen het zwerk ; de aarde beefde; rotsen spleten open...
Alles was volbracht!
Het vogeltje vloog weenend weg, en het bloed
van den Martelaar had zijn borstje gekleurd...
Daarom heet het vogeltje nu roodborstje !

XVI.
DE SCHELVISCH.
Waarom men hem zoo heet.
Het is genoeg bekend, dat Sint-Pieter heel dikwijls met Onzen-lieven-Heer op de aarde is gekomen,
en zelfs meer dan eens in Vlaanderen. En wie nadenkt,
zal wel opgemerkt hebben, dat Pieter wel eens van
pochen hield.
Toen Jezus hem uitkoos, tot apostel, was hij
een visscher, en 't schijnt dat hij veel aan zijn vak
gehecht was. En meer dan eens is het gebeurd,
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dat hij, als er niet te veel werk in den Hemel was,
aan zijn vroeger beroep dacht, en terug naar zee
trok, om er zijn oude bezigheid weer aan te vatten...
En zoo was hij eens met ander visschers, op
de Vlaamsche kust, in zee gestoken.
Hij had veel gepocht op zijn behendigheid.
Driemaal reeds echter had hij denzelfden visch
opgetrokken, en voor de derde maal sloeg deze
zich los, ontsnapte ...
De makkers van Sint-Pieter lachten, en vroegen
spottend, wat voor een visch het was.
« 't Is een schelm! » mompelde Sint-Pieter
beteuterd.
De mannen wilden antwoorden, doch de Apostel
liet er hun den tijd niet toe, en zei toornig :
« 't Is een schelm ! ... Voortaan zult ge hem
schelmvisch heeten! »
En zoo is het gebeurd.
Nu ziet men nog altijd den indruk der vingers
van Sint-Pieter, juist achter den kop van den visch.
Eenvoudige lieden, die deze geschiedenis kennen,
heeten den visch nog steeds schelmvisch.
Maar geleerden, die er niets van weten, verklaren:
« Schel beteekent een vel met schubben bedekt ;
zoo een vel heeft die visch : 't is een schelvisch!
En zoo noemt men hem in de boeken.

XVII.
DE UIL.
Waarom de vogels hem haten.
Toen het koningsken zijn naam ontvangen had,
was het er niet weinig fier over : het zong en kwetterde vroolijk uitdagend, en verwekte overal nijd
en spijt.
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En werd het om zijn stoutheid bedreigd of
achtervolgd, dan sprong het weg door dichte hagen,
of verborg zich in houtmijten, waar geen vogel het
volgen kon.
Het klein ding verwekte ten slotte de algemeene
ontevredenheid ; de vogels kwamen bijeen om het
te straffen; van alle zijden werd het omringd, doch
ook dit maal vond het een wijkplaats, door een
klein gaatje, in een holle tronkwilg, waar zelfs de
mees niet binnen kon ...
De vijanden sloegen raad, en besloten den
ingang te laten bewaken : de kleine guit zou er
van honger omkomen, of zich op genade of ongenade overgeven ...
Wie zou de waker zijn?
Men trok strooken, en het lot wees den uil aan.
Hij moest de wacht houden.
De vogels keerden terug tot hun dagelijksche
bezigheden; toen ze, op een bepaald uur, nieuwsgierig, wederkwamen, vonden ze den uil in diepen
siaap gedompeld, en... het koninksken was ontsnapt,
verdwenen !...
De verontwaardiging was groat; do luiaard werd
uitgejouwd, verpikt en gesleurd, zoodat hij ijlings
de vlucht moest nemen...
Nu nog zijn de vogels -woedend ; slechts in den
nacht durft de uil zijn schuilplaats verlaten, en ver-toont hij zich gedurende den dag, dan wordt hij,
onbarmhartig door alle vogels vervolgd.

XVIII.
DE VLEERMUIS.
Waarom ze niet bij dag uitvliegt.
I )e zwaluw had haar nest in een schouw gemetseld.
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Fens zat ze, broeiend, in de schemering voor zich
te staren, toen een Bier in haar vensterdeur verscheen,
en fluisterde :
« Red mij... Laat mij binnen... Ik zal u eeuwig
dankbaar zijn... »
't Was de muis, die zoo smeekte, en weldra
voortvoer :
• 1k zocht een weinig eten in de keuken, toen
onverwachts de kater naar mij sprong, en mij bijna
vast had; nu houdt hij beneden de wacht. 1k ben
tot hier zoo hoog geraakt, en weet niet waarheen...
De zwaluw sprak :
« Kom binnen, en breng hier den nacht door;
ge zult mij ook dienst kunnen bewijzen... Mijn man
is dood; er is niemand om mij eten te brengen,
en ik moet mijn eitjes uitbroeien... Vervang mij
morgen, ik zal uitvliegen om mijn kost te vinden,
en u graan in overvloed aanbrengen; ondertusschen
zal de kater u vergeten hebben ... »
Zoo gezeid, zoo gedaan.
Drie dagen broeide de muis, dan was haar taak
volbracht; ze geraakte veilig over het dak naar
beneden.
De zwaluwjongskens hadden zich uit de schelpjes
gesparteld.
Maar, hoe verschrikte de zwaluw! Was dat wel
haar kroost, dat ze daar aanschouwde? Het lijf der
diertjes was met haar overdekt. en ze hadden ooren!
Ze dacht eerst, dat het muisjes waren; toen ze beter
toekeek, zag ze, dat de schepseltjes vleugels hadcien,
doch geen vleugels als vogels, maar als uit oude,
versleten zijde gesneden ' Vat voor leelijke dieren
waren dat !
Schreeuwend trok de zwaluw naar buiten ; al
de vogels kwamen zien, waren er versteld over...
De arme moeder stierf van verdriet.
De kleine wangedrochten werden vledermuizen
geheeten; men sloot ze op in een gat van de
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schouw, en op doodstraf werd hun verboden ooit des
daags uit te vliegen...
Sedert nestelt niet een zwaluvt nog in de schouw.
En de viedermuis vliegt steeds des avonds uit.

XIX.
DE VLOO.
Waarom ze op de wereld kwam.
God had den mensch in het paradijs geplaatst;
de mensch werd ong-ehoorzaarn aan zijn Schepper.
Het vonnis luidde :
« ... En de man zelf is veroordeeld om in het
zweet van zijn aanschijn zijn brood te eten, tot hij
zal weerkeeren in de g arde, waaruit hij gekomen is ! »
Smarten en lijden wachten den mensch bij zijn
geboorte, verlaten hem bij zijn dood.
De luiheid opent de deur voor de armoede.
Verzorgt de tuinman de roos niet, dan overdekt
ze zich met ongedierte, verkwijnt, sterft weg...
Een vrouw was trotsch op haar schoonheid.
« Em waertoe al lees kramery.
En desen Spiegel aen de zy!
En braseletten aen de hant!
En strikken schier aen alien kant! > (I)
Ze was dom, at haar brood in ledigheid.
De Heer was verontwaardigd over zooveel verwaandheid, gepaard met zcoveel onbeduidendheid.
Hij wilde die vrouw straffen in haar hoogmoed, en
ze tot het werk roepen...
Hij wierp een handvol zand over die behaagzieke,
en het zand leefde op, veranderde in vlooien.

(2) Pater POIRTERS.
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XX.
DE SPRINKHAAN.
Waarom hij geschapen werd.
Onweerswolken klimmen op boven den horizon;
ze naderen, breiden zich uit, werpen, in 't aanschijn
der zon, vale avondschemering over de streek; sterker,
voort sterker, stijgt het naderend geruisch op van een
machtigen waterval.
De hemel wordt zwart!
Daar zijn de sprinkhanen! Daar zijn ze, duizenden
en duizenden!
Ze vallen neer, dekken alles toe, halmen buigen,
takken breken , de waterval zwijgt, doch er heerscht
nu een vreeselijk geknars van hongerige kinnebakken ; de aarde zwoegt onder gewemel en gekrioel...
Weer heft zich de onw eerswolk in de hoogte,
weer ruischt de waterval.
De boomen zijn zwart, de grond is zwart!
Gisteren zong de streek haar eeuwig lentelied :
nu ligt ze daar roerloos stom!
Een millioenvoudig leven heeft den dood gebaard!

De laatste dag der schepping was om, en de
Heer rustte. Satan, de gevallen engel, keek toe met
nijd in het hart, en schokschouderde : hij zou alles
beter gedaan hebben !
De Heer sprak :
« Maak een dier, dat een uit de schepping overtreft; ik schenk u de macht het met leven te bezielen.
Ga, en kom over een eeuw terug. v
Satan doorliep het aardrijk, aanschouwde de
nieuwe wonderen, en voelle zijn onmacht. Hij
besloot eindelijk in een wezen het voortreffelijke van
de voornaamste wezens te vereenigen.
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Hij nam de borst van den leeuw, het hoofd van
het paard, de oogen van den olifant, de horens van
de antilope, den buik van den schorpioen, de beenen
van den struisvogel met de teenen van den kameel...
Dit voldeed hem nog niet : hij voegde er een
paar vleugels bij.
Satan begaf zich naar zijn verblijf, wilde er zijn
roof ineenzetten, doch al die zaken pasten bij elkander niet...
Gedurende een eeuw werkte Satan : hij snipperde,
sneed, knipte, schaafde, vijlde en polijstte, eindelijk
bleef er hem slechts een klein, leelijk beest over.
Hij was echter tevreden, en begaf zich naar den Heer.
Deze sprak :
« Is dat alles, wat ge hebt kunnen voortbrengen
Welnu, dat het ondier op de aarde vermenigvuldige
om getuigenis of to leggen van uw onmacht en uw
nijd! »
REIMOND STUNS.
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KERFDIEREN OF INSECTEN. (I)

ons onze aandacht op andere soorten vestigen,
op vliesvleugelige, wier larven op honing leven,
gelijk het 't geval is bij de honingbie. Onder hen
zijn er die eene buisvormige holte zoeken, eenen gebroken
of afgesneden riethalm, bij voorbeeld, waarvan zij het
ruim benuttigen van de opening tot den eersten knoop
daaronder, en in geval van nood zouden zij ook wel
dien knoop doorknagen om de kamer tot den volgenden
te vergrooten.
Op den knoop, die tot vloer der huizing dient,
vergaren zij honing genoeg om eene larve daarop te
leven, totdat zij eene pop moet worden. Eens dat die
voorraad volledig is, wordt er een ei op geleid, en
dan wordt er een zolderken boven gemetst, zoodat de
larve daar in eene cel zal opgesloten zijn. Boven dit
zolderken wordt eene tweede cel gebouwd, waar eene
derde op volgt enz. zoodat men er soms tot tien, twaalf,
ja, vijftien telt, elk met haren inhoud van honing en
een ei, dat er op zwemt. Ten laatste wordt het riet
van boven met eenen tap toegemetst, sterk genoeg om
eenen vijand buiten te houden. Wat de larven en poppen
aangaat, eens tot hunne laatste gedaante van volmaakt
insect gekomen, zijn zij machtig genoeg uitgerust om
tap en zolders te doorboren.
AAT

(t)
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Er rijst hier nochtans eene moeielijkheid op. Om
het werk der vriimaking regelmatig en onbelemnierd
voort te gaan, zouden de bovenste eerst moeten hunne
laatste gedaanteverwisseling ondergaan, om zich uit de
voeten te makers en vrijen doorgang aan de onderste
te laten. Maar wil men er op nadenken hoe de cellen
de eene boven de andere gebouwd werden, zoo ziet
men duidelijk dat de eerste eieren van onder moeten
zijn, en dat bijgevolg daar de gedaanteverwisseling Karen
aanvang zou moeten nemen, in plaats van vanboven,
waar de poppen jonger zijn.
Een voorganger van Fabre had beweerd dat de
ontwikkeling hier verkeerd gaat, en dat de bovenste
insecten, alhoevvel de jongste, eerst tot volmaaktheid
komen. Deze stelling, waarschijniijk enkel op de redeneering gesteund, werd door onzen kundigen proefnemer
op den toets der ondervinding gesteld. Hij zocht eene
goed bewoonde buis in den winter ; toen hebben de
larven al lang hunnen honing binnen, en zijn zij in
pop veranderd. Hij splitte de buis en bracht Frare
bevolking over in eene glazen buis, vanboven open,
en van onder gesloten. Bij die verhuizing zorgde hij
vooral dat de volgorde der insecten niet gestoord werd;
wie te voren eerste, vijfde of tiende was in de reeks,
bekleedde denzelfden rang in het glas. De verdeeling
in cellen bekwam hij met eene stof, het merg eener
plant, even gemakkelijk om doorboren als de aarden
zolderkens der primitieve buis_ Eindelijk om de poppen
in de duisternis te houden, waar zij voorheen ingedompeld waren, wikkelde hij rond zijne buis een dik,
donker papier... Dat was zoo wat verstandiger gehandeld
dan ik in eene dergelijke proef, die zoo deerlijk mislukte,
en moest rnislukken.
Wat zag M. Fabre nu als de tijd der gedaantenverwisseling aankvvam? Jets, waar men zich niet aan
zou verwacht hebben, te weten : dat er in de uitkipping
der poppen geese bepaalde volgorde bestaat, noch van
boven naar onder, noch van onder naar boven. De

3o6

KERFDIEREN OF INSECTEN.

eerstti, die uit Naar omhulsel breekt, kan het midden
der reeks bekleeden ; de tweede is eene wat hooger
of wat lager, en zoo gaat het voort zonder wet noch
regel... De natuurkenner zegt dat, indien wij er op
willen nadenken, deze uitslag zoo wonder niet moet
schijnen. leder dier heeft zijne bijzondere groeikracht,
waardoor het soms zijns gelijken voorsteekt, of integendeel er bij achterblijft... Welnu, wat wonder dat sommige
insecten bier, op een jaar tijd, eenige uren, of zelfs
dagen op andere vooruit zijn, ouder nochthans dan zij ?..
Er verloopt inderdaad bijna een jaar tusschen het leggen
der eieren en de voile ontwikkeling van het insect.
Maar hoe geraken de eerste uit hun gevang, als
er boven hen nog bewoonde cellen zijn ? Dank aan
zijne glazen buizen mocht M. Fabre geheel het proces
der vrijstelling uit het cellengevang nagaan, en hij
ondervond dat het niet altijd op wielkens loopt. Als
het voile insect uit de pop komt, doorboort het welhaast
den zolder zijner cel. Zijn de bewoners der hoogere
stagien reeds wakker en weg, dan komt het dier geene
moeielijkheden tegen ; alle deuren staan open naar de
vrije, wijde wereld.... Maar komt het in eene kamer,
waar een zijner broertjes nog in zijne wieg ligt te
slapen, wat gebeurt er alsdan ?.. Het insect doet al
wat het kan om al nevens de pop hooger te geraken ;
doch gebruikt het daar veel omzichtigheid bij om het
klein ding geene schade toe te brengen; soms lukt dat,
en soms lukt het niet. Wat gedaan in dit laatste geval?
Het ware den opklimmer niet moeielijk het wichtje
te vermoorden en te verscheuren, en zoo den hinderpaal uit den weg te ruimen, maar nog liever dan
broedermoorder te worden, keert hij naar zijn gevang
terug, en blijft daar geduldig wachten totdat de doortocht
vrij words. Terwijl hij daar zit te koekeloeren, krijgt
hij soms het bezoek van zijnen gebuur onder hem, die
nu cok in optocht is om hem vrij te maken, en de
twee sukkelaars mogen nu elkander troosten.
Maar dat het broertje, dat hen weerhoudt, eens in
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zijne wieg dood lag, moeten al de onderste vergaan ?..
Neen, een lijk verscheuren zij, en trappen er over.
De volgende proef van M. Fabre geeft er het bewijs van.
Hij schafte zich een aantal poppen aan, alle van
dezelfde soort, waarvan hij een deel doodde hij middel
der uitwasemingen eener verstikkende stof. Dan vulde
hij met die levende en doode poppen eene glazen buis
gelijk zooeven. Heel van onder was eene levende, waar
eene doode op volgde, dan weer eene levende en eene
doode, en zoo afvvisselend voort tot de bovenste cel,
waar eene doode in zat. Als de tijd der gedaanteverwisseling daar was, vergruisden de volledige insecten
de doode poppen om zich eenen weg na ar buiten te
banen.
Eenen anderen keer verving hij die doode poppen
door levende, maar van eene andere soort, die later
uitkippen dan deze, waar zij in de buis mee afwisselden.
Nu moest ieder volledig insect boven hem, geen lijk,
maar een levende pop vinden. Zouden zij dit Leven
sparen, gelijk dit hunner broeders, als deze bun den
weg afsnijden? Op geener wijze.... Het vreemd gebroed
werd onmeedoogend ter dood gebracht en onder de
voeten vertrapt... Hoe erkent dat volksken zoo onfeilbaar wat dood is of levend, wat tot hun geslacht behoort
of er vreemd aan is ? Nooit zagen zij hunne ouders,
noch iets van de wereld ; in eene donkere cel zijn zij
uit een ei geboren ; in die eenzame woon hebben zij
een jaar lang als larve en pop geleefd. Zoodra zij echter
tot hunne laatste gedaante gekomen, en nog in de duisternis liggen te wroeten om zich vrij te maken, weten
zij het wonderbaar onderscheid te maken dat wij daar
zeggen. Wat leidt hen daarin ?... Wie zal dat raadsel
oplossen ?

De kerfdieren, die in eens hunne jongen geheel hunne
nooddruft bezorgen, metsen daarna de woning toe om
ze tegen alien vijandelijken inval te beschutten. Laat
ons nu op eene soort acht geven, die hare larve stuk
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voor stuk aanbrengt, naarmate zij spijs vandoen heeft.
Wij vinden daar een voorbeeld van in den Bembex,
die wederom al tot de orde der vliesvleugeligen behoort,
die hoogst vernuftige insecten, waaronder de honingbie
de kroon spant.
De bembex moet dus vrijen toegang hebben tot zijne
larve, welke hij gedurig moet gaan azen. Hoe dat gedaan
zonder de deur voor den vijand open te laten?... Het dier
kiest tot zijne woon, of eer tot de woon van zijn kroost,
eene vlakte, overdekt met een fijn, los zand, waar geene
pijp in kan openblijven. Het kruipt daarin tot eene
zekere diepte, waar de grond vaster is, en daar graaft
het het hol, dat het noodig heeft. Als men die spelonk
openlegt, onmiddellijk na dat zij voltooid is, vindt men er
niets dan 66n vliegsken, waar het ei van den bembex
op vastgeplakt ligt. Ms de larve dit eerste stuk opge&en
heeft, brengt de moeder een ander, en zoo gaat het
voort tot dat het jong zijne poppengedaante aanneemt.
Om in het hol te geraken , moet de voedster iederen
keer door de bovenste zandlaag wroeten, maar dat doet
zij zoo gemakkelijk alsof zij door dat mul poeder
zwom ; zoo is er in de veiligheid der larve voorzien
met eene deur, die van eigen toevalt. Laat ons daar
nog bijvoegen dat, als het dier er uitgekropen is, de
grond aanstonds met de pooten effen gestreken wordt,
zoodlt niets, volstrekst niets aan de oppervlakte den
toegang naar het onderaardsch kasteel verraadt. Als
M. Fabre eenen bembex aan 't werk betrapte, om de
plaats later terug te vinden, was hij verplicht in den
grond stokskens te steken volgens twee verschillige richtingen, Welker kruispunt het nest aanduidde.
Het insect heeft zulke middelen niet vandoen om
het logist zijner larve te vinden ; van uit de lucht valt
bet op de juiste plaats en verdwijnt in 't zand. Het
geeft er niet aan dat niets dit punt van het overige der
barre vlakte onderscheidt, de bembex valt er op zonder
de minste aarzeling, en alle middelen, door M. Fabre
ingespannen om hem van het spoor te brengen, bleven
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vruchteloos. Zoo dekte hij eens den ingang met eenen
steen, van de grootte zijner hand, het insect kwam er
op neergeviugen, en poogde maar aanstonds om naar
de diepte te boren, wat natuurlijk niet ging. Na eenige
paskens over den steen bereikte het op zijde de zandlaag, waar het algauw zou weg geweest zijn, maar de
waarnemer verjoeg het met zijnen neusdoek om hem
eenen anderen hinderpaal te stellen.
Wat die boosaardige naturalisten toch al uitvinden
om onschuldige beesten te plagen !. . Ja, dat was nu
een hinderpaal van geheel anderen aard, maar hoe zal
ik hem in deftige woorden den eerzamen Lezer aan het
verstand brengen?. . Niet ver van daar had een paard...
lets laten vallen. Welnu, dit lets werd zorgvuldig opgenomen, vermorzeld en ter dikte van eenen duim
boven de ingangpoort van het kasteel opengestrooid.
Dat was nu zeker heel ver van aan het uitzicht der
zandige vlakte te gelijken, en ging het dier op den
reuk voort, dan vond het in het tegenwoordig geval
veel reden om den weg niet te vinden... Al verloren
moeite... De bembex viel op de rechte plaats neer, en
daar die stof zoo wat zachter was dan de steen der
eerste proef, ging hij aanstonds aan 't werk om er door
te boren, maar hij werd opnieuw weggejaagd.
Nu werd de walglijke laag vervangen door eene
van mos, niet dik, maar wijd uitgebreid. Als Fabre
het insect zag aankomen, goot hij over het mos den
inhoud van een flesken ether dat hij bij hem had. De
sterke uitwasemingen van dit nat schenen het dier
eerst te verstoren, doch de aarzeling duurde niet lang,
en eer de ether kon verwalmd zijn, zat de bembex
reeds neer op het mos... Wie kan zich daarna inbeelden
dat het dier in zijne zoo vaste, zoo zekere vlucht op
den reuk voortgaat? En het orgaan daarvan zouden de
hoorntjes zijn L.. Dat men er bet zintuig van het gevoel
van make, gelijk onze Vlaamsche naam « voelhoorntjes »
veronderstelt, dat kan er nog door, alhoewel daarmee
Diet opgelclaard is hoe die fijne draadjes jets kunnen
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voelen, dat onder den grond verborgen is; maar daar
eenen neus in vinden, dat is nog moeilijker om aan te
nemen. Vergelijk hem eens aan al de neuzen, welke
wij in het dierenrijk kennen.
M. Fabre wilde het voorgoed weten of de hoorntjes
bier eene rol bij speelden, of niet. Hij ving het insect
en knipte ze hem tegen den kop af. Het vloog zoo
verwilderd de lucht in, dat hij dacht : nu zie ik het
niet meer terugkomen... Hij veranderde niettemin het
uitzicht van den grond : het mos werd weggevaagd, en
door eene laag keien vervangen. Dezen keer bleef de
bembex meer dan een uur afwezig, maar toch kwam
hij terug, en niettegenstaande zijne dubbele kwetsuur,
wist hij zijne ingangdeur, al tusschen de keien, met
dezelfde zekerheid te vinden als te voren...
Dat kunnen wij met de kennis, welke wij van onze
eigene zintuigen hebben, niet uitleggen. Dat zijn, en dat
blijven, raadsels, onoplosbare raadsels...

Dwaasheden.
Voorzeker zijn menige handelingen der kerfdieren
hoogst bewonderensweerdig. Maar geven zij zich zelf
daar rekening van? Werken zij met overdenking? Anders
gezegd : zijn zij, hoe weinig ook, met rede en verstand
begaafd?
De beer Fa b re houdt zich in zijne werken meer
dan eens met die vraag bezig, en verhaalt soms in 't
lang en breed, hoe hij daarover de insecten op de proef
gesteld heeft. Hij besluit met alle verstandige lieden
dot zij enkel uit natuurdrift, uit aangeborene neiging
te werk gaan; wat zij kunnen, kunnen zij volmaakt en
zonder het te moeten leeren. Waar zouden zij bovendien om les gaan? Meestendeels als een nieuw geslacht
opkomt, is het vonraalnde reeds verdwenen, wat niet
belet dat zij maar aanstonds ge'ijk hunne voorgangers
te werk gaan, iedere soort op hare manier, even gelijk
een eendeken, pas uit het ei gebroken, weet hoe het
met zijne pootjes moet spelen orn te zwernmen,
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Laat ons zien wat onze vernuftige natuurvorscher
zoo al uitvond om de insecten de gelegenheid te verschaffen van te toonen of zij een greintje verstand
hebben of niet.
Eerst van de metsende bie — abeille maconne —
gesproken... Zij vergaart honing, gelijk de gewone soort,
maar hij is zoo zoet niet, en heeft eenen sterken smaak.
Hare cellen zijn van geen was, maar van steengruis, bij
middel van haar speeksel tot een sterk cement samengebonden, vanwaar de naam a metsende bie ». Zij
is zeer gemeen in het zuiden van Frankrijk, en er zijn
weinig soorten, welke M. Fahre zoo goed bestudeerd
heeft. Zij huist dikwijls in wagenhuizen en openstaande
stallen op de onderzijde der dakpannen ; met zulke reeds
bewoonde pannen in het open portaal van zijn huis te
hangen, mocht hij die metsers naar beliefte gadeslaan.
Misschien denkt de Lezer bier wel : ik bedank u
van zulke huisgenooten... ik heb liever in- en uit mijn
huis te kunnen gaan, zonder door eenen zwerm bieai
te moeten voorbijtrekken.
Die bieEn, liefste Lezer, zijn gelijk onze gewone
soort; stoort gij ze niet, ze laten u ook in vrede. Daarbij
een liefhebber der natuur moet al iets op het spel zetten
voor den vooruitgang der wetenschap. Het waagstuk is
bier overigens zoo gevaarlijk niet als men wel zou meenen,
want de steek dezer bie is zoo pijnlijk niet als van eene
honingbie.
M. Fabre heeft nog in nauwere betrekkingen met
insecten geleefd. Het waren zulke, die, als hooger gezeid
werd, hunne eieren in holle buizen, de eene boven de
andere stapelen, elk in eene afzonderlijke cel. Zijn wensch
was eene geheele kolonie daarvan in zijne studeerkamer
te doen wonen, om ze onder zijne oogen aan 't werk
te zien. Weinig zijner pogingen werden met zulken
schitterenden uitslag bekroond. Hij nam daartoe bij
wintertijd eenige buizen, met poppen dier insecten
voorzien, die met de volgende lente tot hunne laatste gedaante lcwanien, en hunne intrede in de wereld. cleden.
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De plaats scheen hun niet te mishagen ; zij vlogen er
wat been en vk eer, en vonden te alien kante zekere
voorwerpen, die hunne aandacht schenen te verwekken.
Het waren buizen, sommige van glas, andere, bestaande
in rietpijpen, enz. Zij gingen nieuwsgierig naar de opening kijken, en kropen er in, als om er kennis mee
te maken voor later. Het spreekt vanzelf dat de vensters
der kamer heel den zomer opengelaten werden om ze
op de bloemen te laten gaan azen. Als de legtijd daar
was, kozen zij daartoe de glazes buizen en de rietpijpen,
die eerst hunne oogen getroffen hadden, en dreven zelfs
de gemeenzaamheid- zoo verre. dat onze man tegen hen
voorzorgen moest nemen, want zij vonden dat de sleutelgaten der meubels ook al geschikte plaatsen waren om
er hunne cellen in te bouwen... Maar ik laat riiij al te
ver van mijn onderwerp afleiden, 't is van de metsende
bieen dat wij moeten spreken.
Onder al de proeven welke de naturalist daar in
zijn portaal mocht nemen, bepalen wij ons bij eenige,
waarmee hij Wilde vaststellen of de bie eenig verstand
zou toonen als hij eene belemmering, hoe gering ook,
aan haar werk zou brengen.
Daar eene al bezig was honing in haar steenen
potje te vergaren, boorde hij er een holleken in langs
waar de honing wegvloeide, en welhaast buiten de cel
eene geheele plek maakte... Zou de bie gewaar worden
dat zij te vergeefs arbeidde?... Op geener wijze: zij
bleef ongestoord en even neerstig haar onnuttig werk
voortzetten. Het ware haar nochtans zoo gemakkelijk
geweest dit verlies te beletten. Fabre nam er eene, die
bezig was met metsen, haar bolleken moortel af, en
plakte het op de opening, met honing besmeurd ; het
steef op en het nat was gestelpt. Met haar fijn werkgerief had de bie deze operatie nog veel beter kunnen
verrichten dan ,eene menschenhand, maar de tijd
van de cel op te bouwen is vourbij, en nu bekommert
zich het dier met niets dan honing te oogsten, al lop
deze, grader zijne oogen verloren.
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De larve, die uit het ei zal komen, moet haar
voedsel aan den honing der cel vinden. Hoe oordeelt
de bie dat zij er genoeg samengebracht heeft en dat
werk mag staken? Zou zij een middel hebben om de
diepte van het plasje te peilen ? Zou zij acht geven op
den afstand van het nat tot den bovenrand der cel?
Herhaalde proeven bewezen dat het insect daar met
het minste oordeel over strijkt ; het besteedt eenen zekeren
tijd aan den oogst, en als die tijd eens voorbij is, gaat
het over tot het werk, dat er op moet volgen, de
honing moge er in voldoende hoeveelheid zijn of niet.
Als Fabre den honing roofde naarmate hij aangebracht werd, stoorde de bie zich daar niet om, alhoewel
zij soms, bij haren terugkeer, den roover nog aan 't
werk vond, zij zette hare taak maar altijd voort. Het
slot der rekening was dat zij ten laatste haar ei op
den naakten bodem der ijdele cel kwam leggen, welke
zij daarna zor y,vuldig sloot, om hare larve, die noodzakelijk den hongerdood moest sterven, tegen alle vijandelijken inval te beschutten... Is dat wel teeken van wijs
beleid geven?
De metsende bie is uitnemend zuiver in haar huishouden; zij duldt op haren honing het minste stofje
niet. Laat men er stukjes stroo, of zoo iets, opvallen,
zij worden opgevischt en verre weggedragen. M. Fabre
nam eens een eindje stroo, dat hij in den honing recht
zette, zoodat het boven de cel uitstak. Voor het insect
was dat een balk, die den bouw heel en gansch kwam
verderven; indien hij niet van kart geholpen werd,
kon de larve in de cel de noodige plaats voor hare
ontwikkeling niet vinden... Als de bie met nieuwen
honing afkwam, spande zij al hare krachten in oil
dit zwaar stuk uit te trekken, en waarlijk zij slaagdc
er in, waarna zij er mee wegvloog, even gelijk zij met
veel mindere stukjes gedaan had.
En toch vond de waarnemer het middel om ze
de dwaasheid te doen begaan het strooitje — den noodlottigen balk — in de cel vast te doen metsen. Hij
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koos daartoe den oogenblik waarop de bie, na den
voorraad van honing voltrokken te hebben, haar ei gaat
leggen. Dat is eene zorgelijke operatie, want dit ei
heeft zijne vijanden en mag niet alleen in de opene cel
gelaten worden. Ook brengt de bie aisdan in haar gebijt
een bolleken moortel mee om aanstonds de cel te sluiten...
Welnu, het was als het insect alzoo afkwam, dat
M. Fabre het stuk stroo in den honing stak.,. Zoudt
ge denken dat de bie nu hare vracht moortel zal neerleggen om eerst het stroo te weren?... Zij kan het, en
heeft er reeds bewijs van gegeven... Neen, neen... De
tijd van den honing te vergaren en voor zijne zuiverheid
te zorgen is voorbij. Het dier voltrekt zijn werk, legt
zijn ei, en metselt, al rond het stroo, de cel toe. Die
eerste moortellaag, uitnemend dun, wordt naderhand
met verschillige andere versterkt, en zoo wordt, de
vesting voltrokken, waarin de larve door den balk
belemmerd, onmogelijk tot hare ontwikkeling kan komen.

+
Herinnert de Lezer zich nog hoe onmogelijk het
is den bembex te bedriegen over de juiste plaats der
zandige vlakte, vvaar zijn jong in een onderaardsch 1,o1
schuilt en opgroeit... Voor eenen waarnemer, zoo vernuftig als Fabre, moest hi) nochtans ten laatste, zoo wel
als de metsende bie, zijn onverstand laten bluken.
Wij hebben gezien dat de bembex, naarmate zijne
larve spijs noodig heeft, met de prooi al door het
zand naar de onderaardsche woning weet te wroeten.
Wij hebben nog kunnen aanmerken hoe de insecten
van de natuurlijke volgorde hunner vverkingen niet afwijken... Welnu, de bembex staat bier voor twee verschillige
taken, waarvan de eerste tot middel strekt om de tweede
goed te brengen : hij moet eerst door het zand boren,
om daarna zijne larve het meegebrachte aas toe te dienen.
M. Fabre vergemakkelijkte het dier zijne taak, met
er het eerste deel van onnoodig te maken ; hij vaagde
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het zand weg, en legde het onderaardsch kasteel bloot...
Onmogelijk de verslagenheid van het insect te beschrijven
als het uit de lucht in die grep neerviel L.. Het liep
heen en weer, op zoek naar zijnen gewonen ingang,
en scheen met al zijne gebaren te zeggen : waar is
mijne zandpoort?... Maar, ongelukkige, ziet ge niet dat
gij t'huis ziit? Zie, daar trapt ge op de overblijfsels
der vliegen, vroeger door u aangebracht, en nu door
uw kroost uitgezogen. U w jong zelf ligt daar onder
uwe oogen te krinkelen onder den gloed der zonne•
stralen. Haast u het kelderken wat dieper te graven om
het in veiligheid te brengen.
Nu nog graven!... Zoo verstaat het de bembex niet ;
de tijd van dat werk is voorbij, en hij zal er niet aan
herbeginnen. 't Is de zandpoort die hij nu moet hebben,
en bij gebrek daaraan, is hij in staat niet zijne larve
te verzorgen ; hij herkent ze zelfs niet, maar vertrapt
ze met de vocten, evenals de pooten en vlerken der
vliegen, overblijfsels van voorgaande maaltijden. In zulke
omstandighedn heeft Fabre nog het akelig tooneel bijgewoond van een gevecht tusschen moeder en kind, daar
het deze, brutaal weggestooten, met zijn gebijt eenen
poot der moeder vastgreep, en het was maar met geweld
dat de laatste uit die nijptang vrij geraakte.. En dat
duurt uren lang, omdat de gewone toegang tot de onderaardsche cel ontbreekt. Komt men 's anderdaags zien, de
larve ligt opgedroogd en ten prooi aan de mieren...

Even zoo dwaas kan men den pelopetis doen handelen... Dat is eene Atrikaansche soort; maar M. Fable
vond ze ook in zijne streek, het warme zuiden van Frankrijk. Dit insect maakt potjes, doch niet in steen, gelijk
de metsende bie, maar van aarde, en daar zij tegen den
regen niet kunnen, zoo zoekt het Bier daarvoor eene
overdekte plaats, ja zelfs in de huizen. Zulke cellen zijn
niet geschikt voor honing , ook is de pelopetis een Jager,
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en hij voedt zijne jongen met lamgestraalde spinnekoppen,
waarvan hij er in iedere cel vier, vijf samenbrengt. 't Is
op de eerste :-Iat het insect zijn ei doet vastkleven, waarna
het weer op jacht gaat om den voorraad te volledigen.
Wat gebeurt er nu indien men die eerste spin wegneemt?... Als de pelopetis met zijn tvveede slachtoffer
afkomt, dringt hij er mee in de cel, welke hij ijdel
vindt; het eerste stuk der proviand is weg, en met hem
het ei, het duurbaar ei, dat er vast op lag. Zal het
insect een nieuw ei op de versch bijgebrachte spinnekop
leggen, of, in geval het nu nog geen in gereedschap heeft,
zal het zijn onnuttig werk staken ?... Op geener wijze.
Wat gedaan is, is gedaan ; de wet van een ei te leggen
is volbracht, en voor den oogenblik vereischt de natuur
niets dan het volledigen van den voorraad... De jacht
wordt dus driftig voortgezet, waarna de cel gewetensvol
toegemetseld wordt, om alle gevaar van eene larve of te
weren, die nooit te voorschijn zal komen.
Men kan den pelopetis nog eene andere dvvaasheid
doer begaan, al zoo groot, indien niet grooter, dan de
eerste... Als hi) met eene cel gedaan heeft, bouwt hij
daartegen eene tweede, dan eene derde enz., alle dicht
tegen elkander geperst. Na voltooiing der laatste, getroost
hij zich nog den zwaren arbeid van den ganschen bouw
met eene laag natte aarde te bepleisteren, zoodat ge de
eene cel van de andere niet meet- kunt onderscheiden;
ge zoudt toen zeggen dat ge voor oogen eenen bol modder
hebt, die, op den muur geworpen en platgedrukt, er
aan is blijven kleven.
Welnu, M. Fabre betrapte eenen pelopeas op den
oogenblik dat hij, met de cellen in regel zijnde, zijn
pleisterwerk begon. Terwijl het deer om een klompje
modder heenvloog, nam hij met een mes geheel het
cellengebouw weg, zoodat de pleisteraar bij zijnen terugkeer niets dan den naakten muur vond.., Daarom niet
gelaten het aangebrachte materiaal te gebruiken ; het werd
over den muur gestreken, even alsof de nest aanwezig
geweest ware, en het insect zette dit laatste deel zijner

KFRFDIEREN OF INSECTEN

317

taak met zulken nioed en volherding voort, dat Fabre
's anderdaags de juiste plaats waar de nest geweest was,
met eene dikke laag molder besmeurd zag.
Bewijzen al die voorbeelden niet genoeg dat de insecten niet het minste greintje verstand hebben, en enkel
nit blinde natuurdrift te werk gaan?

Slotrede.
Neen, de werkingen der insecten zijn niet beredeneerd.
Waren zij met eenig oordeel begaafd, zij zouden de ongelooflijke dwaasheden met begaan, waar wij er daar eenige
van aanduidden.
En toch aan hunne natuur overgelaten, hoe bewonderensweerdig zijn zij in hunne vverken !
Kan er wel, om vliegen te vangen, lets b,ters uitgevonden worden dan het net eener spin?
Moest men iemand vragen hoe eene honingraat moet
opgebouwd worden, Om minst was te verbruiken, meest
honing te bergen, en den bouvv tevens de grootste stevigheid bij te zetten, de ondervraagde zou tamelijk stet k
in de mathesis moeten staan o n zulk problema op te
lossen Als hij het tot goed einde zou gebracht hebben,
zou hij ondervinden dat de bieen het prachtisch ook alzoo
oplossen, en van de strenge regols der wiskunde niet het
minste afwijken.
Herinnert ge u nog die kerfdieren, Welke, om hunne
jongen dagen en dagen lang van versch vleesch te gerieven,
de prooi in hare verborgene zenuwkroopen weten lam
te stralen !... Zou ons menschenverstand lets vernuftiger
kunnen uitvinden?...
En die larven ! die twee weken lang aan eene 'ups
knagen zonder ze te dooden!... Wat ongehoorde wetenschap ware ons niet noodig om de orde te bepalen der
organen, welke de larve de eene na de andere moet
aantasten...
Er al die wonderwerken, zoo verschillig van de eene
soort tot de andere, de insecten voeren ze uit, zonder
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eenige aarzeling, in volmaaktheid, van den eersten keel
zij er voor staan, zonder jets te moeten leeren. Vanwaar
kregen zij dat onfeilbaar instinct, die ingeborene bekwaamheid?
Er zijn er die het antwoord op die vraag in het
Darwinisme of het transformisme willen vinden... Wat
de dieren heden zijn, zeggen zij, vvaren zij vroeger niet;
het is met verloop van eeuwen en eeuwen dat zij tot
hunne tegenwoordige gestalte en levenswijze gekomen
zijn ; het is langzamerhand, door het toedoen der opvolgende geslachten, dat de kerfdieren die slimme toeren
geleerd hebben welke wij heden bewonderen...
Dat is stout en boud gesproken. Maar waar zijn
de bewijzen om die stelling goed te maken?.. NI. Fabre,
op zijne waar- en proefnemingen gesteund, deelt op geener wijze in die gedachte. Wie zal het in zijn hoofd
krijgen, zegt hij, dat de ammophielen, vroeger van het
lamstralen eener rups onbewust, die uitstekende kunst
bij geval en bij middel van duizenden herh g alde stralingen geleerd hebben?.. Laat het zoo zijn, dat onder het
oneindig getal punten, welke de straal op eene rups kan
treffen, hij juist eenen zenuwknoop ontmoete, dat is
weinig of niets genaderd ; om de rups onmachtig te
maken, moet op die eerste uiterst onwaarschijnlijke kans
eene tweede volgen, even onzeker, en eene derde enz.
enz., want al de knoopen langs den buik moeten een
voor een, gesteken worden... Is het wel mogelijk dat
zulks ooit bij enkel toeval geschiede?
Veronderstel nu nog dat in 't verloop van jaren en
eeuwen een ammophiel eindelijk eens in dit meesterstuk
slage, is dat genoeg om zijne nakomelingschap dit te
doen en te blijven doen met het gemak en de zekerheid,
waarmee zij heden te werk gaan?.. Omdat een mensch
metser of schrijnwerker was, kan zijn zoon daarom zonder les te nemen, met het truweel of de schaaf omgaan?.
Wij hebben overigens reeds aangemerkt dat de insecten
van hunne moeder geen lessen kunnen ontvangen, daar
zij ze doorgaans nooit zien of kennen,
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Zou het ook bij herhaalde proeven zijn dat de larven
der ammophielen het zoo verre gebracht hebben, dat zij
veertien dagen of nog langer aan eene rups eten zonder
er het laatste levensvonkje in uit te dooven?.. Dat is
eene nog grootere onmogelijkheid. Kent het dier zijne
gevaarlijke kunst niet van zijne geboorte af, zoo kost
hem zijne onkunde het leven, en laat het geen nageslacht om de zaak in 't vervolg te verbeteren.
M. Fabre brengt tegen het transformisme menige
zulke bezwaren in, waaruit hij besluit dat dit stelsel geen
echten uitleg der natuur kan geven. Hij houdt zich voor
overtuigd dat van den eersten dag dat er ammophielen
bestaan hebben, zij met dezelfde behendigheid als heden
rupsen zullen verlamd hebben, en dat hunne larven
insgelijks die lamme rupsen zoo omzichtig stuk voor stuk
zullen verslonden hebben, dat de dood, en bijgevolg het
bederf der prooi tot de laatste oogenblikken van het
gevaarvol maal verschoven worden.
Hoe is het Loch mogelijk dat er menschen zijn, die,
in die wonderen zonder tal of einde, God niet erkennen,
den almachtigen en alvoorzienden Schepper van hemel
en g arde? Zonder Hem is gansch het Heelal, van de
sterren des hemels tot het minste zandkorreltje, van den
mensch tot het nederigste dierken, een raadsel, waar de
grootste geleerden te vergeefs de oplossing van zoeken.
Dat al de werken des Heeren Hem loven en
danken, nu en in der eeuwigheid.

Kanunnik

MARTENS.

S. DINIPHNA
Cantate voor het 13e eeuwfeest der H. Patror.es van
Geel, in 1900.
Gedicht van Kan. S. DAEms, Muziek. van GER. NAUWEI.AFRS
der Abdij ,an Tongerloo

Orglnist to Vilvoorden.

KOOR.

Het uur is daar. De feestz(,n gloort :
Ibis op, en prijtz met hoogtijdssier,
0 Geel, van God gezegend °old!
Laat vaandel waaien en banter!
Dat klokkenldank. kanongebrom,
Klaroengeschal verkonde alom
Het eeuwfeest tmer Patrones,
Sint Dirn p hna. Maagd en 1VIartiares!

I.
ICO NI A A (3.1)-1%4 A JEZ"IPIL:

Kos.

VERHAAL.

Aan het koningshof van Erin,
Nog geboeid in satan's kluister,
Biocide eene uitverkoren bloeme,
Refine lelie, vol van luister ;
Aan het heidensch hof van Ierland
Leefde cen jonge, kloeke Christinne,
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Leefde Dimphna, de koningsdochter,
Zuivere engel en vrome heldinne.
KOOR.

Blanke lelie order de doornen,
Bloei in het wufte koningshof!
Heil de bloeme der uitverkoornen ;
Heil aan Dimphna, bed en lof!
ZANGSTUKJE.

De lelie bloeide;
De satan loeide,
Het hart vervuld van razermj.
Hij zwoer : Zij sneve,
Of wel zij leve
voor mij !
Voor
KooR.
0 God. sta bij !
VERHAAI,

De koningin is flood.
Eene andere
Vervange haar aan 's konings zij...
Daar snelt de satan toe en jubelt :
Thans is ze aan mij
En in des vorsten borst ontsteekt hij
En voedt hij 't vuur van geile min,
En fluistert aan het oor des vorsten :
dochter weze koningin!
KooR.
Vlucht, vlucht, o inaagd!
De satan belaagt
Uw deugd, uw ziel, uw leven.
Ter zee! ter zee !
Naar veilige ree
Gericht den stevn!
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ZANGSTUKJ F.

Er staat een kapelleken, naast de baan,
Te Zatnmel, nabij een putje
Hier heeft voor dertien eeuwen gestaan
Sint Dimphna's armelijk hutje.
Hier leefde zij vroom voor het oog van God
onder der engelen hoede...
KOOR.

0 zalig lot!
GEZANG.

De hemel juichte ; maar 't helsche rot
Ontstak in razender woede.
KOOR.

0 God, o God,
Bescherm de goede!
VERHAAL.

Etlaas! de koning naakt.
Eilaas! zijn boezem blaakt
Van drift en woede tevens.
Zijn zwaard daalt neder bliksemsnel...
Maar pal staat Dimphna's metgezel,
Die Gode 't offer biedt zijus levens,
de maagd,
En pal staat, naast zijn
Het oog ten hemel, onversaagd,
Haar krachten puttende uit haar beden :
Geen dreigen treft, geen vleien bait...
Daar bruit van woede de onverlaat,
Daar bliksemt voor de tweede maal
Zijn moordend staal...
En Dimphna sneeft — neen! Dimphna leeft in 't Eden.
KOOR (1).

Almachtige, U alleen zij glorie zonder palen,
Op aarde en onder aarde en in den hemel saam!
Dat de afgrond siddre voor de stralen
Van uwen glorievollen naam!
(I) Uit mijn drama : S. Dimphna's Marteldoo41,
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't Aanroepen van dien naam, was Dimphna's hechtste wapen;
Het was haar zegepraal op 't woedend helgedrocht,
Wij1 't om haar maagdelijke slapen
De palmen der martelie wrocht.
Almachtige, U alleen zij glorie zonder palen
Op aarde en onder aarde en in den hemel saam!
Dat de afgrond siddre voor de stralen
Van uwen glorievollen naam!
...............■•■■■■,............

II.
I) .E1 PATRONS-

VERHAAL.

Reeds eeuwen vloden sinds dien stond;
Maar immer waakt de hemeling,
Beschermend, op den dierbren grond,
Waar zij de martelkroon ontving.
Een tempel rees — een pronkjuweel
Van kunst aan godsdienstzin gepaard
Fen tempel rees in 't oude Geel,
Dat haar gebeente trouw bewaart.
Daar hoort de rnaagd de vrome bee
Des kranken, die zijn nood haar klaagt;
Daar deelt zij milden zegen mee
Aan al wie haar om zegen vraagt.
En duizenden kranken bracht men daar,
Wien 't licht der cede was uitgedoofd;
En duizenden kranken vonden bij haar
Genezing voor 't waanzinnige hoofd.
ZANGSTUK.

Een kind, eene vrouw, een man.
HET KIND.

Dimphna, Dimphna lief, ik ben
Zoo droef : mijne oudren zijn in nood.
Ik sineek op beide kniekens voor hen,
Geef vader geriezing en rnoeder brood;
0
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DE VROTJW.
0 Dimphna, Dimphna lief, ik ben
Eene acme vrouw. Mijn echtgenoot —
Eilaas! hij is krankzinnig 1 .. En
Ik heb voor mijn gezin Been brood
DE MAN.
Ze zeggen, dat ik zinneloos ben. .
Wat ? zinneloos? neen! maar dood, (mood, dood !
Le roepen thuis om eten... En
Ha, ha! — waar haalt een doode nog brood ?
KooK.
Dimphna, Maagd en Martelaresse,
Bid voor ons!
Dimphna, machtige Patronesse,
Bid voor ons !
HET KIND EN DE VROUW.
Dimphna, ach ! verhoor mien Bede I
Schenk aan mii nen vader (gade) weer
't Uitgedoofde licht der retie,
Dimphna, machtig bij den I I eer!
DE MAN
Dimphna, ach! verhoor mijn Bede !
Schenk hun brood : ik kan 't niet meer !
Dood zijn zal ik dan in vrede,
Dimphna, machtig bij den Heer !
Koo R..
Dimphna, Maagd en Martelaresse,
Bid voor ons !
Dimplwa, zoete Patronesse,
Bid voor ons!

(Biddende initziele, die plotselzng to/ eenen zegezan„; overgaal.)
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DE MAN, DE VROUW, HET KIND.

Genezen, genezen ! Dimphna, dank !
U zegenen wij ons leven lang.
Uw feestdag, Dimphna, jaar op jaar,
Zal ons zien knielen voor uw altaar.
Dan volgen wij biddend den kostbaren schat,
Het schrijn, dat uw heilig gebeente bevat.
Genezen, genezen! 0 Dimphna, dank !
U zegenen wij ons leven lang.
KOOR.

Wij knielen neer, o Maagd, voor uw gebeente,
Den kostbren schat, dien gij ons achterliet.
Wij zijn uw Geel, o Dimphna, uw gemeente :
Aanvaard de hulde, die ons hart u biedt.
En geef gehoor aan onze vrome beden
Bescherm uw yolk, behoed zijn dierste pand,
't Aloud geloof, de aloude reine zeden;
Waak over Geel, waak over 't Kempenland!
SLOT.
KooR.

Triomf, triomf! De feestzon gloort.
0 Geel, van God gezegend oord,
Rijs op, getooid in hoogtijdssier!
Laat vaandel wappren en banier!
Meldt, klokkenklank, klaroengeschal,
Kanongedonder, overal
Het eeuwfeest onzer Patrones,
Sint Dimphna, Maagd en Martlares !
LIED.

Geel, uw faam klonk door de landen
Van Oost tot West, van Zuid tot Noord.
« Het Paradijs der ziniieloozen >> —
Dat is naam, o dierbaar oord.
Uw kolonie -- de grootsche stichting,
Die nergens hare weerga vond —
Verspreidde, door den loop der eeuwen,
Uw faam geheel het aardrijk rond.
0
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Maar, Geel, o Geel! vergeet toch nimmer,
Wien gij lien zegen danken moet;
Vergeet de maagd niet, die uw bodem,
Besproeide met haar maagdlijk bloed!
Aan haar zij dank, aan haar zij glorie,
Aan haar zij, Geel, uw zegelied!
En dat uw nakroost nog herhale :
« Neen! Geel vergeet zijn Dimphna niet! >>
KooR.

O Gerebern, o Dimphna — helden,
Die voor 't geloof uw !even liet —
Ons nakroost zal uw roem vermelden,
Want Geel vergeet zijn martlaars niet.
O klok, dreun op! klaroen, o schal !
Kanon, braak donders wljd en zijd!
De schoonste hulde toch van al
Is 't hart hun dankbaar toegewijd.
O Dimphna, Dimphna, Dimphna!
Heil u, Maagd en Martelares!
Heil u, zoete Patrones!
Heil!
Tongetloo.

S. DAEMS.
EINDE.

Unt*****Att
IS SAVONAROLA DE VOORLOOPER VAN
LUTHER (I).

Iv.
hervorming welke Savonarola door middel
der bekeerde kinderen in het leven riep, was
nog die van het Carnaval of de vermaaklijkheden op vastenavond.
In die dagen scheen alles geoorloofd, dan heerschte
de ondeugd met ruwe willekeur. Meermalen zelfs ontstonden er alsdan twisten, die nooit eindigden, zonder
dat de een of andere er den dood had gevonden.
« Soms, » schrijft Perrens, c mengde zich de herinneringder staatsveeten in deze kindertwisten ; de volwassen
burgers zagen zich genoodzaakt op de kampplaats
bij to springen, en van een feest werd het schier een
burgeroorlog. Bede of verbod der overheid had nimmer gebaat ; het gebruik behiel 1 de overhand. Savonarola sprak thans slechts een woord van of keuring
uit, en de jeugd, die er de ziel van was, trok er
zich dadelijk van terug. De feestelijkheden vervielen
alsdan vanzelf, en in een oogenblik deed een man
meer door overreding dan alle plakkaten der overheden in zoovele jaren. » Thans zou Florence in de
E

(I) Zie Before, bladz. 143.
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Carnavalsdagen getuige zijn van een geheel ander
schouwspel.
Op het plein der Signoria werd een brandstapel
opgericht in den vorm van een pyramide. Daarop
legde men de ten vure gedoemde voorwerpen, als
maskers, vastenavondkleederen, slechte boeken en
schilderstukken, sieraden der vrouwen enz. 's Morgens om io uur zag men twee rijen kinderen door
de straten gaan, zij waren alien in het wit gekleed,
hunne hoofden waren met olijftakken omkransd, in
hunne hand droegen zij een rood geschilderd kruis,
en zij zongen de geestelijke liederen van Savonarola.
De vensters waren alle versierd met schoone tapijten,
de straten waren met bloemen bestrooid. Aller hoofd
ontblootte zich bij het zien van een heerlijk beeld
van het kindje Jesus, op een gouden rustbed, een
werk van Donatello, dat met de eene hand de menigte
zegende, en met de andere de teekenen van zijn
lijden toonde, het kruis, de spijkers, de doornenkroon. De processie ging eerst naar de kerk van San
Marco, vervolgens naar de kathedraal waar men aan
de armen de aalmoezen uitdeelde, door de limosinieri bijeenverzameld. Daarna trok de menigte naar
den brandstapel, en onder het schetteren der fanfares,
onder het bulderen der kanonnen, onder het gejubel
van het blijde yolk, werden de zaken, welke men
te voren op zoo hoogen prijs stelde, aan de vlammen
prijs gegeven. Het heidendom in Florence was overwonnen, en Savonarola knielde vol dankbaarheid voor
zijn kruisbeeld neder.
Doch de ijverige hervormer begreep, ‘dat thans
een goed bestuur noodzakelijk was. « Onze zending »,
zeide hij, « is te strijden voor de eer van God en
voor het heil der zielen en omdat het te moeilijk
is dat doel te berciken, zonder een goed bestuur,
daarom mengen wij ons in de openbare zaken, niet
zooals gij meent, uit tijdelijk belang, maar als een

middel om het geestelijk heil, dat wij beoogen, met
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te meer zekerheid te kunnen verkrijgen. Na zijne
ambassade bij Frankrijk's koning Karel VIII, en
de bevrijding van Florence, meende hij haar eene
constitutie te mogen geven. Hoewel hij het geheel
eens was met de beginselen van den H. Thomas,
zoo diepzinnig ontwikkeld in zijne verhandeling De
.Regirnine Principurn, meende hij, ter oorzake van
de verschillende partijen, Florence een vorm van
bestuur te moeten geven, « welke niemand toeliet
in de stad te heerschen, maar onder welke alle bur-.
gers, met hun lot tevreden, zich gelukkig rekenden
de vrijheid, welke God hun had geschonken, te bewaren, en te aanschouwen hoe de nederigheid, de
eenvoudigheid en de Christelijke liefde alom heerschten.
Men denke daarom niet, dat Savonarola de volkomen gelijkheid van alien wilde, omdat « die gelijkheid de -verwarring met zich zou medebrengen, en
omdat God verschillende rangen onder ons heeft
gesteld oni (e verscheidenheid, de schoonheid en de
volmakiug van het heelal. »
Tot hen, die hun spijt te kennen gaven, dat
Florence geen koning had, zeide hij in een zijner
laatste predikatien van den Advent 1494 : « Welnu,
Florence! God wil u tevreden stellen en u cen hoofd
geven, een koning, die u regeere. Die koning is
Christus. Ziedaar onze Psalm, die het zegt : Ego autem
consiztutus sum rex. Ik nu ben tot koning aangesteld. » De Heer zelf wil u besturen, zoo gij dat goedvindt. Florence! Laat u leiden door Hem; doe niet
zooals de Joden, die Samuel een koning vroegen. God
antwoordde : « Geef hun een koning, daar zij ni A
meer willen, dat 1k hen regeere. Het is niet u dien
zij versmaden, het is Mij ! Florence! volg hen niet
na , neem Christus voor Uw Meester en blijf onder
Zijne wet. »
Deze grootsche gedachte behaagde aan het zoo
godsdienstig geworden y olk, en wanneer hij later
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uitriep : « Florence! Jezus Christus, die de koning
is van het heelal, heeft zich verwaardigd uw bizondere Koning te willen worden, wilt gij Hem voor
uwen Koning ? » Dan riep het yolk vol geestdrift :
« Leve Jezus Christus! Leve Onze Koning!
De hervorming van Florence was gevestigd,
Savonarola kon tevreden zijn. De in woners riepen de
beelden der eerste christenen voor oogen. « Een verbazende ommekeer, « schrijft Perrens », had in de stad
plaats geha,d. Schier de helft van het jaar werd aan
vasten en onthouding gewijd. Wie op de dagen, door
Savonarola tot boetedoenitig bepaalcl, vleesch kocht,
werd een voorwerp van ergernis, en weldra zag men
zich genoodzaakt, de schatting, welke de vleeschhouwers aan den Staat betaalden, te verminderen,
wij1 die lieden zich met volslagen ondergang bedreigd
zagen.
« Op straat hoorde men niets anders dan het
zingen van kerk- en andere geestelijke liederen :
Been ontuchtig, zelfs Been wereldsch lied meer. De
kennis der andere talen werd niet meer gezocht bij
Cicero, Horatius, Ovidius en Virgilius, maar bij de
heiligen Leo, Hieronymus, Ambrosius. Men zag de
dames en zelfs de mannen over straat het H. Officie
bidden. Zoolang de predikatie duurde, bleven scholen
en winkels gesloten. Savonarola had niet geschroomd
de medediging te wagen met de openbare feestelijkheden ; op dezelfde uren als men ze vierde, stelde
hij de godsdienstoefeningen in San-Marco, en op
zijne stem stroomde de menigte toe. »
Beschouw thans vluchtig de gevolgen van Luthers
hervorming, vooreerst in Witten berg. In het jaar 1545,
nadat alzoo de Wittenbergsche grond reeds zoo lang
door de bron des « zuiveren woords » was besproeid
en de gemeente der Heiligen «zich reeds bijna dertig
jaar door de zon van het nieuwe Evangelic » beschenen
zag, schreef Luther over Wittenberg aan zijn Catharina dat « hij naar dit Sodomo en Gomorrha nooit
meer wilde terugkeeren dat hij liever in balling-
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schap omzwerven en gebedeld brood wilde eten, dan
zijne laatste arme dagen te laten en kwellen en
onteeren door den ellendigen toestand in Wittenberg. » Bovendien heeft Luther het zelf gezegd, dat
de wederdoopers hun hoofdbewijs tegen zijne leer
aan het zedeloos gedrag der inwoners van Wittenberg hadden ontleend. En de gevolgen daarbuiten?
Ziehier wat Georg. van Saxen aan Luther als gevolgen der nieuwe leer voorhield : Wanneer zijn er
meer heiligschennende aanrandingen gebeurd, dan
wanneer gij met uw Evangelie voor den dag zijt
gekomen? Wanneer hebben er meer oproeren tegen
de overheid plaats gehad dan sedert de prediking
uwer leer ? Wanneer zag men meer roof en diefstal
plegen ? Wanneer zijn er in Wittenberg meer verloopen nonnen en monniken geweest? Wanneer heeft
men aan de mannen hunne vrouwen ontnomen en
andere voor in de plaats gezet? enz.
En Luther getuigde zelf : « hoe langer men het
Evangelie (d. w z. zijne leer der rechtvaardigmaking
door het geloof alleen zonder de werken) verkondigt, des te dieper zinken de menschen in gierig-heid, hoovaardij en pronkzucht. Door die leer wordt
de wereld hoe langer, hoe slechter.
<, Onze Evangelischen worden tegenwourdig zevenmaal slechter dan zij te voren geweest zijn. Want
nadat wij het Evangelie hebben leeren kennen, stelen,
liegen, bedriegen, vreten en zuipen wij en maken
ons aan allerlei ondeugd schuldig. Daar een duivel
uitgedreven is, zijn er zeven anderen, boozer dan hij,
in ons gevaren, gelijk dat aan vorsten, heeren, edellieden, burgers en boeren te zien is, die tegenwoardig handelen en wandelen zonder eenigen schroom
en zich om God noch zijn gehod bekommeren.
«Niemand vreest God, alles is Bartel en uitg-elater', dienstboden, boeren, en handwerkslieden doen
wat zij willen. Niemand staat op om te straffen :
eenieder leeft naar eigen goeddunken, beliegt en
bedriegt anderen. »
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Ik geloof dat deze aanhalingen uit den mond
van zulk een onverdacht getuige kunnen volstaan.
Stel nu de vruchten der twee hervormers tegenover
elkander, zou men dan nog Savonarola een voorlooper van Luther noemen?
V.
't Was Savonarola niet genoeg Florence te hebben hervormd, hij meende geroepen te zijn die hervorming uit te breiden onder de geestelijken en leeken
der geheele Kerk. En daarom meenen sommigen in
hem een voorlooper van Luther te zien. Onder dien
titel kan men een H. Bernardus, een H. Vincentius
Ferrerius, een H. Catharina van Siena, een Carolus
Borromeus en zoovele anderen voorloopers van Luther
noemen, geen protestant heeft dit nochtans gedaan.
Dat Luther hervorming wilde, niet dat wraken wij.
Doch geven wij thans het woord aan Dr. Schaepman. In zijne brochure : c Roomsch recht tegen Protestansch verweer», schrijft hij : K< De heer Gunning
moge zich verbazen zooveel hij wil, naar het voorbeeld van al onze groote geschiedgetuigen, van onze
heilige mannen, van onze Pauzen en onze Concilien,
erken ik en belijd ik met groote schaamte en met
diepe smart, dat in de Kerk van Christus zwaar,
zeer zwaar gezondigd is. Bij alien toorn over het
werk van den Reformator doordringt mij altijd dees
huivering van schaamte en smart. Maar terwiji ik
de zonden der kinderen erken en belijd, houd ik en
geloof ik onwrikbaar en onwankelbaar aan de heiligheid der Kerk, houd ik en geloof ik aan hare reinheid,
hare vlekkeloosheid, haar vrijdom van alle schuld.
De Kerk is de levende bondsark, waarin de wet en
de waarheid rusten, waaruit de wet en de waarheid
stralen , de bondsark, door de menschen getorst,
maar door Gods kracht gedragen en die iederen Oza
doodt, wiens hand zich stuttend naar haar uitstrekt,
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als stutte God haar niet. De Kerk is de instelling van
Christus voor alle eeuwen en alle eeuwigheid, onze
fierheid in dit leven en door en met en in Christus
onze zaligheid in den dood.
Hier houdt, indien ik mij niet bedrieg, de heer
Gunning op ons te begrijpen en hier ligt juist de
knoop. Voor den heer Gunning is de Kerk eenvoudig een gedachtending, het afgetrokken denkbeeld
van de menigte der geloovigen. Wat zij meer is, de
vereeniging van gemeenten, geordende maatschappij,
dat is zij als menschenwerk. Zijn kerk toch is vergankelijk ; het Protestantisme als Kerk kan, zoo getuigt
hij, vernietigd worden, als beginsel zal het weer uit
de Roomsche Kerk te voorschijn treden. Voor de
zonde, die zoo zware straf noodig maakte, behoede
ons God!
Voor ons is de Kerk de instelling door God van
eeuwigheid gewild, in Zijn oneindige genade aan de
wereld geschonken, Zijn werk van en voor alle
eeuwigheid. De menschwording van het Woord leeft
in haar en verlost door haar de wereld. Zij is de bruid
van Christus, zij is en met en door de geloovigen,
zij wordt uit hen als uit levende steenen, door hamer
en beitel gevormd en gepolijst, opgebouwd : Coelestis
urbs Jerusalem.
Misschien zal nu de heer Gunning kunnen begrijpen, wat de katholiek in Luther wraakt en veroordeelt. Niet dat hij optrad tegen de zonden en de
wandaden van zijn tijd, niet dat hij geeselde en brandmerkte met al het geweld van zijn woord wat monnik
of prelaat mocht misdrijven, niet dat hij misbruiken
aanwees, waar hij ze zag of meende te zien, niet
dat hij een taal bezigde zonder trens of teugel, — de
Kerk had Petrus Damiani en Dante Alighieri gedragen en zoo veel meer. Maar wat de katholiek in hem
wraakt en veroordeelt, dat is dat hij niet in de Kerk
heeft geloofd en aan de Kerk heeft gehouden door
alles heen, over alles heen, dat hij niet op de Gods-
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heeft vertrouwd en van Thomas' twijfel heeft
gemaakt een gebiedenden eisch : ik wil zien ! en
een kreet van oproer : ik zie niet, dus het is niet !
Maar wat de Kerk in hem veroordeelt, en wat zij
veroordeelen moet, op straffe van zelve het woord
van den Christus to verzaken, dat is wat Paulus
veroordeelde in de Galaten, het aannemen en het prediken van een ander Evangelie dan wat de Christus
Gods heeft gebracht — en daar ligt de zonde en
daarover gaat met dezelfde zending en hetzelfde
gezag. als van Paulus, het oude « anathema »
Welnu, men kan Savonarola verwijten, dat hij
geene zending had voor deze hervorming, men kan
de hevigheid zijner taal laken, men kan het onverstandig, onpassend, ergerlijk noemen, dat hij de
gebreken der overheid geeselde voor het yolk, men
kan meenen dat hij die gebreken heeft overdreven,
over dat alles spreken wij geen oordeel uit, doch
zeker is het, dat hij door alles heen, over alles heen,
in de Kerk heeft geloofd en aan de Kerk heeft
gehouden. « Wij beleiden », aldus Savonarola in een
zijner werken, « dat de Voorzienigheid Gods in zijne
Kerk eene onveranderlijke leer heeft gevestigd, tot
welke alien moeten komen, als tot eene hechte
sterke grondvesting..... Dus alles wat de Katholieke, Apostolische en Roomsche Kerk heeft besloten en vastgesteld, en al wat zij kan besluiten of
vaststellen in de toekomst, moet men met nederigheid aannemen, en al wat zij doemt of zal doemen,
moet men eveneens verwerpen ; want in den twijfel
is zij het, welke wij raadplegen als het eerste beginsel,
als de onfeilbare regel, welken God voor ons heil
heeft ingesteld. »
In eene predikatie, welke hij hield in het octaaf
van Onzes Heeren Hemelvaart, riep hij uit : « Zijt
altijd onderworpen aan de Roomsche Kerk, aan die
Kerk, in welke geene dwaling is. )
Men weet dat Luther juist het tegenovergestelde

belofte

leerde,

VAN LUTHER.

335

De leer van Savonarola over de goede werken,
over de Sakramenten, zooals het doopsel, de biecht.
het H. Sakrament des Altaars, is de zuivere leer der
katholieke Kerk en staat regelrecht tegenover de leer
van Luther, zooals de Z. Eerw. pater Marie Rouard
de Card, provinciaal der Predikheeren in zijne brochure over Savonarola duidelijk heeft aangetoond.
't Is waar, de Paus veroordeelt hem als verdacht
van ketterij, maar verdacht zijn van ketterij maakt
nog den ketter niet, Alexander VI verklaarde daarbij
dat deze beschuldiging tot hem gekomen was door
de verklaring van geloofwaardige personen, Maar hij
is toch geen ketter, die schrijft : « men kan mij geen
ketter noemen, want een ketter is hij, die vasthoudt
aan een oordeel tegenstrijdig met de H. Schriftuur
of de leer der Roomsche Kerk. Wat mij betreft, ik
geloof nimmer iets geschreven te hebben tegenstrijdig aan de leer van Christus en de Kerk; en
al wat ik heb geschreven in het verledene of zal
schrijven in de toekomst, onderwerp ik geheel aan
het gezag der Roomsche Kerk..... Ik ben bereid alles
te herroepen, wat zij als dwaling zou verklaren ».
Men vergelijke daarmede eens de taal van Luther,
zij is juist het tegenovergestelde.
Savonarola weigerde naar Rome te gaan, toen
de Paus dit beval, en hierin heeft hij verkeerd gehandeld. Doch hij ontkent volstrekt niet, dat de Paus
de macht daartoe zou bezitten, hij verontschuldigt
zich om reden zijner zwakke gezondheid, de woede
zijner vijanden, die hem reeds meermalen naar het
leven hadden gestaan, de staat der partijen, welke
hem dwongen nog eenigen tijd in Florence te blijven.
Toen hem het prediken verboden werd, zweeg
hij, tot dat het verbod op verzoek der magistraten
werd opgeheven. Toen hem ten tweeden male het
verbod werd opgelegd, bewaarde hij gedurende een
geheel jaar het stilzwijgen, en liet zich slechts overhalen door de gebeden der bevolking, omdat men
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meende, dat er zonder die prediking groote onlusten
zouden uitbreken.
Nog eenmaal : Savonarola bedroog zich, doch
hij bleef katholiek. Plechtig vcrklaarde hij het in
San Marco : « het is onwaarheid, dat ik mij aan
het gezag der Kerk wil onttrekken ».
« Ik onderwerp mij, en alles wat ik zeg aan het
oordeel der Katholieke Kerk. »
Bij het banvonnis ontkende hij weder niet de
macht van den Romeinschen Stedehouder, om de
excommunicatie uit te spreken, doch hij bew eerde
enkel, dat de beweeggronden waarop de banvloek
steunde, niet gegrond waren, en dat de Paus verkeerd was ingelicht. Zijn oproep tot de vorsten om een
algemeen Concilie bijeen te roepen en Alexander VI
of te zetten, was zonder twijfel een grove fout, doch
mannen van beteekenis deelden zijne dwaling. Hij
hield het voor zeker, dat de Paus door simonie op
den troon was gekomen. Dat was wel eene dwaling,
die uit hoofde van de valsche denkbeelden, welke
tijdens de groote scheuring verspreid waren, niet al
te zeer bevreemden kan. Onderscheidene godgeleerden toch, die in gemeenschap met de Kerk gebleven
waren, toonden groote ingenomenheid met het denkbeeld van de bijeenroeping eener algemeene kerkvergadering in het gedachte geval van twijfel omtrent
de wettigheid van een Paus. Zoo had weleer de zanger van het Stabat Mater, fra Jacopone, misdaan,
als hij in snerpende taal Bonifacius VIII geeselde als
den onwettigen Paus. Doch daarom zal niemand hem
als ketter beschouwen, integendeel, de Kerk vereert
hem als een gelukzalige. De canonieke vraagstukken
betreffende de pauskeuze waren in die dagen nog niet
voor goed uitgemaakt, zoodat men daaromtrent zich
gemakkelijk kon vergissen. Welnu, Savonarola heeft
in dit opzicht gedwaald. Maar waarop komt die dwaling eigenlijk neer? Op eene vergissing omtrent een
feit en op een gewaagd gevoelen over de opvatting
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van sommige duistere plaatsen van het kerkelijk recht.
Maar hij heeft niet, zooals Luther, dwalingen gepredikt en volgehouden, welke met het katholieke geloof
in strijd zijn.

VI.
Thans zijn wij gekomen aan het slot van het
zoo bewogen leven van den hervormer. Dat hij zich
bij al zijn werken voor de verbetering der zeden vele
vijanden had gemaakt, zal niemand verwonderen. Voeg
daarbij zijne te hevige taal, zijn voortdurend uitstellen
om naar Rome te gaan, zijne ongehoorzaamheid aan
Paus Alexander VI, dat alles pakte zich ten slotte
samen boven het hoofd van Savonarola, en hij met
de zijnen werd voor het gerecht gedaagd. Hierover
kunnen wij kort zijn. In die laatste oogenblikken
toont zich Savonarolo waarlijk groot. Heeft hij fouten bedreven, men vergeeft ze gemakkelijk, als men
zijn edel, waarachtig kristelijk en religieus gedrag
beschouwt zijner laatste dagen. Vreeselijk moet het
lijden van den zoo gevierden man geweest zijn !
Hij, gewoon duizenden van alien rang en stand
aan zijne lippen te zien hangen, staat thans als
beschuldigde voor den rechterstoel (I). Savonarola
handhaafde de waarheid van geheel zijne leer, verklaarde dat zijne herroepingen door de smart der
pijnbank waren ontwrongen, dat hij die volstrekt
afkeurde, hoe wel hij er niet voor durfde instaan, dat
hij niet andermaal zou herroepen, wanneer men weder
de tortuur mocht aanwenden. « Bewonderenswaardig
schouwspel » schrijft Perrens, « die worsteling tus-

(I) De rechtbank, waarvoor de beroemde prediker moest verschijnen
bestond tut 17 leden, bijna alien gezworeii vijanden van den beschuldigde. De punigingen, door welke men Savonarola tot bekentenis van
bedrog wilde dwingen, waren verschnkkelyk en dan durfde men schrijven
hij heeft vrij zijne rnisdaden beleden zonder dat de pijniging is aange wend,
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schen de zwakheid des vleesches en de kracht van
een moedvollen gerct! Savonarola vreesde den dood
niet, noch zelfs de te wachten smarten, maar hij
voorzag het bezwijken van den zinnelijken mensch
in de folterende oogenblikken, en protesteerde daartegen bij voorbaat. »
Savonarola vernam met kalmte, dat het doodvonnis over hem was uitgesproken. Jacopo Niccolini
werd het opgelegd, hem in de laatste uren bij te
staan. « Ik kom niet », zeide hij, « om hem tot gelatenheid te manen, die een geheel y olk vermocht
terug te brengen in de wegen der deugd ». « Doe
uw plicht », was eenvoudig het antwoord.
« De veroordeelde », schrijft Perrens, « weigerde
dien avond spijzen te gebruiken, opdat het lichaam
geen benevelenden invloed mocht hebben op den
geest, bij de ernstige gedachten, waarbij hij zich
wenschte te bepalen >>. Na gebiecht te hebben,
besteedde hij den tijd aan medita.tie en gebed; maar
eindelijk, voor de afmatting hezwijkende, verzocht
hij zijnen trooster de vergunning, om zijn hoofd op
diens knieen te mogen doen rusten, en schier oogenblikkelijk sliep hij in. Gedurende zijnen slaap sprak
en glimlachte hij, waarover Niccolini hoogst verwonderd was. Hij vroeg daarna als gunst zijne twee medebroeders, die met hem veroordeeld waren, nog eens
te mogen zien. Hij maakte van die vergunning gebruik
om hen tot gelatenheid aan te manen.
Den 23n in den morgen werden de veroordeelden
naar de kapel van Palazzo gebracht, waar zij de
H. Communie ontvingen. Nog eenmaal mocht hij den
verborgen God in zijne priesterlijke handen dragen,
en bad aldus : « Heer mijn God, ik weet, dat Gij die
volmaakte Drievuldigheid zijt, onzichtbaar, bestaande
uit drie personen, den Vader, den Zoon en den
H. Geest; ik weet, dat Gij dat eeuwig Woord zijt,
uit den Hemel in den zuiveren schoot var. de Maagd
Maria neergedaald, gehecht aan het kruishout, waar
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Gij Uw bloed heb vergoten voor ons arme zondaars.
1k smeek U, mijn Heer, ik smeek U, mijn Trooster,
dat Uw kostbaar bloed voor mij niet te vergeefs
vergoten zij, maar dat het mij reinige van al mijne
zonden, voor welke ik U vergiffenis vraag..... voor
geheel mijn leven, van den dag van mijn doopsel tot
aan dit oogenblik zeg ik : mea culpa. Door mijne
schuld ».
Heerlijke geloofsbelijdenis in die laatste oogenblikken, wanneer men enkel denkt aan de eeuwigheid. En om zeker te zijn niet als ketter, maar als
kind der katholieke Kerk te sterven, riep hij uit :
« ik herroep al de dwalingen, welke ik misschien
anderen onderwezen heb ». Hij ontving met nederigheid den vollen aflaat, welke hem door den Paus
was geschonken, overdekte het kruisbeeld met de
kussen der innigste liefde, zeide dat hij gaarne stierf
uit liefde tot den Christus, die voor ons zijn leven
ten beste gaf en alvorens zijne ziel aan zijnen Schepper
terug te geven, murmelden zijne lippen nog eenmaal : q 1k geloof in de H. Katholieke Kerk. »
Zonder een woord van protest onderging de hervormer de schrikkelijke straf den 23 Mei 1498, daags
voor Hemelvaartsdag, in den ouderdom van vijf en
veertig jaren en acht maanden.
Zijne laatste woorden, zijne laatste dagen zijn
de sterkste bewijzen voor zijn vast en hecht geloof.
Zoo spreekt, zoo handelt geen voorlooper van ketters, met den dood in het gezicht. Zoo sterft alleen
hij, die zijn God waarachtig beminde, die het wel
meende met het yolk, dat hij om Jezus zoozeer lief
had, en in wiens gemoed de scheiding van de Katholieke Kerk als een gruwelijke misdaad stond aangeschreven. Terecht schrijft Perrens: a Bovenal blijft hij
daarom recht behouden op de bewondering, daar
hij weerstand wist te bieden aan de vervoeringen
van gekrenkten trots, de grieven van miskende '
rechtschapenheid wist te bedwingen, en dat hij niet
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gelijk een andere monnik later deed, het geloof
zijner vaderen en z", ner jeugd verloochende, om voor
niemand te bukken en zich op zijne vijanden te
wreken. »
Neen, Savonarola is, gelijk de protestant Sismondi
rondborstig bekent, « bij zijne pogingen tot hervorming niet afgeweken van de katholieke grondbeginselen. Hij heeft zich het recht van vrij onderzoek in het
leerstellige niet toegekend ... Al zijn streven was daarheen gericht, om de tucht te herstellen, de zeden der
geestelijkheid te verbeteren, en om de priesters en
leeken tot eene volmaakte naleving der Evangelische
voorschriften terug te brengen. »
En daarom doet men Savonarola het grootste
onrecht aan, hem een voorlooper van Luther te
noemen.
FR. BERNARDINUS METS,
Minderbi oeder-Conventueel.

EEN BOEK OVER ONZE HEDENDAAGSCHE
SCHRIJFTAAL (0.

Uitdrukkingen die in het Nederlandsch
wel voorkomen.
ONTMOETEN (b!adz. 133). — Ten opzichte van
dit werkwoord is eene eenigszins ruimere orwattingdan die van Dr. De Vreese geoorloofd. Het kan
zeer goed gebruikt worden met lijdende voorwerpen
als inoeil!)kheden, bezwar en, tegenstand en zinverwante
woorden. De volgende zin wordt dus ten onrechte
afgekeurd : De vorsi, verbolgen over den wederstand
(beter : legenstand) die zone onlwerpen ontmoetten ....
Ten anderen, bet woord aanirefen, door Dr. De Vreese
aan 't hoofd van zijn artikel opgegeven, zou bier
niet passen. — Het laatste citaat is het volgende : de

nilgave van ultgebrcide Nederlandsche werken 4V . Cen
speciaal gebied ontrnoef /c vcel rnoriljkheden, waar Dr.
De Vreese bij aanteekent : « hier zou het WW. opleveren Id/none/id j5assen ». Moeiljkheden opleveren
en moeiqkheden on/moe/en is echter niet hetzelfde.
Een arbeid lever/ moeilijkheden op, wanneer deze
aan den arbeid zelven verbonden zijn; hij ontrnoet
moeilijkheden, wanneer bijkomende omstandigheden
daarvan d.^ oorzaak zijn.
".. . . . . . .
CO Zie Het Be

fort van Nov. 1899, blz. 266-284.
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TREDEN (II) (In werking —) (bladz. 197). —
Deze uitdrukking is Been gallicisme, En de overeenkomst met fr. enirer en vigueur is toevallig. Evenzeer
als men zegt dat zekere feiten onder de werking eerier
wet vallen, kan men ook zeggen dat eene wet, een
reglement enz. in werking &eat. — De aangehaalde
zin, waarin sprake is van de inkwislie, die in werking
treedl, wordt echter to recht afgekeurd de inquisitie
was eene rechtbank en werd dus ingesteld.
VERKEERD GEBRUIK. VAN ZIEN MET EEN ONBEPAALDE WIJS (blz. 309). — Ook bier is eene eenigszins

ruimere opvatting gewettigd. Waar in een zin als de
volgende : B!). 4ne allereerste dichtoefeningen zien

wj dan ook Vondel de verkeerde richting der kamers
van _Rhetorica inslaan, de uitdrukking de verkeerde
rich/111g ins/aan zelve geheel cn al beeldspraak is,
kan men het gebruik van zien niet afkeuren, daar
het inslaan van eene richting iets is, dat werkelijk
kan gezien worden; de eene uitdrukking schraagt
de andere. Doch dit geldt niet voor het verschj'nen
van boeken bij voorbeeld, als in het daarop volgende
citaat, waarbij aan niets wordt gedacht, dat voor het
oog waarneembaar is.
VERKEERD GEBRUIK VAN DIE IN PLAATS VAN
ZULKE, DUSDANIGE, DERGELIJKE, SOORTGELIJKE

(blad. 440). Viet alleen in 't Zuiden, maar ook in
't Noorden komt dit gebruik voor, zooals blijkt uit
den eersten versregel van De Genestet's gedicht Uit

74n dagboek
Daar zijn in 't leven van die vriendelijke dagen,
Die ons de koude borst verwarnaen door hun gloed.

Het blijft echter een gallicisme.
BEPALINGEN MET VAN BIJ ZELFSTANDIGE
WOORDEN, als onder 5° op bladz. 508 worden bespro,
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ken. --- Dergelijke uitdrukkingen kunnen volgens
.g Gallicismen » wel voorkomen, doch hun aantal is
zeer beperkt. Dr. De Vreese geeft de volgende op :

van... belang, van. . beleekenis, van... gewicht, van...
acrd. Bij de speelruimte, die eene dergelijke opvatting overlaat, zullen, zooals van zelf spreekt , de
gevoelens wel eens uiteenloopen. De volgende zinnen
bij voorbeeld, die door Dr. De Vreese worden afgekeurd, hebben in mijn oor een goeden klank : Verzen

van ongemeene, schier vrouwelke teederheid roeren
den lezer meet' dan eens. 1-1i weel,.. de ^oezie van
norm, Lich/ en kleur le versmelten tot eene kleine
harmonieuse symphonic van verrukkelyke schoonheid.
VERKEERDE VERTALINGEN VAN ETRE DE —,
op bladz. 569 onder 2° behandeld. — De uitdrukking
van de tarlj zin (etre de la j5artie) heeft in onze
taal burgerrecht verkregen.
VERKEERDE VERTALINGEN VAN ETRE DE —,
op bladz. 57o onder 3° behandeld. -- Hieromtrent
geldt dezelfde opmerking als bij de bepalingen met
van op bladz. 508, bovenvenneld. De volgende zin
stuit mij niet : De &nen van het lichaam 4n van

eene ongewone, bjna klasszeke zuiverheid en bevallig-heid.
VERKEERD GEB:115IK VAN ALS ALS VOORZETSEL (bladz. 623). — In dit artikel komt het volgende citaat voor : Dit bock, ellendig als kunslwerk...,
is een zuelsprekend teeken des tads. De zinsnede
ellendig als kunstzveYk, is op to vatten als een verkorte bijzin : Di/ bock, dat als kunstwerk ellendig
is,... [let woordje als is dus een voegwoord, en de
zin is, rmar mijn inzicht, goed.
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Uitdrukkiiigen die in het Nederlandsch
kunnen voorkomen in eene beteekenis
of in een verband, welke de gewraakte
nabijkomen.
BEROEMDHEID (bladz. 25). — Dit woord
kan concreet gebruikt worden in schertsenden zin,
bij voorbeeld : Voor zulk een beroemdheid Haag een
gewoon mensch wel uil den weg gaan. Het is opmerkelijk, dat het Nederlandsch meer dergelijke woorden,
die een abstract begrip uitdrukken, ook concreet
gebruikt in schertsenden of minachtenden zin, bij voorbeeld : De collega' s van X. konden het niel goed velen,
dat doze op once vergaderingen zoo'n grootheid was
1k ben benieuwd, of we dat wonder nu eens le zien
zullen kryken.

GETROUW (bladz. 67). — De fout ligt niet
zoozeer in het gebruik van het woord getrouw op
zich zelf, als in het praedicatief gebruik. Inderdaad
kan men niet zeggen : Dit beeld is getrouw, doch
wel : dit is een getrouw beeld. De reden hiervan is,
dat getrouw, als zijnde in dit verband indirect gebruikt, overgaat naar de klasse der adjectieven die
betrekkingen uitdrukken, daar het dient om aan
eene bijwoordelijke bepaling den vorm to geven
eener bijvoeglijke. Niet het beeld is getrouw, doch
de schilder of teekenaar heeft zijn model getrouw
nagevolgd. Vergelijk : Jaar l ksch. Een jaarliksch
feest, en niet het feest is jaarkksch. (Zie C. H. den
Hertog, Spraakkunsl van hel hedendaagsche Nederlandsch, I e dl, § zoi, opm. 2.)
Het verdient opmerking, dat men daarentegen
alweer kan zeggen : Dit beeld is niet zeer getrouw,
of is bJzonder getrouw. Waarlijk, de taal is grillig!
LIEFKOZEN (''11 iz. io8). -- Het voltooid deelwoord geliefkoosd kan als bij voJglijk naamwoord in
den aangegeven zin wel gebruikt worden, dpch uitsluitend attributief : eene geliefkoosde uitdrukking, eerie
geliefkoosde wandeling.
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NEMEN (VI) (Een weg —) (bladz. 12o). — Men
kan zeggen : z'n weg nemen over eene zekere j5laals.
OPVATTEN (Een plan —) (bladz. 146). — De
uitdrukking een voorkomen opvatten is gangbaar.
TUSSCHEN (I) (bladz. 199). — Het woord tusschen kan wel voorkomen met betrekking tot meer
dan twee; bij voorbeeld : De taal is een middel van
verkeer tusschen de menschen, omdat bedoeld wordt :
telkens tusschen /wee, of tusschen /wee g roej5en van
menschen.

VEREENIGEN (I) (bladz. 211). — Men kan zeggen dat een persoon of een voorwerp twee of meer
deugden of eigenschappen in zich vereenigt. Bij voorbeeld : Vondel vereenigt in zich den adel en de geestdrift van een echt dichter4k gemoed. — Wil men
weten waarom in zich vereenigen echter niet past in
het citaat, men bedenke dat scheppingskracht en uitvoering Beene eigenschappen zijn van eene teekening.
VERHEFFEN (Zich —) (bladz. 211) en ZICH
VERHEFFEN (bladz. 333). — Deze uitdrukking kan
voorkomen, wanneer, door eene bepaling of eene vergelijking, de aandacht nader op de bereikte hoogte
gevestigd wordt. Bij voorbeeld : Hooger dan ood de
toren van Babel zich verhief, .4:50-1, door zinc ver=
rukking geschoord, de leeuwerik omhoog. (Potgieter,
Uitspanningen van Christopher North); of : De toppen
der bergen verheffen zich to/ in de wolken. — Van
dit standpunt zou het kunnen schijnen, dat de eerste
zin op bladz. 333 bij zich verheffen aangehaald, goed
is (Tot eene hoogle van 83 .meters verheffen zich tie
vier verdieping-en), doch dit is niet zoo; men kan
alleen zeggen, dat de vierde verdieping zoo hoog
ligt.
VERVULLEN (II) (Eene rol —) (bladz. 219). —
Niet altijd kan eene rol selen dienst doen; aldus bij
voorbeeld in den volgenden zin : In de vergadering

van Holland, zegt men, vervulde

4. (Cats) de nede-
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rid e rol van stembus (Busker Huet, Litt. Fant. I,
bladz. 46.) Da,ar hier van het spelen eener rol Been
sprake kan zijn, dient men de uitdrukking eene rol
vervullen wel to dulden. De rol van stembus oj5 zich
nemen zou eene opzettelijke daad uitdrukken, en
dit wordt niet bedoeld.

VERVULLEN (III) (Eene taak, eene zending —)
(bladz. 219). — De uitdrukking eene roeping vervullen is gangbaar.
DIEPTEN (bladz. 399). — In verheven stijl is dit
meervoud wel in gebruik :

In diej5ten verzonken van leed en ellende (Da Costa,
Voorzang van God met ons).
Het meervoud moet echter door den zin gewettigd zijn.
ELLEN DEN (bladz. 400). — Ook dit meervoud
komt in den verheven stip voor : En (zij) zgt daar
op 't eigenste plaalsjen ter neer, daar de aanvang
was van heur ellenden (Bilderdijk, Roosjen).
VERKEERD GEBRUIK VAN

WIENS, WIER

ENZ.

behandeld onder 0, (bladz. 437). — De zin : Eene

stad.... welker oftenbare blaatsen.... van eene menig-te,
schier onmerkbare personages krielen, wil Dr. De Vreese
blijkbaar aldus verbeteren : Eene stad, waarvan de
enz. Ik herinner alleen aan de uitspraak van C. H.
den Hertog in zijne Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch (2 e dl, blz. 40 : « Ook gebruikt
men, van zaken sprekende, in den genitief liever welks,
welker of waarvan, dan wiens en wier.» (I) Zelfs amens
of wier kunnen dus voorkomen, en dit is werkelijk
het geval zoodra de zaak eenigszins als persoon wordt
gedacht. Bij voorbeeld . Die .Slad, wier schiltrende

(I) Hiermede wil ik geenszins beweerd hebben, dat de zin onberispellik is. Behalve dat plaatsen verkeerd gebruikt is voor j5leznen,
begrijpt men met hoe deze kunnen krielen van personages, die seiner
onmerkbaar zijn.
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trofeein zoo &achtig rj .zen tot den trans (Da Costa,
Paris). Onze schljvers, en in het algemeen elke ontwikkelde Vlaming, die er cene cer in skit Flaming ant
genoemd te worden, moden er it.r op stellen de taal,
voor wier redden 4 heden te str_ilden, behoorlk le
kennen. (W. de Vreese, Gallicismen, blz. XIV der
Inleiding).
GEBRUIK VAN HOOFDTELWOORDEN IN PLAATS
VAN RANGTELWOORDEN (bladz. 47o). — In spoorwegtaal zegt men ook wel : Kilometer 89, wat geschreyen wordt : K. M. 89. Zelfs duidt men door K. M.
89,712 een punt aan, dat 712 meters verder dan het
eerste ligt. — Deze uitdrukking wordt zonder lidwoord
gebruikt : bj. K. 111. 89, evenals op bladzy'de- S.

Verbeterde zegswijzen, die dichter bij de
gewraakte uitdrukking staan dan de
op-;egeven.e.
Daar de Heer De Vreese zich blijkens zijne 1171(1:ding, bij het opgeven der zuivere Nederlandsche
uitdrukkingen en vormen, het liefst bepaalt tot de
gewoonste, tot de meest voor de hand liggende, en
vaak ook tot die welke de minste wijziging in den
besproken tekst medebren.),-en » gecft dit gedeelte van
zijn arbeid tot de volgende aannicrkingen aanleiding :
BEHOOREN (bladz. 22). — (I) Eon deel van iets
uitmaken. Men kan in veel gevallen, bij voorbeeld
in het eerste citaat, behooren loi gebruiken : De jailidie
behoorde tot de vleeschhoumersnering. — (II) Binnen
de bevoegdheid vallen (van iemand). Men kan meestal
zeggen beritsten by ., bij voorbeeld in het tweede citaat :
De wetgevende mach/ berms/ 6 .1). den landdag.
GELOOVEN (bladz. 62). — Meestal is de foutieve
uitdrukking 1k geloof het well of Dat geloof ik! het
best te vervangen door Dat zal well of iets dergeiijks.
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HECHTEN (bladz. 8o). — Van iemand, die eene
betrekking bekleedt aan een bestuur, een hof enz.
wordt gezegd dat hij aan dal bestuur (hof) verbonden
is. Is dit ook een gallicisme, dan heeft het aithans
burgerrecht verkregen.
HUWEN (bladz. 92). — Waarom naast uilhuwelken ook niet uithuwen?
MAKEN (I) (bladz. 1 I I). — In het laatste lid van
dit artikel komt het volgende citaat voor : En dat

men kerken bouwe gelik danszalen, — wat maakt
dat? Wa,ar maken aldus zonder medewerkend voorwerp gebruikt wordt kan de zin als volgt verbeterd
worden : wat maakt het nit ?
TOER (Den — van iets maken) (bladz. 194). —
Men gebruikt scheidbare werkwoorden als omloolen,
omwandelen, omrjden enz.
VERHEFFEN (zich.) (bladz. 2 1 I). — In het verband waarin zich verheffen hier voorkomt zegt men

ver4zen : ofi den hoek deter straat verrist een fraai
sebouw.
VERKEERDE VOORZETSELS IN BIJVOEGLIJKE
BEPALINGEN. HET VOOTZETSEL VAN VOOR EEN
ALS BIJVOEGLIJKE BEPALING GEBRUIKTEN INFINITIEF,
behandeld onder 13 op bladz. 484. — In dit artikel
kornt het volgende citaat voor : ZI had seen recht

van klagen,aansezien ze zelve Marcellien niet amide...
hebben. Hier is het voldoende van door tot te vervangen.
VERKEERD GEBRUIK VAN VOORZETSELS IN
BIJWOORDELIJKE BEPALINGEN. GEBRUIK VAN IN IN
BEPALINGEN VAN WIJZE, behandeld onder y op bladz.
586. — In de c voorwaarden›) (I) betreffende de uitvoe-

(t) Bestek en voorwaarden is de Nederlandsche benaming voor wat
in het Fransch cahier des charges heet. Lastkohier, hier te lande de
officieele vertaling, heeft geen zin.
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ring van open bare werkea in Nederland komen dikwijls voor de uitdrukkingen : in izveevoud, in drievoud.

Verbeterde zegswijzen, die aan bedenkingen onderhevig zijn.
DOEN (IV) (Een oproep -- ) (bladz. 36). – Dr.
De Vreese geeft op : een oi6rocp richten tot ionand,
naast een beroep doen op leis. Eigenlijk zegt men
even goed : een beroep doen op het yolk, oft den koning,
als een beroej5 doen op het rechtvaardicheidsgevoel der
natie. — Ofschoon oproet evenzeer als hero( )5 in het
Fransch door appel wordt vertaald, beteekent het jets
geheel anders, zooals blijkt uit het volgende voorbeeld : q In al zy'ne (Willem Teelinck's) g-eschriften
klinkt e'en zelfde, forsche oproep : bekeert u en doe/ bock /
(G. Kalif, De Gids, Sept. 1899, bladz. 423). Men doet
een beroej5 op een persoon in wien of op een gevoel
waarin men vertrouwen stelt. Men richt een oproep
tot iemand, om hem op to wekken tot het verrichten
van eene handeling, die men wil aanprijzen. Somtijcis
moet fr. api5cl noch door beroej noch door oftroe75
vertaald worden, maar door oproeting, bij voorbeeld :
eene oproeping van candidate/1 ter vervulling eener
belrekking.
MAKEN (I) (bladz. 121). — Als verbetering voor
eene wandeling //taken wordt opgegeven eene wandeling doen. Deze uitdrukking is in zooverre zuiver, als
doen schier elke werking kan aanduiden, evenals
ding eene algemeene benaming is voor alle mogelijke
voorwerpen. In den mond des y olks wordt zij gehoord
en ook komt zij bij Noordnederlandsche schrijvers
wel voor. Een goeden klank heeft ze echter niet ;
bij voorkeur spreekt men doodeenvoudig van wandelen of gaan wandelen, en wanneer het naamwoord
niet kan vermeden worden, is het gebruikelijke werk-
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woord hebben : Laat ons van avond nog 7,vat wandelen.
— Vindt u het goed, als we na den eten gaan wandelen? — We hebben dezen morgen eene Arettige
wandeling gehad.
Busken Huet en anderen gebruiken ook eene reis
doen, bij voorbeeld : seder/ ik een Saar of drie g-eleden
eene reis gedaan heb door het vaderland van mine
groolouders. (Busken Huet, Lidewl de, 2 e druk, blz. 70).
Gebruikelijk is ook eene reis waken, ofschoon dit
oorspronkelijk een germanisme is. Hier ook zeggen
wij bij voorkeur reizen, op reis gaan, ook eene reis
ondernemen en de reis aanvaarden. Evenals wandeling kan reis ook gebruikt worden met hebben :

We hebben eene voorspoedige reis gehad.
Daar aanvaarden onscheidbaar is, en Busken
Huet op de volgende plaats behoefte had aan een
scheidbaar werkwoord voor de zinsharmonie, gebruikte
hij aannemen : 1k neem morgen-ochtend vroeg de
terugreis weder aan. (Lidewide, 2 e druk, blz. 49).
Ofschoon dit meer voorkomt, is het of te keuren.
AFHOUDINGEN (bladz. 395). -- Ook in het
enkelvoud is dit woord in deze beteekenis ongebruikelijk. Het begrip wordt uitgedrukt door kolting.
VERKEERDE VOORZETSELS IN BIJVOEGLIJKE
BEPALINGEN. HET VOORZETSEL VAN IN BIJVOEGLUKE BEPALINGEN VAN HOEDANIGHEID, als onder
5° op bladz. 508 worden besproken. — In dit artikel
komt een citaat voor, waarbij Dr. De Vreese de volgende verbeterde lezing geeft : (Een qdschrift) waarvan het urterlk zeer aanlokkelik is. Het woord uiterlik, als zelfstandig naamwoord gebruikt, kan alleen
betrekking hebben op personen, bij voorbeeld : een
man met een innemend uiterlik. Hier dient de aangehaalde zinsnede als volgt verbeterd te worden :

dat er zeer aanlokkelk udziel.

GEVOELIG, ONGEVOELIG (bladz. 514). —
De meeste voorbeelden worden met goed als men
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voor in de plaats stelt van aan. Het invoegen der
juiste uitdrukkingen, die in 't verband passen, is echter
soms gewa,agd, wanneer het excerpt slechts uit een
zin ois uit een gedeelte van een zin bestaat. Ik meen
nochtans de volgende te kunnen opgeven : De heelrimester..., ong-evoelig aan he/ bloeden en weeklagen.
(Men zegge : ong-evoelig bj"). ...rchilderachtig zonder

weerga zin hunne huizen en geen tw jiel of de menschen 471 gevoelig pewees/ aan dit schilderachlige.
(Men zegge : of de inenschen hebben gevoel voor dit
schilderachlige). Dc baron was weinig gevoelig aan de
schoonheden van /lel builengoed. (Men zegge : gevoelde
weinig voor...) 1k was vroeger ook orqevoelz,*0- aan de
small /4ner slack/offers. (Men zegge : ik bleef ... ongevoelig sb ....). Tusschen groo/en en mire _leren (hecrschle)
die verirouwelke Loon waaraan het Viaamsche yolk
zoo gevoelz was. (Men zegge : waarrnede he/ Vlaamsche yolk zoozeer ingenomen was).

OPHOUDEN (bladz. 561). In het tweede en derde
voorbeeld past de opgegeven verbetering, doch ni,:t
in het eerste : He/ had reeds olgehouden van kleppen.
Men zegge niet met kleppen, doch le klepfien, want
klej5j5en is hier geen oorzakelijk voorwerp, zooals in de
andere aangehaalde zinnen, doch is op te vatten als
onderwerp, of als deel van het gezegde, en he/ is
de onpersoonlij ke vorm. Evenzoo zal men zeggen : He/
begin/ /e kleplen, he/ begin/ le regenen; de analogie
met beginnen, waar Dr. De Vreese op wijst, is dus
volkomen.
VERTALINGEN VAN ETRE DE —, behandeld
onder 3° op bladz. 57o. Den zin : De tegenoversielling (!) van het donkerbruine hout in den stal me/
het helder lick/ van de sneeuw en den rooden gloed
van he/ vuur is van de krachlig-ste uilwerking verbetert Dr. De Vreese aldus : de legenstelling- enz. is
buitengewoon krachlig van uitwerking, of maakt een
krach/4 uilwerksel. Behalve dat een udwerksel waken
niet door den beugel kan, is hier geen sprake van een
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uitwerksel, maar van eene uitwerking of werking. Een
udwerksel is iets dat op zich zelf bestaat, en dus kan
gedacht worden als afgescheiden van datgene wat
het te weeg brengt ; bij voorbeeld ; Een bo ck als
« Gallicismen » kan tot uilwerksel hebben, dat de
Vlamingen voortaan beter ofi hun /ellen passen.

Aanvulling van sommige artikelen.
BEANTWOORDEN (bladz. 21). — Als verbetering geeft Dr. De Vreese op : heeten, doch er bestaat
nog eene andere uitdrukking. In couranten leest men
dikwijls advertenties als de volgende, met het hier
besproken gallicisme : Verloren een hoed, beantwoordende aan (of antwoordende op) den naam Sultan.
In 't Nederlansch zegt men, juist en treffend: luisterende
naar den naam Sultan. Dr. De Vreese beschikte
blijkbaar over maar een citaat, en tegenover de dames
Plus en Stuyck vond hij 't zeker niet heel galant, deze
uitdrukking, die sterk aan de hondenwereld herinnert,
hier te pas te brengen.
EENS (— en voor allemaal) (bladz. 42). —
M. de Vries gebruikt ook eens voor al (Inleiding tot
het Woordenboek, biz. XXXVIII).
GELUKKIG (bladz. 63). Het gebruik van dit
woord is niet zoo beperkt als men, na 't lezen van
den tekst van Dr. De Vreese, allicht zou vermoeden;
doch ook bier is, evenals bij gelrouw is opgemerkt,
het attributief gebruik ruimer dan het praedicatieve.
Bij voorbeeld : een gelukkise inval, eene g-elukkige
keuze; ook als bijwoord : een gelukkis- gekozen beeld;
doch men kan niet zeggen : ik had een inval die
gelukkig was. Daarentegen alweer : deze samenstelling
(van een woord) is niet zeer gelukki:g.
IJZEREN WEG (bladz. 93). — Als benamins
voor spoorweg is deze uitdrukking zeer zeker eeti
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gallicisme ; toch is zij dat op zich zelve niet, want, als
zij door den stip gewettigd is, kan zij voorkomen.
Even goed als men bij voorbeeld zeggen kan, dat de

spoorweg, als een zeren rivierlje, door het bergachlige
landschaft heenkronkell, kan men ook een zin gebruiken als de volgende : Boven een schilderachtigen
waterweg, die zich in grilkqe bochlen om de Bergen
windt, g, eefl ons reislusk geslacht de voorkeur aan
een *zeren weg, die over alle dalen heeng-10t en de
steilste rotsen doorboort. Vizeren weg is hier echter
een stijlmiddel en geenszins de benaming van een
dergelijken weg (I).
PERSOONLIJKHEID (bladz. 154). — Hierbij
diende het gebruik van dit woord in den zin van
persoon&ke beleediging,hatelikheid, als een gallicisme
vermeld te worden. Men kan in dat geval zeggen :

personalited.
POSTKAART (bladz. i 6 T ). — Duidelijkheidshalve
zou de opgave der eigenlijke beteekenis van dit woord
niet overbodig zijn geweest. Postkaart beteekent eene
kaart, waarop postkantoren, postverbindingen enz.
vermeld staan, en is van denzelfden aard als spoorwegkaart, rivierkaarl enz. (2).
OPOFFERING (bladz. 472). - Opofferen (en dus
ook opoffering) wordt nu eens met voor, dan weder met
aan gebruikt, naar gelang der beteekenis. Wanneer
eene zaak geheel en al wordt opgegeven om eene

(I) Ten onrechte zou men uit het artikel opmaken dat fterenspoorweg verwerpelijk is. In deze uitdrukking bepaalt ilzeren het eerste
lid van het samengestelde woord spoorweg; in ons spellingstelsel wordt
dus een verbindingsteeken vereischt. De naam der Hollandsche IJzeren
Spoorweg-maatschappij zou volgens De Vries en Te Winkel gespeld, de
volgende zijn Hollandsche j'zeren-spoorwegmaatschappg, doch de
maatschappij is ouder dan het spellingstelsel van D. V. en T. W. Dat
men in de wandeling alleen spreekt van 4:de Hollandsche spoon., zooals
in Noord en Zuid werd opgemerkt, doet Diets ter zake.
(2) Doordat de Heer A. Prayon van Zuylen verzuimde de verbeteringen op biz. LXVII in te zien, kwam hij in zijne brochure
ever Taalpolztze, blz. 33 en vlgg. tot eene critiek, die geen doel treft.
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andere, die hooger waarde bezit, te redden of te behouden, vereischt de taal voor leven oj5oferen voor
het vaderland. Wordt echter eene zaak of een persoon
prijsgegeven ter wille van lets anders, dat minder
waarde heeft, dan wordt aan vereischt : Deze man

offort het geluk van vrouw en kinderen o5 aan
hartsiocht voor het sfiel. — Het gebruik van voor of
aan kan zich ook regelen naar de tijdelijke verhouding
waarin de twee voorwerpen — het opg-eofferde en het
andere — tot elkander komen te staan. Men zal, bij
voorbeeld, zeggen : IV het tot stand brengen eener

haven kunnen de belangen der kustverdediging en der
scheepvaart met elkander in str'd zin, dock de eerste
meestal niet van zoo overzvegende beteekenis, dal
men ze niet zou kunnen ofioferen aan de law's*. Het
gebruik van opofferen zou bier geen zin hebben, indien
de spreker zich niet een hoorder dacht, naar wiens
opvatting de belangen der kustverdediging zwaarder
wegen dan die der scheepvaart, voor wien het dus den
schijn heeft, dat men het grootere wil opofferen aan
het mindere, en wiens gevoelen hij evil bestrijden.
BEURT (bladz. 47o). — De aangehaalde zin
wordt niet goed dan door weglating van het onpersoonlijk voornaamwoord het; derhalve : dan was de

beurt aan de kinderen.
Men zegt koel voor of
KOUD (bladz. 5IO),
koel naar gelang van de beteekenis. Koel voor,
wanneer men bedoelt dat iem and voor eene of andere
aandoening onvatbaar is, koel b wanneer iemand
tegenover eene gebeurtenis, een toestand onverschillig
blijft. In den eersten der aangehaalde zinnen past dus
voor, in den tweeden
TEVREDEN (bladz. 52o). — Men zegt levreden
met lets en over lets, met iemand en over iemand.
Tevreden met drukt een lichteren graad van tevredenheid uit dan levreden over; daardoor laat zich
begrijpen, dat het eerste veelal op zaken, het tweede
op personen wordt toegep4st, Men vergelijke de vol-
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gende zinnen : ZO ge met deze schikking tevreden 2
d. i. Neemt ge genoegen met deze schikking . 9 lk ben
over het werk van dezen leerling tevreden, d. i. 1k vind

dat z01 werk lof verdient. Daar ik het huffs loch anders
moeilIk verhuurd kan kr#gen, ben ik met dezen huurder
tevreden. Nu deze minister tegenover de rustverstoorders krachidad4 is ofigareden, is men algemeen zeer
over hem tevreden.
VERKEERD GEBRUIK VAN IN IN BEPALINGEN
VAN MIDDEL (bladz. 583). -- Het verkeerde der

gewraakte uitdrukking valt nog beter in 't oog, wanneer men bedenkt, dat in ... woorden wel degelijk
voorkomt, doch in eene andere beteekenis. Men vergelijke de volgende zinnen : In enkele woorden storite

hi/ geheel zijn hart ult. Gel #k lzebben wordt in twee
woorden gesehreven. En het bekende sneldichtje van
Huygens : Amsterdam ontroerl :
Hoe quam 't, dat Amsterdam soo gramm was,
En waerom was 't met voor den Prins ?
In seven woorden gaet veel sins ;
Om dat de Prins voor Amsterdam was.
(Korenbloemen. Sneldicht, XIX e Boeck, n o 224).
VERKEERD GEBRUIK VAN VOORZETSELS IN
BIJWOORDELIJKE BEPALINGEN. GEBRUIK. VAN VAN
IN BEPALINGEN VAN TIJD, behandeld onder ii, 2° op

bladz. 602. — Het bijwoord van richting air kan wegvallen in uitdrukkingen als de volgende, waarin niet
alleen het aanvangspunt, maar ook het einde eener
tijdruimte wordt aangewezen : van de vecrliende tot

de zeventiende eeuze) ; van b . /wean tot over vieren (I).

(1) In deze laatste uitdrukking, die bij Dr. De Vreese op bladz. 605
voorkomt, wordt van by ten onrechte een dubbel voorzetsel genoemd ; by
behoort bij twecen, en de uitdrukking is van denzelfden aard als : van
kwartzer voor tweeZn tot kwartier over vzeren. Dubbele voorzetsels
treft men aan in zinnen als de volgende : Van urt Holland wordt veep
fruit in Engeland ingevoerd,
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Id., behandeld onder f3, 3° op bladz. 6o5. — Op

sedert moet altijd c, n woord volgen, dat betrekking
heeft op het verleden. Sedert heden kan dus niet
voorkomen, zoo min als seder/ morgen; daarentegen
wel seder/ heden morgen, namelijk wanneer de morgen voorbij is. (Men zie de verbetering op blz. LXVIII.)
— Van dezen regel kan echter worden afgeweken,
zoodra men zich in gedachte in den toekomenden
tijd verplaatst; alsdan verkrijgt de tegenwoordige
de betrekkelijke waarde van den verleden tijd ; bij
voorbeeld : Dit boek behandelt de gebeurtenissen

uit de laatste lien jaren. Na verloop van nog eens
lien jaren moge de schriver ons met een derge4jk
boek verrassen, waarin al het seder/ heden vooreevallene oj5 even oVarlidige wize worde loegelichl.
Id. GEBRUIK VAN VAN IN BEPALINGEN VAN
OORZAAK, behandeld onder y op bladz. 6o6. — Dr.
W. G. Brill zegt in zijne Nederlandsche Straakleer,
2t dl, bladz. 122 (1) : Van komt bij lijdende werkwoorden om de oorzaak der werking aan te duiden,
wanneer deze oorzaak niet bepaaldelijk als handelend
wordt voorgesteld, b. v. een riet van den want gins
ende weder beweeg-hl (Matth. I I, 7). is van Simon
gezien (Luc. 24, 34) hier toch hing het zien niet af
van Simons wil. Ook in het hedendaagsche Nederlandsch is het gebruik van van in sommige gevallen
van dien aard niet af te keuren, ofschoon men altijd
door kan gebruiken. Men bedenke echter dat van
niet kan voorkomen, wanneer als oorzaak der werking een wezen of voorwerp wordt genoemd, dat
in het geheel niet handelt. Zinnen als de volgende
worden dus te recht door Dr. De Vreese afgekeurd :

De blauwe lucht.... wordt doorsneden van cenen bundel lichlgele stralen. Verder worden in dit artikel

(I) 3de uitgaaf, 1881.
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zinnen als de volgende aangehaald : Groote slukken
arduin, waaroj5 z/ en Camille, onbemerkt van de ouders ,
des zondags sj5eelden. Daar een werkwoord onbemerken niet bestaat, kan men evenmin onbemerkt
door gebruiken als onbemerkt van.

Wanneer ik verklaar dat nagenoeg alle aanmerkingen van eenig gewicht, die zich bij het zeer
aandachtig doorlezel van « Gallicismen » tusschen
mijne gedachten en die des schrijvers indrongen,
in de voorgaande bladzijden opgeteekend of voor
het minst aangeduid zijn, dan ben ik mij bewust,
Dr. De Vreese een fraaier compliment te maken dan
wanneer ik deze aanteekeningen had achterwege
gelaten.
Een bock als het zijne ontleent trouwens zijn recht
van bestaan aan zich zelf. Dat het in ons land en
in onzen tijd mogelijk bleek, eene door haar omvang
zoo eerbiedwaardige lijst van taal-onnauwkeurigheden
samen te lezen uit de werken, niet der schrijvers van
op een na den laagsten rang, maar der besten en
meest gevierden onder onze letterkundigen, is een
bedenkelijk, doch tevens leerrijk verschijnsel.
Bedenkelijk ; want, indien de moedertaal, onder
de pen harer talentvolct2 booefenaars, zoovele sporen
vertoont van ontaarding en afsterven aan haar verleden, welke toekomst is daar voor de zoo hoog
gevierde en geprezene toch weggelegd ?
Doch leerrijk tevens ; wanneer daardoor weer
eenige Vlaming-en de oogen openen voor het gevaar
dat er ligt in het heillooze dualisme, hetwelk wordt
in stand gehouden door telkens aan de vreemde taal
Gene plaats in te ruimen naast de onze, in de raadzaal,
in de school, in de kerk, in de gehoorzaal, kortom
in al de uitingen van het maatschappeliik leven, ja
tot in het huisgezin toe.
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Allard Pierson spreekt in een zijner opstellen over
de kieskeurigheid bij het gebruiken van woorden en
uitdrukkingen, die tegelijk «het lijden en de weelde
is van den stilist. Een onpartijdig onderzoek kan niet
anders dan aan 't licht brengen, dat, bij verreweg de
meeste schrijvers en lezers in Zuid-Nederland, een
dergelijk lijden en en een dergelijke weelde tot de
onbekende dingen behooren.
Laat ik, om het goede doel, namelijk tot bevestiging van mijn beweren, dat een boek als « Gallicismen » wel degelijk. recht van bestaan heeft, hiervan
een voorbeeld mogen aanhalen.Ik wensch voor niemand
onder to doen in waardeering van het talent eener schrijfster als Mejuffrouw Loveling, en zoolang er ten onzent
boeken geschreven worden als Een duce eed, zal onze
Vlaamsche letterkunde de draagster zijn eener gezonde
levensbeschouwing, en de tolk va 1 pit van gedachten
en rijkdom van gevoel. Doch op bladz. 98 van den
zooeven genoemden roman leest men den volgenden
zin, door Dr. De Vreese op bladz, 517 van Gallicismen
aangehaald : Hll (nl. een kind) (was) nog gansch onverschillig aan wie hem opnam of mededroeg. Het verkeerd gebruik van aan buiten rekening gelaten, kan
deze zin, naar het grammatisch verband, niets anders
beteekenen dan dat het kind dengene, die het opnam
of mededroeg, niet het minste belang inboezemde. En
toch wordt door de schrijfster het omgekeerde bedoeld :
niet het kind was onverschillig, maar het liet hem (het
kind) onverschillig, met andere woorclen het kon hem
niet schelen wie hem opnam. Natuurlijk werd de fout
begaan onder den invloed van het fransch etre indiffirent a, dat, met het eigenaardige a peu pfis dat de
Fransche taal eigen is, evenzeer beteekent (voor lets)
onverschillig 4n, bij voorbeeld in : A suis indi eroil a Part., als (iemand) onverschillig lateiz, in

Part lui est indi fercia.
Het Nederlandsch is echter juister en treffender,
naar we meer (tan eens gelegenheid hadden op to
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merken. Zouden nu dergelijke on nauwkeurigheden
niet met een weinig zelfcritiek kunnen vermeden
worden? (I)
De taal bespieden bij ons zelf, bij ons yolk, bij
hare verdienstelijkste beoefenaars (2); ons taalgevoel
scherpen tot taalinzicht en tot taalbegrip; en daardoor
arbeiden aan de ontwikkeling van onzen nationalen
aanleg, dit is niet alleen een ideaal voor de school
doch ook voor het leven.
Of een bock als Gallicismen zal medewerken om
ons dat ideaal naderbij te brengen, zal afhangen van
hen, die het zullen gebruiken. Het is geen handboek
of geen woordenboek ; ook — niet uitsluitend — een
vraagbaak, doch een werk, dat wenscht op te wekken
tot nadenken en tot persoonlijke studie.

Behalve zijne wetenschappolijke beteekenis heeft
het eene niet licht te tellen paedogogische waarde :
het vinde eene vaste plaats op de schrijftafel van
den literator, op het kantoor van den ambtenaar,
in de redactiecel van den journalist, in de studeer-

(1) Van dit standpunt beschouwe men ook eons het eerstz citaat op
hladz. 531 van Galliczsmen, waar het werkwoord gelijken voorkomt
met de A,ely'kenis als onderwern
(2) at wordt gedaan, b,weert men; doch dat het zoo weinig
vrucht afweipt moet met verwonderen, zoolang daarbij aan allerlet bijzaken de aandacht wordt verspild. Ik denk onder meer aan degenen,
die geene twee bladzijden over Vondel kunnen neerschrijven, zonder
het al dadeltjk druk te hebben over « het Zuidnederlandsche in hem. *
Hoevei dergelijke stokpaardjes remand van den weg kunnen afbrengen
blijkt nit een onlangs verschenen artikel, waarin de overgang van den
grooten dichter tot de Roomsch-katholieke kerk ook al daardoor verkhazd werd, en waarin grifweg werd verkondigd, dat een Zuidnederlander vow' het Protestantisme eene natuurlijke antipathie heeft. En
Marnix ? D3 N 1 rheid is, dat de feiten der geschiedems ons dikwijls
nopen van Zuidnederlandsch te gewagen tegenover Noordnederlandsch,
doch ethnographisch kan men alleen spreken van Vlamingen, Brabanders, Zeeuwen enz, en hebben Zuid- en Noordnederlandsch niets
meer te beteekenen dan Oast- of Westnederlandsch, waar nooit iemand

rnee aan komt zetten,
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kamer van den taalleeraar; maar, bovenal, het leere
ons hunkeren naar zuivere, degelijke spreek- en
schrijftaal, het prikkele onze speurzucht naar onverva schte Nederlandsche zegswijzen, het make ons
begeerig naar den toonval van kerngezondc Nederlandsche volzinnen.
Indien zijn invloed op onze schrijf- en anze
spreektaal na eenige jaren onnaspeurlijk bleek to
zijn, dan zou dit zeer sterk getuigen tegen den ernst
van het vlaamschgezinde deel van ons yolk.
Mechelen, Augustus 1899.
E. P. VAN DEN BERGHE.
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LOUIS COUPERUS
I V.
Reis inz_pressies.
De verzoeking van den II. Antoniits.
Metanzoifoze.
Psychic.
L. J. Veen. Amsterdam.
E lezer zal wel op deze plaats de studie willen

terugbrengen die ik aan de Brie keizerromans
Majesteit, Wereldvrede en Hooge Troeven
wijdde, en die in chronologische orde behooren voor
de twee laatste werken van den schrijver : Metarnorfore en Psyche.
Reisimpressies en de Veroeking van den H. iini0nius, dienen bier alleen volledigheidshalve gemeld. Toch
mag gezegd worden dat de reis-nota's van Louis Couperus
heel wat verschillen van de ontel bare a Reis-indrukken uit
Italie » die zoo wat in alle landen het licht zagen en
die maar al to dikwijls uitwateringen zijn van Baedeckcr.
Het temperament van den schrijver straalt bier door de
beschrijving van wat hij zag : hij gevoelt zich veel meer
getroffen door de ziel die in een beeld zit, dan door
den vorm ; hij zal onverschillig gaan voorbij den Laokoon,
maar blijven mijmeren voor een Herrmskop ; en den
schrijver, dien we tot- hiertoe gevolgd heb ben in zijn
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extase voor al wat schitterend, kleurrijk is, zullen we
treffend terugvinden in deze enkele, typieke woorden,
wanneer hij in het Palazzo Riccardi voor de fresco's van
Benozzo Gozzoli staat : « Die fresco's behooren voor
mij tot het schoonste, dat men in Florence zien kan, niet
het schoonste van religieuse stemming, maar het schoonste
van mondain vertoon. D
De pracht der stoeten, der brokaten, der juweelen
heeft hem getroffen en hij leeft aan het hof der Medicis
al de schitterende feesten mede der rijke Renaissance.
De VerToeking van den H. Antonius, fragmentarische vertaling van G. Flaubert's werk, toont dezelfde
richting van den geest van L. Couperus, ditmaal niet
voor wat de feiten, maar voor wat den vorm betreft.
Flaubert is inderdaad een schrijver die met de beerlijkste meesterlijkheid de Fransche taal behandelt : onschatbaar is zijn rijkdom van woorden, uitdrukkingen
en vormen, en naar die tinseling van woordengoud is
de prachtlustige geest van L. Couperus gegaan gelijk de
vlinder gaat naar het licht. Hij heeft dan gepoogd met
de Nederlandsche taal te doen wat Flaubert deed met de
Fransche, en die poging heeft dit bewezen : er zijn geen
arme talen op de wereld, alleen arme menschen, wat
Henri Borel ook reeds met zijn vertalingen uit het Chineesch bewees, en in dit opzicht is de Verpeking van
den H. Antonius, een model van fijnen, onberispelijken
stijl en van sierlijken vorm, gelijk het oorspronkelijke
een weergaloos beeld is van stijl en vorm.
En zoo blijven ons nog te beschouwen de twee
laatste werken van den schrijver : MetamorfaTe en Psyche.
Begonnen met metrische verzen, eindigt voor het oogenblik het werk van den gevierden Nederlandschen schrijver
met een schitterend poeem in proza.
Louis Couperus schijnt zelf na het heerlijk volbrachte
werk den lust gevoeld te hebben eens kalm en rustig,
en niet zonder een gerechtvaardigd gevoel van zelfvoldoening een blik te werpen op gansch dat letterkundig
verleden. Doch de rustlooze geest van den kunstenaar
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schikte zich niet in die eenvoudige beschouwing, de pen
werd weer opgenomen, al de denkbeelden, al de herinneringen die oprezen toen de schrijver boekdeel na boekdeel weer opnarn en herlas, werden aangeteekend, omgewerkt in een roman en Metamorfate werd geboren.
Alhoewel de schrijver zelf ongetwijfeld de held van dien
roman is, toch is MetanzorfuTe geen autobiographie.
Niets bewijst dat de schrijver uit eigen leven sours niet
enkele toestanden geput heeft die hi) toegepast heeft op
de helden van zijn roman, maar die feiten worden zoo
voorgesteld dat ze volstrekt met als intimiteiten tot
de kritiek behooren. Aileen het zieleleven, dat de schrijver
met zulke milde hand openspreidt, behoort de kritiek
toe en nooit werd hare taak gemakkelijker getnaakt dan
door die prachtige autopsychologie, die tot in het intiemste
denken van den schrijver gaat en de genesis en de ontwikkeling van elk boek der gansche reeks werken van
L. Couperus met een helder licht bestraalt.
MetamorfoTe is het verhaal der geleidelijke letterkundige onLwikkeling van een jong auteur, Hugo Aylva
klees Louis Couperus), het verhaal der aanleiding die den
schrijver telkens aanspoorde tot het opstc en van een
nieuw boek en de Metamorfare beweikte van zijn geest
die telkens geheel en al opging in het thema van het
nieuwe aangevangen boek.
Zoo wordt het werk in vijf boeken verdeeld het
boek van Torquato Tasso, het bock van Mathilde, het
boek van Nirwana, het bock van Anarchisme en het
boek van Metamorfoze, naar den titel van het voornaamste werk dat de jonge auteur gedurende elke periode
van vervorming zijner ziel schreef.
Het eerste bock, van Torquato Tasso, ontwikkelt
de genesis der eerste dichterlijke ontboezerningen van
Aylva. En in deze bladzijden waar Couperus verhaalt
van de kinderjaren van zijn held, kinderjaren gesleten
ginds in Indie, in het paradijs Insulinde, zijn de Kleine
bijzonderheden uit het kinderleven zoo gemoedelijk intiem, de toon is zoo uit het hart, dat men als het ware

de werkelijkheid onder den roman voelt
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Toen zijn met de terugkomst in Nederland de jongelingsjaren voor Aylva gekomen, de eerste vriendschap, de
eerste droomen. Het is het ontwaken van den dichter, de
eerste verzen hebben in zijn hoofd gezongen : « In zijn
wandelpas kwam als de cadens der terzinen; hij voelde
de rijke monotonie der jamben ; en terwijI hij zijn laatste
terze in gedachte herhaalde, voegden van zelve de vol..
gende, nieuw nu geboren wordende regels er zich aan
toe, als een flonkerende beek, die van zelve verder vloeit,
in de lente.
In zijne gedachte sloeg het rijmwoord klankvol weer
op het slot van den voorlaatsten regel, en het vers deinde
op en neer, op en neer, zachtjes aan hooger, of het
zwol op een adem, die uitblies naar de kleine verre
wolkjes toe... D
Hij hechtte vooral aan het cizeleeren van den vorm,
hij was a verliefd op mooie woorden, rijkdom van klank,
melodie van vers, om de loutere schoonheid van ze, de
zinnelijke schoonheid, zooals hij hield van een mooie
vaas of een juweel. D
En in die eerste verzen heeft zich aanstonds veropenbaard de groote verleiding voor een der prachtigste
perioden uit de geschiedenis : de Italiaansche Renaissance.
De lezing van boeken handelend over het Humanisme
heeft die liefde voor alles wat pracht is nog aangespoord
en zoo is hij opgegaan in een held uit dat tijdstip
Torquato Tasso ; door een soort suggestie is hij geworden
Tasso zelf, heeft geleefd aan het hof van Ferrare, heeft
Leonore d'Este bewonderd, en de eerste metamorfoze
is zoo ontstaan : onder dial invloed heeft hij geschreven
zijn eerste gedichten waaraan hij hier den titel geeft
« Torquato Tasso » (waaraan in werkelijkheid beantwoorden Orchideeen en een Lent van vaerTen van
Louis Couperus zelf).
Zoo is de basis van gansch het werk MetamorfoTe .
Hugo Aylva is niet geweest zooals die tooneelspelers
die zonder iets to gevoelen van wat ze spelen, soms
geniale acteurs zijn ; hij behoort tot die die, geheel en
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al in den held dien ze verbeelden opgaan, hij heeft
zich telkens gematomorfozeerd. Zoodra de kiem van een
roman in hem gelegd was, heeft hij dien roman geleefd
eerst, zooniet in werkelijkheid toch in verbeelding, vooraleer hem te schrijven. Men weet dat George Sand
schreef zonder te weten waar ze henen ging, dat de
intrigue zich ontwikkelde naarmate de bladzijden zwart
werden van schrift;- dat ze nooit den roman in zijn
geheel zag, en zoo hebben ook andere schrijvers gedaan.
Hugo Aylva integendeel speelt eerst den roman op
het tooneel van zijn ziel en van daar komt het ook
dat telkens wanneer hij het onderwerp geschreven heeft
en het boek gereed ligt voor den uitgever, een zekere
ontmoediging hem aanvat. Doch na korten tijd ondergaat hij den invloed der nieuwe metamorfoze die als
een nieuw leven voor hem doet aanvangen.
Na Torquato Tasso, boezemdc de studie der Renaissance hem een groote liefde in voor Petrarca en langzamerhand kreeg hij Petrarca lief, « als vriend, als
broeder, zielgenoot en dubbelganger. » En vk eer greep
de metamorfoze zijner ziel pleats. Nu vatte hij groote
plannen op van een historischen roman, loch de fragmenten die hij schreef bevielen hem niet en hij liet zijn
groote plannen varen. HO had het zoo good bij zijn
moeder, bij wie hij rustig leefde als eenigen overbhjvenden
zoon ; een moedeloosheid greep hem aan, een lust om
alles in orde te stellen rondom zich en dan rustig te
zitten in niets doen. Doch een vrouwenfignur was zich
reeds komen mengen in zijn leven, de jonge Emilie
Van Neerbrugge, dochter eener intieme vriendin van
zijn moeder; zij was het die hem van zijn voornemen
afbracht niet meer te schrijven en hem het denkbeeld
gaf een roman te schrijven waarvan het onderwerp zou
geput zijn nit hun leven, uit hun onmiddellijke omgeving.
De kiem was gelegd, eenige fragmenten van een novelle,
vroeger geschreven, dienden als « amorce », het leven
der Haagsche coterie werd het midden waarin hij zijn
heldin liet bewegen, waarin hij zelf bewoog, en met
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gansch zijn ziel speelde hij den rol zijner nieinve
incarnatie.
Het boek van Mathilde werd geboren.
« Uit enkele bladen teekende zich of een wonderfijne silhouet van modern meisje, als orchidee van overbeschaving en luxe, met een smachten naar liefde in
haar vezelfijne zenuwen en haar blauw bloed. »
« En voor hem, in de eenzaamheden van zijn droom,
die schiep tot leven, stond ze uit, Mathilde, met in hare
liefde-smachtende oogen de vage ontzetting van hare voorbeschikking tot levensweemoed en levenssmart en tragischen dood. »
Treffend blijkt aanstonds hieruit dat Mathilde en
Eline Vere zusters zijn.
Bijna aanstonds daarna begon hij aan een novelle
c Sombere intricatie van vijf personen » die hij Schaakspel noemde. De novelle weefde zich zoo logisch in zijn
gedachte, als in enkele dagen uit, dat er niets aan to
doen was. Hij had moeten sterven na deze novelle, hij
had ze toch geschreven.
Doch eigenaardig is het gevoel dat zich bij den
schrijver openbaart : het neerleggen op papier van zijn
denkbeelden, is hem niet een genot, hij zou jets anders
willen vinden dan pen en papier, tot openbaring van
zijn kunst : « Want hij meende dat hij eerst de hoogste
kunstenaar zou zijn wanneer hij zijn kunst •niet meer
schrijven zou D.
Zijn werk is hem slechts lief zoolang het niet afgemaakt is, zoolang het niet gedrukt is; het laten drukken
schijnt hem een prostitutie en zoo groot wordt dan zijn
antipathie voor het kind van zijn geest, dat hij zelf de
artikelen van kritiek gaat toejuichen die het afbreken.
De reden van die antipathie ligt in het gevoel van onvolmaaktheid en onvoldaanheid dat vatbaarder wordt zoodra
men zijn werk in een definitieven vorm van gedrukt
boek ziet. Het was in dat denkbeeld van « ongeschreven
kunst » dat het volgende boek a het boek van Nirwana »
zijn oorsprong vond.
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Gedurende een verblijf te Parijs, had Hugo Aylva
er een dame ontmoet, Mevrouw De Vicq, die er een
soort kunst-salon hield, en bijna aanstonds had hij in
haar een zusterziel gevonden. Harmonisch met zijne
idee&i had een volzin van haar geklonken. « 1k vind de
kunst van het woord de hoogste, omdat die de ziel is van
alle kunst ; maar de hoogste heeft geen vorm ; die is
alleen ziel. »
finder den indruk van die woorden en van enkele
andere van haar die als zaad in zijn kunstenaarsziel vielen
en er opbloeiden, schreef hij het boek van 4( Nirwana »,
waaraan hij als mono had mogen geven die andere woorden van Mevrouw De Vicq : « Het zoeken is geluk,
volmaking is Nirwana, en Nirwana kan geen geluk zijn
voor een aardsch mensch. » Hij paste die woorden toe
op twee motieven, een motief van kunst en een motief
van liefde : de held van zijn bock zou zijn : een dichter
die de desilluzie gevoelt van zijn eerste verzen, genot
vindend in het maken, maar lijdend onder de onvolmaaktheid, tot hij eindelijk gevoelt dat het hoogste is :
Nirwana van alle uiting, Nirwana van alle begeerte, en
zijn kunst zou worden kunst van louter idee, kunst
ongeschreven.
Het motief van liefde heeft datzelfde denkbeeld voor
basis, dat het hoogste genot ligt in afwezigheid van alle
begeerte. Zoo is de liefde van zijn held, den dichter : zij
is alleen verleidend en streelend zoolang ze niet uitgesproken wordt om over te gaan in meer materieele toenadering.
Het boek van Nirwana was niet alleen het gevolg
van de aanleiding die Mevrouw Helene De Vicq tot zijn
schrijven gaf door hare woorden, het was voor Hugo Aylva
niet een scene die hij in zijn nieuwe incarnatie speelde
op het tooneel zijner verbeelding, het was een brok uit
de werkelijkheid. Zijn talrijke bezoeken bij Helene De
Vicq, gedurende zijn verblijf te Parijs, de invloed van
hare hooge ontwikkeling, de verleiding van haar persoon,
hadden Hugo Aylva gevangen genomen in het net eener
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liefde waaruit hij kwam met een gewonden hart, dat
slechts na lange jaren genezing vond ; het einde van het
geluk was gekomen omdat ze zich beiden mensch gevoeld
hadden.
Aan het boek van Nirwana beantwoordt in werkelijkheid zeer klaarblijkend : Een Illuzie en Extaze.
Er kwam bier in het gemoeci van Hugo Aylva een
exacerbatie van het denkvermogen, een overspanning van
het gevoel, die niet vol te houden waren, die we later
in het laatste boek « Het boek van Metamorfoze » zullen
terug vinden, maar die voor het oogenblik gekoeld werden
door de verschijning van een gezonde kunstfiguur, aan
Hugo Aylva een nieuw pad aanwijzend, dat de jonge
schrijver zou bewandelen. De kunst suggereert hem een
nieuwe metamorfoze : tot hiertoe is hij enkel een gevoelmensch geweest, niets dan gevoelmensch, dat hij nu
eens weze een doende mensch, een mensch van actie.
Het was te Rome dat de basis van het nieuwe boek
gelegd werd.
« Iederen dag, als hij werkte, waren het daarginds,
aan den einder, de gouden Apocalypsen van zonsondergang, de glorie's van het iederen-daagsche zonnesterven,
en het was, iederen dag, als stond hij op zijn hoogen
top en zag hij het vizioen : bloedroode flikkering en lichtuitstraling , optochten, roodblauw, als dunne silhouetten
geknipt fijn in de wolken; violette menigte en violette
paarden, die steigerden uit den nacht; violette legers met
een woud van dunne lansen en ddar, blakende in brand,
Sint Pieter als een reuzenmonstrans, omhoog geheven
naar den hemel toe...
Daar vocht de dag met den nacht in een oorlog
van bloedrood en vlammen goud, als het Verleden, dat
vocht met de Toekomst, opdoemende in de duisternissen
en pas veel later zich openbarende en opklarende als
nieuwe Dag... »
In dat vizioen dat was de strijd der maatschappij
in het verleden en in het heden, en de dageraad van de
toekomst, plaatste hij als handelende type een man die
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uit de herinneringen zijner jeugd opkwam : Arnold, een
vriend uit de school ginds in Indie, vreemde mijmerziel,
gansch liefde voor de menschen, die zich ontwikkelde
tot een socialen denker, tot een man die het yolk wil
ontrukken aan de egolstische samenstelling van den staat,
die rondreist, zoekend zijne groote plannen van socialen
hervormer toe te passen.
Anarchisme heet Hugo Aylva zijn nieuw boek dat
in het werk van Couperus aan Majesteit en aan Wereldvrede beantwoordt.
Plots wordt Hugo Aylva aan zijn werkzaamheid
onttrokken door den dood zijner moeder. Hij komt terug
naar Nederland, en in de droefheid van dit verlies, neemt
de idylle die met Emilie van Neerbrugge begonnen was
Coen zij hem het idee van « Mathilde D gaf, een einde
door het huwelijk van Hugo met Emilie die in haar
eenvoudige liefde hem immer getrouw gebleven was.
In de rust en in het geluk van het huwelijk, gaat
voor Hugo den lust tot schrijven wat over. Doch het
was weer Emilie die hem opwekt om niet zijn pen te
laten beroesten.
Zoo werd het boek van MetamortoTe geboren, dat
het boek zou zijn van zijn reincarnaties.
Doch met dat laatste boek, stijgt zijn denken tot
een exacerbatie waaraan de schrijver gelukkiglijk geen
verder gevolg geeft. Hij droomt weer zijn drootn uit
Nirwana, van een boek dat men niet schrijven zou, dat
men alleen denken en zeggen zou. Maar die hoogste
uitdrukking van kunst blijft slechts een platonische manifestatie van een overzenuwachtig gevoel, want Psychs is
weldra komen bewijzen dat hij niet van plan was zijn kunst
alleen te laten heerschen in zijn egolstische droomerij.

Het laatste werk van L. Couperus, Psyche, staat
geheel en al buiten wat de schrijver tot hiertoe leverde.
Het is als het ware een verpoozing in zijn werk, een
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oogenblik van rust dat dienen zal om de serie werken,
tot op den dag van heden verschenen, of te scheiden
van wat men nog van de vruchtbare pen van den schrijver
van Majesteit verwachten mag.
Psyche is een sprookje, maar geen gewoon sprookje
als men gewoon is sprookjes te lezen, zooals blijken
zal uit een korte samenvatting van het verhaal.
Psyche is de dochter van den koning van het rijk
van Verleden. Twee zusters wonen met haar op het
vaderlijke slot, een reuzenslot met drie honderd torentinnen, Emeralda en Astra. Emeralda heeft fonkelende oogen van edelsteenen en een hart uit een robijn
gehouwen, en haar droom is, te vinden het wonderjuweel dat almacht en alwijsheid boven God schenkt,
zij is het zinnebeeld van de weelde. Astra draagt op het
hoofd een levende star en doorpeilt door haar telescoop
onophoudend den hemel, op zoek naar de grens van het
heelal, zij is het symbool der valsche wetenschap. Psyche
is naakt en heeft wiekjes aan de schouders, en zij zoekt
noch valsche wijsheid, noch onmogelijke almacht, noch
valsche wetenschap, maar brengt haar dagen door in
droomerij op de hooge torentinnen : zij is de ziel. Daar
daalt eens tot haar de Chimera, het breed gewiekte ros, en
op den rug van het gevleugelde paard, stijgt zij den hemel
in, hoog, naar alle oorden, maar voelt de wrange desillusie
van het niet bestaan der streken van opaal en paarlemoer
die zij dacht ginds te liggen, hoog, boven de horizonnen. Wanneer Psyche's vader sterft, en Emeralda, de
oudste, op den troo p van het rijk van Verleden stijgt,
worth de kleine naakte prinses met wiekjes bang voor
die zuster met robijnen hart, en smeekt zij den Chimera
haar mede te voeren buiten het slot, en de Chimera
brengt haar in een oase in de woestijn en stijgt dan
weder op, hoog de lucht in, latend de droevige Psyche
alleen, droevig omdat ze den Chimera lief had en gedroomd
had van eeuwige liefde met hem op aarde.
Dwalend door de woestijn, weent zij tranen die
vloeien in 4ilveren beekje, en lcomt tot voor de sfinx
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van wie zij het geheim van het leven afsmeekt. Maar
de sfinx blijft onverbiddelijk stom en terwijl ze wanhopend zich legt tusschen de pooten van het monster,
komt Eros, de jonge god, die sinds hij Psyche zag in
het slot van haar vader op haar verliefd was, en leidt
haar mede naar zijn rijk, het kleine rijk van het Heden.
Daar slijten zij samen dagen van geluk, tot het oogenblik dat uit het naburig bosch de Sater komt, en
Psyche aanlokt door het liedje van zijn dubbelfluit, en
de kiem werpt van de zonde in haar nieuwsgierig hart,
en haar eindelijk in het woud lokt, waar ze vervalt
tot bacchante, de geliefde wordt van Bacchus en er
hare wiekjes laat afsnijden om het panthervel om de
schouders te werpen. Doch eens komt de walging, en
uit den rondedans der bedronken bacchanten, loopt ze
henen naar de hut van den eremijt, belijdt hare zonden
en belooft boete te doen.
Dan trekt ze terug naar het oude vaderlijke slot,
waar Emeralda regeert, want daar zal haar slaan de
hardste boete : de onverzaadlijke Emeralda, onverzaadlijk van schatten en heerschappij, zendt Psyche tot straf
in hellekrochten, om het mysterieus juweel te zoeken
dat de almacht boven God geeft. En Psyche doorloopt
al de cirkels van schrik en ontzetting, doch overal
beet het : 1Jdelheid ! Het mysterieus juweel van almacht
bestaat niet. En als ze terugkomt in de hoofdstad van
het rijk van Verleden, waar Emeralda rondrijdt met
haar gespan van vier-en-twintig rossen, alles vernietigend op haar baan, alles werpend in haar rijk, toen
roept Psyche haar toe : 1Jdel is uw wensch almachtig
te zijn ! Dan wendt Emeralda hare rossen naar Psyche
toe en verplettert ze. Wild stuift ze dan vooruit, door
dorpen en akkers en woestijnen, alles vernietigend, tot
ze eindelijk komt voor de sfinx en in haar hoogmoed
de machtige steenen godin wil dwingen haar te veropenbaren waar het juweel schuilt dat de almacht geeft boven
God. Maar de sfinx zwijgt onverbiddelijk. Dan werpt
ze in voile vaart haar gespan tegen de reuzenodin,
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denkend haar te verhrijzelen, maar zij zelf valt te pletter
tegen het onschend baar graniet.
En op dat oogenblik rijst Psyche weer op, boven
haar eigen dood lichaam, herlevend, zuiver en onbevlekt,
met de lichte wiekjes aan de schouders. De Chimera
daalt weder tot haar, heft haar op, op zijn machtigen
gewiekten rug en voert haar mede naar het nieuwe rijk,
met poorten en paleizen van licht, het rijk der toekomst,
waar Psyche terugvindt haar vader en haar gemaal,
god Eros.
Aanstonds springt het eigenaardig karakter van Psyche
in het oog : het is een droom, maar een droom van
Gustave Moreau, den Franschen schilder. De tafereelen
van Moreau zijn te weinig gezien geweest en daarom
eischen deze woorden een opheldering. De onderwerpen
der schilderijen van G. Moreau zijn meestal ontleend
aan de Grieksche mythologie, en verbeelden een oudheid
die niet herinnert aan die welke wij kennen door de
Grieksche beeldhouwkunst of door de Gt ieksche schilderkunst op vazen en potteriewerk. Zijn Sfinx, zijn Herakles
voor de Hydra, zijn Chimera hebben niet een klassiek
karakter, zij herinneren veel meer door de typen en het
landschap aan de sprookjeswereld door de middeleeuwsche legende geschapen.
Zoo is de Psyche van Couperus. Emeralda en Astra
zijn volkomen middeleeuwsche typen ; Psyche behoort
tot de Grieksche mythologie. Emeralda is middeleeuwsch
door de pracht der edelsteenen, Astra door hare denkbeelden. Psyche en de Chimera zijn antiek door hunnen
oorsprong. Het landschap met zijn slot dat drie honderd
torens telt, de diepe kelderingen waar de heilige spinnen
webben weven, behooren tot de middeleeuwsche sprookjes;
maar de Sater met bokkepooten en Bacchus omringd
van de dansende bacchanten is een visioen uit Hellas.
En zoo wisselen zich onophoudend de Germaansche en
de Grieksche mythologie af. Psyche is een sprookje der
oudheid, opgevat door een middeleeuwschen geest en
vprteld -door een moderne.
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Al de gaven die Louis Couperus van dienst waren
in het opmaken van zijn voorgaande werken, schijnen
in Psyche tot hun hoogsten graad gekomen te zijn
zijn bijzondere sensatie van de natuur, zijn fijne opmerkingsgeest, zijn gemakkelijk verhaal, zijn rijkdom van
woorden en figuren, alles heeft saamgewerkt tot de volmaaktheid van Psyche; alleen dit kan men eraan verwijten, dat de stiji soms, door het systematisch volgen
van de karakteristieken, die wij in een voorgaande studie
bestudeerd hebben, wat te stijf, wat te stroef schijnt.
Trots dit is Psyche een « unicum » in onze letterkunde.
Zoo sluit zich met een gedicht in proza, het werk
van L. Couperus.
HENDRIK DE MAREZ.

rota. Op het oogenblik dat deze studie ter pers ging, verscheen
van L. COUPERUS een nieuw werk : Fzdessa, een sprookje.

TRANEN (0.
Tranen op de wang der kindren
Is de morgendauw in 't dal;
't Hemelblauw, de zon der onschuld
Spieglen zich in hun kristal.
Tranen op de wang der maagde,
Kostbre peerlen van den schat,
Dien, als 't goud zoo diep verborgen,
Heure refine ziel bevat.
Tranen op de wang des jonglings
Is des harten kronkelvliet,
Die, gezwollen van den weedom,
Even uit zijn bedding schiet.
Tranen op de wang der moeder
Is de liefdebron die welt,
Om heur kinderen to laven,
Als de dorst der smart hen kwelt.
Tranen op de wang des vaders
Is de regen na d'orkaan,
Die soms losbreekt in zijn boezem,
Bij de worstling om 't bestaan.
Tranen op de wang des grijsaards
Is de drop, die nederc1aalt
Van den treurwilg op de grafstee,
Door het avondrood bestraald.
Hassell, Maai i 1896.

HUIBRECHT HAENEN.

(I) Uit een bundel gedichten, getiteld : <: Door het Leven :, die,
bij den drukker dezes eerlang zal verschijnen.
s-s---fes;;-,--,-----------.

DR PRIESTER GUIDO GEZELLE
E koning onzer Vlaamsche dichters is niet meer,

de dichter bij uitmuntendheid van hart en van
natuur is overleden, de bezielde zanger van het
landelijk leven, van veld en van bosch is gisteren gestorven, GUIDO GEZELLE iS dood.
Geen dichter bezield met meer gevoe!, meet frischheid en meer oorspronkelijkheid; geen realist bedeeld met
een meer schrander oog en meer opmerkingsgave; geen
toonkunstenaar meer zoet gevooisde zanger » en
begaafd met meer muzikaal gehoor. Zijne schilderingen bloeien en bloemen in jeugd en in leven, zijne
beelden leven en spreken van werkelijkheid, zijne
woorden zingen.
Zeldzaam verschijnsel, slechts uit te leggen misschien
door de wet der contrasten, gelijk hij een meester was
op het onstoffelijk gebied der dichterlijkheid, was hij
een meester op het stoffelijk en positief ten-ein der taalwetenschap. Van daar zijne meesterschap over het
woord, hij speelde met de taal, hij boog ze en kneedde
ze gelijk een beeldhouwer zijne kleiaarde boetseert.
Gebrek der hoedanigheid, zijne taalvaaidigheid sloeg
misschien sows over tot of te keuren woordsmederij.
Hij was een echte polyglotte, hij kende meer dan
tien talen. Had hij eene wetenschappelijke opleiding
in de philologie mogen genieten, met zijn natuurlijken
aanleg, zijn aangeboren taalinstinct, ware hij zeker de
eerste op dit gebied geweest, gelijk hij de eeiste stoat
onder onze lyrische dichters.
Met iecht heeft de openbare vereering hem vereerd met den naam van meester. Roern en eer aan
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weinigen beschoren, zijn werken noemen hem, en
iedereen herkent hem in den naam van dichter van
Kerkkofbloinnzen en dichter van « Het ruisschen van het

ranke riet, »
Gezelle was een natuurmensch, hij zocht noch
streefde naar opsmuk. Zijne verzen, waaraan hij noch
lijmde noch vijlde, zoo schijnt het ten minste, bleven
wat zij waren, gegoten in Dunne eerste eigene en ongewijzigde geute. Alle indrukken, aile gevoelens vertolkte
hij op staanden voet in een vers, en gelijk dit op het
papier gevloeid was bleef het onaangeroerd en maagdelijk
onveranderd.
Deze weerzin tot opschik legt uit dat er in zijne
dichtverzamelingen aleens een greepje kaf voorkomt
onder het koren.
Gezelle, met zijn geniaal talent, zijn manne!ijk voorkomen, zijne kloeke gestalte, zijne hoekige gelaatstrekken,
zijn hooggewelfde en hoog getorende voorhoofd, scheen
de type te verwezenlijken van een voorvechtenden
baanbreker, doch zijn goedige ougen, de weerspiegeling
zijner ziel, zegden meer de schuchtere en teedere goedheid van zijn hart. Vormde hij eene school, het was niet
te danken aan zijne overweldigende strijdbaarheid, maar
enkel aan zijn voorbeeld overmeesterend in zijne kalme
uiting.
Eerder lijdzaam dan voorvechtend is het misschien
aan die passieve bloodheid te wijten dat hij in
zijne sfeer nooit op den voorgrond is getreden. Doch
de nederigen zullen verheven worden en de groote
man, die het kleed dat hij droeg vereerde en met luister
omstraalde, ging tot hooger waardigheid verheven
worden, beter strookende met zijne deugd, zijne geleerdheid, zijne begaafdheid, zijne verdienstelijkheid en zijn
vernuft.
De lemmer heeft de schede versleten, zijne geestelijke en verstandelijke werkzaamheid, zijn onderdrukt
zielelijden, ontstaan uit krenkmg en miskenning, hebben
het lichaam gesloopt, gebouwd om in zijne zuinige
ongereptheid eene eeuw te duren.
In afwachting dat eene meer bevoegde pen in ons
tijdschrift den genialen man, den rijkbegaafden kunste-
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naar naar waarde schetse, zeggen wij slat hij geboren werd
in 1830, te Brugge, dat hij lang in het onderwijs een
leeraarstoel bekleedde, van waar de West-Vlaamsche
studentenbeweging uitgegaan is, dat zijn letterkundige
arbeid bestaat in zijne verzamelde gedichten die vier
boekdeelen beslaan, in Kieengedzchten, in Van den kleenen
hertog, Tidkrans, Iqmsnoer, Song of Hthzoatha, en zijne
bijdragen in Befort en andere tijdschriften. Zijn taalkundige schat ligt in Loquela en in Biekott, en in zijne
medewerking aan De Bo's Idiot/Con; zijne wetenschappelijke en folkloristische kundigheid en kennis in Rond
den Heerd, Daghet in den Oosten, in Doiaards in Egypte,
in Warande der dieren en in zijne Duikalmanakken. Thans
arbeidde hij aan Godd4ke bescholacingen, de vertaling
van Meditationes theolos;icw door Mgr Waffelaert.
Hij was werkend lid der K. VI. Academie, eerelid van het « Comae flamand de France », Kanunnik
van het H. Graf binnen Jeruzalem, Dr honoris causa
in wijsbegeerte en letteren van de hoogeschool van
Leuven, ridder der Leopoldsorde, vereerd met het
eerekruis « Pro ecclesia et pontifice ».
Op zijn graf, waar dmzend vereerders en vrienden
treurend rond geschaard stonden, spraken de eerw.
heer Dr H. Claeys namens de Koninklijke Vlaamsche
Academie, die dit jaar reeds 7 barer leden begraaft,
en een vertegenwoordiger der katholieke studenten
van Gent. In de hoofdkerk werd de lijkrede gehouden
door den zeer eerw. heer Kanunnik Rommel.
Geheel Vlaamsch Belgie was op de lijkplechtigheid vertegenwoordigd. Prins Albrecht zond een tele-

gramme van deelreming, zijne Hoogwaardigheid de Bisschop bekleedde zijn gestoelte in de hoofdkerk, de
minister van het inwendige, de gouverneur, de gemeenteoverheid van Brugge en Kortrijk, de Vlaamsche Academie enz. enz. volgden de baar. De klokken der
Halle en der kerken tampten het doodengelui, de
straatlantaars waren omfloersd, de vlaggen staken half
top, voorwaar een echte nationale en koninklijke begrafenis, in afwachting dat zijn naam vereeuwigd worde
door eene Guido Gezellestraat te Kortrijk en Brugge,
een brons of een warmer op een openbaar plein, en,
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sere perennills, eene volksuitgave van zijne volledige

werken.
Dat zijne ziel in vrede ruste.
A. S.
Requiem xternam...
Rustloos ging hij rond en om
Al de wijken, al de wegen
Van der schepping heiligdom
Vol van 's Heeren wondren zegen;
Rustloos, om, wat stil en stom
Voor zijn voet hij vond gelegen,
Toe te roepen : Op! en kom!
God met lof en liefde tegen! »
Ruste nu in 's Hemels stede
Hem, aan wake en werk gewend,
Vraagt, o Heer, ons vrome bede ;
Ruste, die Been roest en kent,
Ruste in zaligzoeten vrede,
Door alle eeuwen, zond,tr end!
Et lux perpetua...
Ziener, in ons duistre dalen,
Heeft zijn laaiend woord en dicht,
Bij der schoonheid gulden stralen,
Vlaandrens yolk tot God gericht;
Vlaandrens veld en wei doen pralen,
Bont en kleurenrijk van zicht,
— Zoo 't geen schilder mag te malen, —
Al in eigen verf en licht.
Licht nu onder 's Hemels bogen
Hem, die steeds ten Hemel zag,
Smeeken we, op zijn graf gebogen;
Lida, waarbij zijn ziele mag
U aanschouwen, God, in de oogen,
Door den eindloos blijden dag.
EUG. DE LEPELEER.
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
De Neringdoende burgerij, krisis en redmiddelen, door
LADISLAS VAN H OOREBEKE, advokaat bij het beroepshot te Gent en

plaatsvervangend vrederechter.
In een vlugschrift, 5i bladzijden behelzend, behandelt de schrijver
opvolgenlijk de volgende punten van gewicht :
Noodwendigheid eene kunst- of technische vorming, der vereenigingen en van 't bijzonder initiatief. — Noodwendigheid eener
wettelijke bescherming. — De gelcielijke vermogens der kleine of
middelmatige nering of burgerij. — De kwade konkurrentie. —
De verdrukking door de Staatskas.
In die zes hoofdstukken, onderzoekt de heer Van Hoorebeke
op kortbondige wijze, loch tevens grondig en onpartijdig, den
huidigen toestand waarin de neringdoende burger rj verkeert, toestand
die alles behalve aanlachend is. Hij onderzoekt de verschillende
redstelsels welke vooruitgezet worden en duidt diegene aan welke,
volgens zijn bescheiden oordeel, met goed gevolg zouden kunnen
beproefd en aangewend worden.
Zijn werk, alhoewel maar klein van omvang, mag te recht
eene grondige studie genoemd worden, welke getuigt van een
nauwgezet, gewetensvol onderzoek en tevens van eene oprechte,
belangstellende genegenheid ten opzichte der kleine burgerij.
In zijn voorrede, zegt de heer Van Hoorebeke :
« Hetgeen wij vooruitzetten, is gezegd buiten alle twistzucht,
« verbittering of eigenzin. Het eenige wat wij verlangen, is het
« viaagstuk eenigszins te helpen oplossen of bevorderen, omdat
« het zoo dringend is en zoo zeer de aandacht van eenieder verdient.
« Mocht deze poging betere en meer gebruikelijke of praktische
« voorstellen teweeg thengen; konden die voorstellen bewerkt wor« den; kortorn, kan er een praktisch voornemen. of rog beter, eene
« daad uit spruiten, zoo zal de schrijver dezer regelen zijn nederig
« streven als rijkelijk beloond aanzien ».
En wij voegen erbij : De schrijver is veel te nederig; wanneer
men zulk degelijk werk levert in 't voordeel van eenen zoo bepaald
belangwekkenden stand der samenleving, als de burgerij, dan moet
men zich niet bepalen bij het geven van raad, maar de hand aan
't werk slaan en de hand geven aan alien die het goed meenen met
de burger') o,n tot eene bevredigende oplossing te komen.
In a fwachting dus dat de heer Van Hoorebeke nog werken in
dies aard schrijve en hi ) werkdadig in de burgerbeweging optrede,
bevelen wij zijne huidige brochuur ten warmste aan, met alleen aan
de 'eiders der burgerbeweging, maar zelts aan alle burgers, zonder
onderscheid.
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Zij zullen er door wakker geschud worden en zien dat er nog
veel te doen is en kan gedaan worden tot opbeuring en behoud van
hunnen stand.
Het werkje is te verkrijgen bij den heer Alf. Suffer, drukker,
alhier, en kost maar den geringen prijs van 75 centiemen.
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende
Refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. -- Leiden, Boekhandel en
Drukkerij voorheen E. J. B r ill, 1899. XXVIII + 218 blzz. — Wien
het om een meer dan oppetvlakkige kennis onzer letterkunde te
doen is, moet het vaak een aanleiding tot spijt zijn, dat de belangwekkendste geschriften uit vroeger tijd zoo vaak tevens de zeldzaamste zijn; want al is het ook bekend waar het verlangde werk te
krijgen is, als het niet in de eigen stad is, dan komt men er slechts
bij uitzondering toe, de kennismaking verder uit te strekken dan tot
hetgeen de geschiedschrijvers er over mededeelen. Elke poging, om
een dergelijk ongemak uit den weg te ruimen, verdtent derhalve
waardeering en ondersteuning, en zoo ooit, dan is dit het geval met
den het druk van de Veelderhande geneuchlijcke Drchten, Tafelspelen
ende Refereynen, een der weinige bronnen, waaruit de echte y olkspodzie der 16 de eeuw kan gekend worden.
Aan Prof. G. Kalif kornt de eer toe, op dien door den bekenden
Antwerpschen drukker Jan Van Ghelen (den tweeden) uitgegeven bundel het voile licht te hebben laten vallen; wie leest wat bij er over
meiedeelt in ziine Geschzedenzs der Nederlandsche Letterkunde in
de 16" eeuw (dl. 1, blz. ioi vlg en 164 vlgg.) krijgt grooten lust naar
meer. Het is thans mogelijk dien lust te voldoen, dank zij der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, die op voorstel
barer Commissie voor Taal- en Letterkunde het noodige geld beschikbaar stelde. De uitgave is door enkele leden dezer Commissie gezamenlijk bezorgd. Het oorspronkelijk plan was, een blooten herdruk
te geven van het exemplaar in de boekerti der Maatschappij zelve
aanwezig; bij het ond1/4.rzoek, of er ook nog andere exempla' en of
uitgaven van den bundel bestonden, kwamen vier andere exemplaren
van drie verschillende andere drukken aan het licht, en dit getal
weld later nog met twee vermeerderd. Zoo is men natuurlijkerwijze
gekomen tot een herdruk van de oudsteuitgave,waarvan een exemplaar
op de Universiteits-bibliotheek te Gent berust, met verbetering van
blijkbare druhfouten en met opgave in de noten van die varianten
uit de andere uitgaven, waar de geheele zin of de v‘oorden anders
luiden, dus niet van zuiver grarnmatische en orthographische
vet schillen.
Bij de uitvoering van haar plan heeft de Commissie de hoog
gewaardeerde medewerking genoten van wijlen den heer Th. J. I.
Arnold, de bekende medewerker aan de Bzbliotheca Belgzca, die
eene nauwkeurige bibliographische vergelijking en beschrtjving der
vet schtllende drukken vervaardigde, welke hare plaats vond in de
inleiding, waar dan verder de verhouding aer verschillende drukken
onderling in 't kort wordt nagegaan, en de wijze van uitgave verantwool d. De toegemeten plaatsruimte gedoogde geen langere uiteenzettingen; vandaar dat Di . J. W. Muller, een der leden der Commissie, in de laatst veischenen aflevering van het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde nog een en ander heeft mede-
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gedeeld omtrent de oudere en nieuwere afzonderlijke uitg-iver: of
teksten van enkele der in den bundel voorkomende stukken, en
omtrent andere bewerkingen derzelfde stoffen (1). Op deze bijdrage,
voor de geschiedenis der letterkunde van groot gewicht, zij hier
met nadruk de aandacht gevestigd.
De leden der Commissie, inzondei herd Dr. J. W. Muller, hebben
aanspraak op onzen dank voor de zorg en den ijver, waarmede zij
hunne taak hebben ten einde gebracht.
WILLEM. DE VREESE.

Opstellen over Spelling en Verbuiging, door Dr. R. N. KOLLEWIJN. Amsterdam, H. J. W. Becht. VIII + 199 blzz.
De heer Kollewijn, de erkende aanvoerdei in den nieuwen
Spellingooi log, heeft de verschillende opstellen over « onze lastige spelling die hij in de Vragen van den Dag, in Taal en Letteren en
in het Tiveemaandelijksch Tijdschrzft heeft laten verschijnen, in een
bundeltje vereenigd onder bovenstaanden titel. Hij heeft da ir zeker
goed en wel aan gedaan, met het minst met het oog op Zuid-Nederland,
waar de twee eel ste dezer tildscht itten bij het gloote publiek nagenoeg
geheel onbekend zijn, en ook het der de veel rninder gelezen wordt
dan wenschelijk en nuttig is. De heer Kollewijn verwacht, « dat
voorstanders van vereenvoudiging door het lezen of herlezen van
en
deze opstellen in hun overtuiging zullen worden versterkt
vooral hoopt hij, dat tegenstanders er aanleiding to zullen vinden
om te overwegen of er voor de beginselen, hier (nl. in Tijn werk)
verdedigd, niet meer valt te zeggen, dan zij tot dusver geloofden ».
Utt ganscher harte help ik hem dit laatste wenschen, vooral rn onze
gewesten. De tegenstand, beter de tegenzin tegen de nieuwe spelling is
In Vlaanderen grooter nog dan in Holland, maar berust minder op
overtuigingsgronden van het verstand dan van het gevoel. Van het
vele, dat v6Or wijTiging onzer spelling pleat, heeft men bier geen
helder begrip, omdat men over 't algemeen met den juisttm blik heeft
op de verhouding van tral tot spelling en van spreek- tot schrijftaal.
Laat iedereen, wren de zaak ter harte gaat, kennis nemen van hetgeen
v6Or de nieuwe spelling te zeggen is, en zien, hoe de bezwaren der
tegenstanders kunnen ontzenuwd worden; het een en het ander is cic-_,or
Dr . Kollewijn met evenveel talent als kennis van zaken uiteengezet.
Wie zijn boekje met de noodige aandacht leest, zal zeker van velerlei
vooroordeelen genezen \vorden. Dat alle bezwaren, die een Vlaming
tegen de nieuwe spelling kan hebben, dan ook blijken zullen uit
den weg geruimd to zijn, wil ik met bevvereo; inaar dat ze dan nog
even belangrijk en even onoverkomelijk zullen schijnen, denk ik niet.
W. D. V.
Uit het Wonderland, vertellingen uit de root Nacht, voor de
jeugd, bewerkt door H. J. KREBBERS en J. STAMPERIUS

(1)0m der volledigheid wille zij er hier aan helinnerd, dat de
klucht van Moorkens vel ook herdrukt werd op het omslag van
De Kroniek, Een algemeen weekblad onder redactie van P. L. TAK,
1895, nr 3o en 31. en deel ik mede, dat het werkje, waarover de
heer Arnold schreef (zie nl. Tijdschrift, blz. 212), wel degelijk een
andere — en veel oudere
uitgaaf is van Jan Splinters Testament.
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« Uit het Wonderland » is met tal van fraaie reproduction naar
heerlijk mooie teekeningen van Vaarzon Morel nog aantrekkelijker
voor de jeugd gemaakt dan de welbekende schrijveTs 't reeds deden.
Tal van kleine illustratien zijn in den tekst afgedrukt, waarvan
het prospectus u twee doet zien, en elk deeltje bevat daarenboven
± io groote platen op kunstdrukpapier, die u toonen hoe goed de
illustrator zijne tack heettopgevat.
De bandsiering is schitterend mooi te noemen. Aan de uitgavezijn kosten noch moeite gespaard om iets zeer fraais te verkrijgen, de
pi ijs zeer laag gesteld, zoodat ik met twijfel of u zult het aan uwen
boekhandelaar hestellen.
De eerste afleveringen zijn bij alle boekhandelaren voorhanden.
Uit het Wonderland verschijnt in 20 afleveringen a 3o cents of
5 bijzonder fraai gebonden deelen a gulden 1,5o. Compleet in
± 2 jaren.
Uitgever C. A. J. Van Dishoeck te Amsterdam, de befaamde
uitgever van Neerland's Groot Liederboek.
La vie au Pensionnat. — Dit is een nieuw boek van denvermaaarden schrijver ‘ an « Les paillettes d'or », die reeds zoovele
gewaardeerde werken geschreven heeft voor de godvruchtige personen die er moed, troost en zalving met de vleet in vinden.
Dit boek mag als eene vollediging aanzien worden van « Le livre
de pike de la jeune fille au pensionnat et dans la famine », die reeds
aan zijne 241 ste oplage is.
Met den zelfden zwier geschreven, met de zelfde kennis van het
jonge hart en den zelfden zalvenden godsdienst- en gocisvruchtszinr
zal het nieuwe wetk, waarvan hier sprake, ongetwijfeld den zelfden
bijval genieten en in handen komen van alle pensionnaten en alle
godvruchtige perscnen.
Histoires Souveraines. — Dit prachtwerk, verschenen bij
E. Deman, uitgever te Brussel, bevat twintig der schoonste verhalen
van den meester-vet teller VILLIERS DE L'ISLE-ADAM.
Het werk 1, op rijk papier in 8°-jesus gedrukt en bevat prachtig versierde kappitelho )fden, aanvangletters en slotornamenten
geteekend door Th. Van Rysselberghe en in verschillende tinten
uitgevoerd. Een kunstomslag van dezelfden omsluit dit boek, schoon,
en prachtig is zunen inhoud en schooa en prachtig is zijn stctfelijk.
kleed.
Juffrouw DuCaju : Het Beroepsonderwijs Poor meisjes in Belgie.
Verslag voorgedragen door Mej. MARIA Du CAJU op het internationaal
Vrouwencongres van Londen in 1899.
Zelfde verslag in het Fiansch.
Van dezelfde schrijfster : Catechisrnns voor den onderlingen
bijstand. Prijs : fr. 0,04. Petit Catechisme du mutuelliste. Prix
fr. 0.04.
Dit werkje werd vereerd met eene inschrijving van de Bestendige commissie der maatschappijen van onderlingen bijstand, en op
de gunstigste wijze door bijzonder bevoegden beoordeeld. Een hunner
schrijft : ” C'est le travail a la foes le plus complet el le plus succinet
qui ait etc public sur he mutualite dans notre pays... » Een ander :
« C'est la vraie doctrine de la mutualite, claire, substantielle, facile,_
mise a la portee des moms inities... »
Het Boek van SpaarTaamheid en VooruitTicht : Geillustreerd.
Prijs : 1,25. Nieuwe uitgave.
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De Fransche uitgave van dit werk werd onlang in den vreemde
beoordeeld als volgt :
« Da is een allerverdienstelijkste week, dat veel goeds zal
stichten. Wij willen er voor onze lezers verscheidene hootdstukken
uit veitalen, en geven in het nummer van heden het eerste daarvan.
De onvermoeibare Belgische schrijfster verdient hartelijke toejuiching voor dit nieuwe boek, dat door velen zal gelezen en toegepast
worden... »
Uit El Hogar y la Escuela van Buenos-Aires, 21 n Oogst 1899.
Rekenkundige opgaven over Spaarraamheid en Voorurtricht. Nieuwe
uitgave, fr. 1,o°. Aritmetique de l'epargne et de la prèvoy-ance. Derde
uitgave, fr. i,00.
De werken van Mej Du Caju bekwamen ci, hoogste onderscheiding -- het eerediplorna -- in drie afdeelingen der tentoonstelling van
Gent : Maatscha[Telijke werken, Onderwijs en Vrouwenarbeid.
Gent, A. Suffer, uitgever.

Koninklijke Vlaamsche Academie. — In de zitting van November werd de zeer eerw. Kannunik Daems tot bestuurder de heer
Th. Coopman onderbestuurder voor 1900 gekozen.
De heel D. Claes las eene uitgebreide studie over Onkruidkunde ,
eene critiek over het werk van den heer Meert : Onkruid onder de
tarwe, door de Academie gedeeltelijk uitgegeven.
De commissie van gcschiedenis heett thans het bio- en bIbliographisch woordenboek der Belgisch-Nejeilandsche schrijvers van
A tot Ba afgewerkt.
Eenige nieuwe werken WO I den aan de Academie, met een bibliographische nota aangeboden.
Davids-Fonds. — Zating van het Roofdbestuur : Den 14 dezer
had te Brussel de gewone Novemberzitting plaats onder voorzitterschap
van hoogleeraar Helleputte.
Er werd besloten :
Maatregelen te nemen om de afdeeling te Eekloo heroptebeuren ;
de Regeering te verzoeken de door het Davids-Fonds tutgegeven
platen over den Boerenkryg in de gemeentescholen te verspreiden ;
een handschrift : Geschzedenzs der Bortwkunst, (heidensche, christene
en nieuwere bouwkunst) door ALF. VAN HOUCKE, bouwkundig ingenleur,
ter beoordeeling te zenden aan bevoegde inannen ;
een exemplaar der nog beschikbare uitgaven van het DavidsFonds te zenden aan de Volksboekerij te Berchem;
een hs. van den heer Staes (historische roman over de Fransche
overheersching) ter beoordeeling te zenden aan den Keurraad.
De afdeehng van Aalst is bepaald hermgericht. Het bestuur stelt
zich voor, te crier stede, drie volksbibiiotheken tot stand te brengen en
tegen het aanstaande jaar een zoo groot mogelyk getal nieuwe leden
aan te werven.
Uitgaven voor 1900 :
jaarboek, Mengelengen, Veilzalen nit het lifeetjesland, door Edg.
Pattyn, Reis naar Congo, door P. de Mey, een duel van de Vaderlandsche geschzedenzs door David en het groot geillustreerd prachtwerk
ter verheerlijking van het Vlaamsche yolk, geuteld : Lzber rnernorzalzs.
— Den i3 November hield Gent de plechtige prijsuitdeeling aan
de leerlingen, bekroond in hare prijskampen van het middelbaar en
lager onder wijs.
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— Den 17 Dec. speelt Zele De Familie Wandels van Is. ALBERT,
drama, bekroond in het Gentsche Davidsfoncis, en het kluchtig
zangspel de Garde Civique van ZEVENCOTEN.
— Men schrijft ons utt Borgerhout : Den 4 December aanstaande
zal in ons Davids-Fonds het 5oste feest gegeven, need gevierd worden.
Cievierd, ia, dat is het woord : 't is immers ons Gulden feest, dat in
onze dtdeeling en in ons kunstlievend Borgerhout eene merkwaardige
gebeurtenis moet zijn 1
Het bestuur heeft een grootsch ontwei p opgevat, waarvan alles
eene schitterende vervvezenlijking doet voorzien.
« De Schepping » het heerlijk oratorio, het geniaal werk van
Maestro JOZEF H AYDN, zal uitgevoerd worden onder leiding van ons
gevierd medelid, den talentvollen kunstenaar Edm. de Herdt, door
eene groote schaar der beste zangeressen en zangers, met solisten
van eersten :ang en begeleiding van een volledig orkest.
Nooit zal in Borgerhout zulke muzikale gebeurtenis hebben
plaats gehad.

t Charles de Ricault d'Hericault, medewerker aan La Verite,
Parris. Schruver van een aantal geschieckundige waken over de
middeleeuwen en de geschiedenis van het oude Frankrijk
t Firmin Brabant S. J. Schruver van « Histotre du moyen
Age ». « Histotre polttique intèrieure de la Belgique », « Etude critique stir les it vasions barbares au V e slecle », « Note sur le grand
conseil de Pilippe-le-Bon. »
t Catharina Beersmans, de groote Vlaamsche tooneelspeelster
welke men den naam gat van de « Ncderlandsche Sarah Bernhardt. »
Zij was geboren te Turnhout.

t Charles de Kibbe, christene economist, naar de school van
Leplay. Hij schreef veel en goed over de zeden van het oude
Frankrijk en de Lzvrec de raison.
t Charles de Varigny, medewerker aan « Le Temps » en
schniver van La vie d'Outre-mer, waarin hi) inzonderheid de vrouw
en de groote fortumen van Arnerika beschrijft. Hij was een groote
reiziger geweest en zelfs langen tijd inlandsche minister te Houolulu
in de Hawaieilanden.
± Van Stalle en A. De Koninck respectievelijk bibliothecaris
en onder-bibliothecaris der Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Beiden waren zeer bedreven in de kerints der bibilographie : de eerste
schreef Dictionnaire des communes beiges, met Kapitein JOURDAIN, de
tweede Biblzographie natzonale (183o-189o).
t Henri Bource, kunstschilder te Antwerpen; in het Museum
te Gent hebben wij van hem c, Rijpe kerzen » — t Frans van
Luppen, Vlaamsche landschapschilder — t Busch, gewezen letterkundige, medewerker van von Bismarck, wrens Memoires hij laatst
uitgat. — t Jacques Wiener, de oudsten onzer graveerders ; hij was
het, die de eerste Belgische postzegels vervaardigde. — -I- Michel
Nicolalevitch Kaponstive, Russische geleerde die over recht en
diplomatie schreet.

AAN ONZE LEZERS.

DirtstQc mac en Brifort.
...
Leuven, den 5 December, 189c.
ACHTBANE HEER,
Hoe dikwijls werd er gesproken over de noodzakelijkheid
van een algemeen Vlaamsch katholiek tijdschrift!
Zijn er misschien geen tijdschriften genoeg? Zekerlijk
ja; doch zij zijn meest voor belangen van afzonderlijke vakken
gesticht. of verzamelen, voor een bepaald gewest, de schatten
van eigen verleden, eigen spraak, cigen leven.
Zulke bladen zijn altijd nuttig, soms noodzakelijk ; zij
zijn de schoven, die den oogst van kunst en kunde doen
bergen en bewaren.
Niettemin is het wenschelijk, zelfs noodig. dat een
algemeen tijdschrift besta, waar al de katholieke Vlaamsche
schrijvers met hunne bijdragen naartoe kunnen; en waar
diensvolgens de katholieke Vlaming eenen rijken voorraad
van kunst en wetenschap vinden kan.
Dat zullen wij bezitten. Wij zijn er in geslaagd twee
van de best bekende onzer Vlaamsche tijdschriften, namelijk
de Dielsche Warande en het Belfort, ineen te smelten.
Het eerste nummer van
lw
AO

p

ittorQe .•.1 4 aratibe en Zetfort

zal den I5 en Januari aanstaande, te Gent, bij den heer A. Suffer,
verschij nen.
Den 15en van iedere maand — de verlofmaand September
uitgezonderd - zal een nummer van ten minste 8o bladzijden, met het formaat en op het zwaar papier der Dielsche
Warande, aan de inschrijvers gestuurd worden.
De jaarlijksche prijs is 8 fr. voor het binnen-, en io fr.
voor het buitenland.
Wij hopen dat de inschrijvers der twee tijdschriften ons
zullen getrouw blijven. Deze van de Dietsche Warande
zullen tegen minderen prijs meer bladz. druks ontvangen dan
vroeger; en deze van het Belforl zullen geerne twee frank
meer betalen, daar de stoffelijke verbetering en vermeerdering
de prijsverhooging genoegzaam wettigen zullen.
Alwie op een dezer tijdschriften ingeschreven is, hoeft
zijne inschrijving niet te vernieuwen op Dielsche Warande
en Befort, dat hem met Januari zal toegezonden worden.
Wij zullen ons veroorloven later den kwijtbrief aan te bieden.
lngezien het hoog belang van onze vaderlandsche poging,
rekenen wij op een groot getal nieuwe inschrijvers. Het
zij daarbij gezegd dat bier geene handelszaak voorhanden
is : al wat overschiet zal dienen om ons tijdschrift beter
in te richten.
De medewerking van vele onzer bekwaamste schrijvers
uit de vijf Vlaamsche gouwen is ons reeds verzekerd; flinke

medewerkers uit het buitenland en bekende vakmannen zullen
ons bovendien ter zijde staan.
Ons Programma.
Bondig maar duidelijk wij willen doen wat Die/seize
Warazzde en Belfort tot hiertoe gedaan hebben en, is het
mogelijk, nog beter.
Als katholieke Vlamingen, die met onzen tijd medegaan,
willen wij, zoo degelijk als het zijn kan, alles bespreken
waarin ontwikkelde menschen belang stellen. Kunst, taal
en letterkunde zullen op den voorgrond staan; doch aan
stuclien op het gebied van godsdienst, maatschappelijke zaken,
natuurlijke wetenschappen, geschiedenis, enz. zal ook eene
ruirne plaats gegund worden.
Het boekennieuws en het bespreken der tijdschriften zullen
i zonder wel verzorgd worden.
De bijdragen zullen wij eenfr. de bladzijde betalen
en aan de schrijvers ervan, zal, indien zij het verlangen,
een zeker getal afdrukken (50 ten hoogste) kosteloos geschonken worden. Ten opzichte van uitgebreide boekbeoordeelingen zal op d.ezelfde wijze kunnen gehandeld worden.
Wij betrouwen, Achtbare Heer, op uwen steun en wij
hopen, dat UEd. niet enkel zult inschrijven, maar, volgens
uw vermogen, nog andere inschrijvers zult willen aanwerven.
Ook rekenen wij op de krachtige medehuip der
Vlaamsche dac- en xveekbladen. Zij worden ten andere
gernachtigd, ten ware het uitdrukkelijk bij een opstel vermeld
stonde, uit ons tijdschrift over te nemen wat zij goedvinden,
op voorwaarde dat zij (le bron hunner mededeeling aanwijzen.
Grelief, Achtbare Heer, de verzekering onzer bijzondere
hoogachting te willen aanveerden.
h
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