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BERICHT
Niet "wegens toenemende belangftelling van het letterkundig pu
hlieb , noeh ook wegends "den toevloed van ingekomen bijdragen)) .aangezien "ingekomen bijdragen niet plegen toe te vloeijen , en onin·
gekomen bijdragen geen «bijdragen)) zij n maar veeleer om de
belangftelling van alle lezers meer op te wekken, en, inderdaad,
voor de talrijke mededeelingen , die wij ontvangen, te fpoedigcr eene
plaats te vinden, wordt er, met 1856, aan elk nommer der "Dietsehe
Warande)) een eng gedrukt FRANsen BIJBLAD toegevoegd: waarin kortelijk wordt aangertipt wat in de ,,\Varauden behandeld is en vooral
ook gelegenheid geopend tot levendig verkeer tusrehen onze nerlerlandsehe Warandgenoten en hunne geestverwanten in den \Teemde.
Zonder verhooging van prijs zal dus nu de jaargang 1856eenige
vellen druks méer bevatten dan de jaargang 1855.
Dat fransehe gedeelte der ,,\Varande)), hetwelk, door de verhoopte
medewerking der buitenlandsehe broeders, een niet onbedeelde bij hot'
onzer kunstgaarde kan worden, is ook afzonderlij k te ontbieden;
het wordt, in dat geval, verrijkt met al de prenten, die in de
"Warande)} verrehijnen, en zal, geschat op ruim 100 bladz. druks,
dan helekend worden tegen f 2.- p. jaargang.

KORRESPONDENTIE.
Het Bestuur noodigt zijne vrienden uit tot het inzenden van korte bijdragen enz. voor de beide rubrieken "Bibliografie" en H Mengelingen" :
zij meent dat eene "Warande" eene geschikte plaats is voor levendig
onderhoud in verschillende form, en stelt niet slechts prijs op ernstig
doorwerkte stukken, maar ook op vluchtige elementen van konvel'sntie
voor de genoemde afdeelingen. Altoos zullen welkom zijn:
"Ces bons et vieux amis causant de vers et d'art,
Qui "iennent de bonne heme et ne s'en vont qne fnnl."

DE CIETSCHE WARANDE.

TIJDSCHRIFT
VOOR

NEDERLANDSCHE OUDHEDEN, EN NIEUWERE
KUNST & LETTEREN,
BESTUURD DOOR

E . A . aLBERUIUGH Chijm.
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H. GREGORIUS DEN GROOTB
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Gl'ootere of kleinere BIJDRAGEN tot de » DIETSCIIE WARANlIE",
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WARANDE-GEDACHTEN,
DOOR

J. M. DAUTZENBERG.

De » Dietsche Warande" heeft reeds menig belangryk verslag
geleverd over beeldhouw-, schilder-, toon· en bouwkunst;
veroorlooft my, dat ik u onderhoude over een onderwerp,
dat in Holland zoowel als in Belgiën der algemeene aendacht
waerdig is,
Van myner eerste jeugd af is my het buitenleven steeds
liever geweest, dan myn verblyf in der stad. Ik laet nooit
eene gelegenheid ontsnappen, die my, en ware het ook maer
voor eenen dag of voor eenige uren, buiten muer en wal
brengt. Op den lande, in weide en bosch, komt poësie ons
alom te gemoet; zy leeft er en zweeft er langs murmelende
beken, door golvende velden en ruischende plantsoenen. Na~
tuer en poësie innig verbonden streelen aldaer den geest en
het hart der menschen, en maken ons vatbaerder voor het
stille genot der kunst.
Is het niet vreemd, dat in Belgiën en Holland, twee zoo
kunstzinnige landen, zoo weinig aendacht gewyd wordt uen de
kunst, die tuin- of hoflandschappen zamenstelt? Met grooten
iever vervolgt men weêrzyds de geringste strekking, die uit
den een en of anderen kunstvakke uitgaet, men vergelykt en
beoordeelt er eiken nieuwen stap des vooruitgangs ; maer zelden gewaegt men der tuinkunst, en wanneer het eens toeval·
lig geschiedt, dan is het op eene oppervlakkige wyze, als of
de kunst der Kent's en der Whateley's het recht niet hadde
DlETSCBJ!l WARANDE
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mede te tellen in de ry der schoone kunsten. En toch zal
niemand beweren, dat een met smack aengelegde tuin, welks
verschillend schoone deelen zich onderling harmonisch vereenigen tot eenen schilderachtigen geheele, en die in elker betrekking den regelen der Aesthetiek voldoet, niet even zoo
wel den name eens kunstwerks verdiene, als b. v. eene schildery of een muziekstuk.
De tuinkunstenaer voert in der werkelikheid dat uit, wat
een landschapschilder ons op het doek voorstelt. Indien hem
de verwen toon en van der natuer reeds klaer en bereid geleverd worden, zoo moet hy ze niet te min schikken, en zyn
opstel is in zoo verre moeieliker, als hy geen va~rdig werk
volbrengen kan; maer in zyner verbeelding de vormen berekenen en zich voorstellen moet, welke zyne plantingen na
jaren eerst aennemen zullen. Terwyl de schilder slechts een
uitzicht bewerkt, moet de lustbosch-- of warandeschepper bykans altyd naer verschillende zyden henen zyn werk berekenen. De toonzetter eens muziekstuks verwekt door zekere
zamenstelling der klanken ook zekere gemoedsstemming by
zynen toehoorderen ; hy, die een lustgoed heeft zamen te stellen, moet dit even zoo. En daertoe heeft hy ook de noodige
stoffe. Beweging der grondoppervlakte, zachte, met bevalligen
boom en licht beplante heuvels (men denke aen gleditzschias, robinias , betuias &a), van waer men een uitzicht heeft op een
vriendelik dorp; weidestreken , omzoomd door heldere, lichtgroene, losse plantsoenen; waterbekkens of beken, waerin
slanke boomgroepen zich spiegelen enz. stemmen ons onwillekeurig ter opgeruimdheid, terwyl naeldehoutplantingen, groote
reeksen van donkerlooverigen boomen eenen tegenovergestelden
indruk op de ziel voortbrengen.
Indien nu de tuinkunst de grondstoffen bezit, die ze met
anderen kunsten gelyk stelt; dan heeft heur ryk bovendien
ook de grootste uitgebreidheid. Geene andere is zoo innig met
den welbehagene en den welbevindene der menschen verbonden, als zy. Ook zien wy meer dan ooit, dat haest ieder,
wiens voorspoedig lot het eenigs zins veroorlooft, naer een land-
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huis tracht. Zulks is een verheugend iets, want Alexander
von Humboldt zegt (" Kosmos" 11, 17)_ "Het tuigt van eenen
grooten en edelen charakter, wen een man in zynen onrustigen,
drukbezigen levene , levendig natuergevoel en liefde ter landelike eenzaemheid bewaerd heeft."
Bij dezer liefhebberij aen lusthoven zoude men denken,
dat het belang, dat men in de tuinkunst stelt, algemeen
zijn moet. Zoo is het echter niet. Het getal hunner, die ze
van nabij beschouwen en koesteren, is zeer gering_ Weinige
weten graen van kaf te scheiden, weinige kennen derzelver
wetten_ Hoe vaek ziet men, dai ryke eigenaers, van letter kundiger beschaving, ervaren in den ryke der schoone kunsten,
naest eener bekoorlike, sierlike, in zuiveren styl gebouwde
en uitgestoffeerde wooning een en tuin bezitten, die tegen de
regels der Aesthetiek en des goeden smaeks aenbotsen_ Men
ziet zeer dikwerf buitengoederen aenleggen, waertoe groote
sommen besteed worden, en die hunne bezitters nogtans niet
tot hunnen doele leiden, omdat men er plantsoenen begint,
die nimmer eene schilderachtige gedaente aennemen kunnen.
Ja, men ziet zelfs openbare of van grooten maetschappijen
gestichte hoven, waerin de grofste misgrepen tegen de wetten
der kunst uitgeoefend zyn, zonder dat de critiek er zich
ll).ede moeit.
Tegenover die daedzaken, zal het menigen gewenscht zyn
eenige wenken te ontfangen nopens de beginsels en de nieuwere vorderingen der tuinstichting met aenhaling eeniger gewoonlike en grove dwalingen, die er al te vaek plaets grypen.
De » Dietsche Warande" dunkt my allergeschikst, om een zoo
belangryk onderwerp te behandelen. Ik zal den raed eens in
Brussel thans gevestigden kunstenaers niet versmaden, die zoo
ik hope, weldra in staet zal gesteld worden, de kennissen
aen te brengen, die hy op de goederen des vermaerden prineen Pückler-Muskau en te Potsdam onder de leiding des Hou
Lenné heeft verworven.
Hy, die my eene hulpzame hand biedt by der behandeling
dezes onderwerps is een geleerde duitsche lusttuinbouwer met
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name Keilig, die met iever en lust zyn gansch leven aen
zyne kunst wil wyden.

UITG ESTREKTHEID.
Om eenen grooten indruk uit te oefenen, is het niet volstrekt noodig, dat een lusthof, eene warande of een park
eene groote uitgestrektheid hebbe. Dikwerf wordt eene groote
ruimte door onbehendigheid den ooge zoo vel'kleind, dat ze
onschynelik wordt, en omgekeerd kan eene kleine ligging
door verberging der grenzen grooter schynen, dan ze werkelik
is. In eener schilderachtige streek, waer men den buitengrond
door keurige uitzichten om zoo te zeggen binnentrekken en
met den lusthove zei ven in verbinding brengen kan, mag een
geringere omvang voldoen, dan in eener kale vlakte, waer
het park zich, als eene oasis in der breede ruimte, zyne
landschap eerst vormen moet. Onder denzelfden betrekkingen
nogtans, is steeds den grooten landschappe boven den kleinen
de voorkeur te geven. Wil men, dat het den naem eens
kunstwerks verdient, dan moet immers het geheel eenen indruk van harJnony en ritst maken, en die indruk kan by
geringer uitbreiding geene plaets vinden, zonder der verscheidenheid en rnenigvoudigheid afbreuk te doen, Ook is het niet
beha gelik , voor den wandelaer, seffens weèl' aen de plaets
te komen, van waer hy vertrok,

LIGGING.
Het is nauweliks noodig aen te stippen, dat men steeds,
by vryer keuze, eene streek, die reeds natuerlike schoonheid
bezit, boven eene vlakke zal verkiezen, Welke kosten men er
ook aen bestede, men zal hier toch niet die fraeiigheid erlangen, welke de eerste vooruit bezit. Ofschoon men den
sroIide door vorming van heuvelen en dalen eenige beweging
geven kan, zoo zal men er echter steeds dien zwaei en die
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grootte vermissen, ~elke de natuer heuren ~erken opdrukt,
en den uitzichten feilt de menigvuldigheid en het schilderachtige eener heuvelige streek. De ongelykheid des bodems
is een hoofdvereischte tot eenen schoonen landschappe. Vlak
en eentoonig zijn gelykbeduidend. De bergachtigheid bezit
levendige afwisselingen van tafreelen en liggingen, en verleent
den struiken en boomen iets vrys, iets koens, iets indruk~ek
kends. Onze ziel ook voelt er zich vry, staen wy op de hoogte
eener uitzicht, die de omstreken beheerscht.
UITZICHTEN.
Waer zulke schoonheden zich reeds bevinden, daer behoeft
de kunst ze maer vernuftig uit te buiten. Hier en ginds worden volgens onzen doele gewensehte veranderingen gemaekt,
b.: v. om gemakkelike voetpaden of wegen te bou~en; het
schoone wordt door gepaste plantsoenen nog vermeerd en
verlicht. Op andere plaetsen ~orden uitzichten gesloten, opdat de volle aendacht getrokken ~orde op plannen van den
eenen tuin, tot dat de schoonheid des anderen plotselik op
den voorgrond treedt. Men moet aen 't punt, van ~aer men
eener schoone uitzicht geniet, alle mogelike zorg schenken,
en niet ~anen, dat de verte hier alle onze opmerkzaemheid
kunne inzwelgen. Een fraei uitzicht maekt des te meer indruk, hoe schooner de plaets is, van waer men het omvat.
In der vlakte in tegendeel, waer deze groote natuerlike
voordeelen mangelen, daer is het de taek der kunst, dezelve
eenigs zins door andere te vervangen. Wy zeggen eenigs zins,
~ant de grootste gewrochten dezes vaks dragen steeds den
stempel der bekrompenheid aen zich, en men erkent er haest
altoos op den eersten blik hunnen kunstliken oirsprong. Meestendeels is het goed den bodem slechts verlengde oneffenheden
te geven, deze verschijnen ge~oonlik hekoorliker, lieftalliger
en natuerliker dan hoogere kunstlike heuvels. Somlyds is het
echter wenschenswaerd en noodig zulke aen te leggen, 't zy
om van der hoogte af een schoon uitzicht te winnen, 't zy
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om er de aerde te plaetsen, die men door 't uitgraven eens
vyvers of grooten waterbekkens verwerft. Dan behoort men
door steile of zachte hellingen naer verschillende zyden heen
afwisseling en verscheidenheid te brengen, dan zoekt men,
zonder verwarring in der form te baren, aen zulke aerdklotsen het plompe te ontnemen, indien men ze zachtjens doet
aenzwellen of er naer binnen gebogene holligheden by aenbrengt. Welken indruk een heuvel verwekt, die zich plotselings
boven eene vlakte verheft, zeide reeds voor drie kwart eeuw
Delille in zynen gedichte: )) Les itlrdins", en 't is nog altoos
waer:
Et SUl" uu sol égal, un humble mouticule
Veut être pittoresque et n'est qua ridicule.

Nogtans zondigt men heden al te vaek tegen zulke voorschriften. Dicht by Brussel, b. v., ligt een nieuw buiten,
waer men onmiddelik achter den woonhuize een en vyver gevormd en met der uitgedolvene aerde midden op der kleine
ruimte eenen eenvormigen heuvel geschapen heeft; waerdoor
het geheel als verschanst verschynt. Het gebrek eener behoorlike planting draegt er nog toe by, om het belachelike der
vinding recht te doen uitblinken. l\'Ien vreesde waerschynlik,
dat iets van dien geestigen ontwerpe zoude ontga en aen den
ooge des bezoekers. Hier moest juist het tegendeel plaets vinden. De verdieping moest te midden des gronds en de verheffing naer het einde deszelven bestaen.
Wat de vorming der dalen betreft, is over het algemeen
menigvoudigheid der form een hoofdvereischte, ook is het
wenschenswaerd eene zekere golvenvormige beweging des bodems te erlangen. Somwylen echter maekt het eene allerbeste
uitwerking, als men kleine vlakten met steiler omgeving,
gants effen legt. Die doenswyze vindt in der natuer ook dikwerf heul' voorbeeld en treft ons door eenen lieftalligen contrast.
By omwentelingen schudt men gewoonlik , zoo als men in
Duitschland zegt, het kind met den hade uit. Zoo iets geschiedde ook by der tuinkunst. Nadien de styve, onnaluerlike
manier van Lenótre plotselings verworpen was, en de zooge-
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zegde engelsche styl mode ~erd, ~ilde men in den gaerden
niets meer dulden, ~at eenigs zins aen regelmatigheid of
evenredigheid herinnerde. Nadenkende mannen zyn, wel is
wa er , al lang van dezer dwaling teruggekomen en weten dat
te schatten, wat in gener afwyking van den goeden smaek
goeds was, en zy trekken er voordeel uit. Niet te min, wy
moeten 't belyden, is deze kennis nog niet algemeen geworden, en daerdoor ontstaen cenige der grove feilen onzer
hedendaegsche tuinen, zoo b. v. in betrekking op
FONTEINEN.
Wat is schooner voor eenen kasteele, eene springbron, die
zich te midden eens lief borduerden bekkens verheft, of
eene, die uit eenen kleinen onregelmatig gevormden vyver
omhoog welt? De eerste zal veel prachtiger schynen en onder
allen opzichte indrukwekkender wezen, zy zal der gantsche
omgeving een ryker uitzien schenken. Een bekken van 50 el
middellijn, welks boord zich boven den bodem verheft zal
twyfelloos grootsch verschynen, terwyl een vyver van lSO el
nog altoos als plas of poel zal uitzien. Om te toonen, hoe
vaek men zulks miskent, hoeft men niet lang na voorbeelden
te zoeken, indien het geoorloofd ware datgene opentlik te
hekelen, wat iemand ter verfraeiing zyns eigendoms onderneemt. 1) Niet verre van der hoofdstad wordt tegen~oordig een
buiten aengelegd, waer men die verkeerde handelwyze kan
aenschouwen. Met den gelde, dat men aen den onbedlliden1) Bij het bestuur der "D. Warande" is als beginsel aangenomen: 1° Dat
al wat in het openbaar geoenrt, dat ieder die "aan den weg timmert", onder
het rechtmatig bereik en gebied valt der openbare kritiek; 2° Dat de openbare
kritiek tevens het recht heeft zich uit te spreken over alle KUNSTPLEGING,
waarvan zij naauwkeurige kennis heeft kunnen bekomen, zelfs al wordt die
kunstpleging gerekend tot de bizondere handelingen te behooren. Voor de
Justitie is de aanslag op iemants leven bijv. even zeer strafbaar, het zij die
in het halflicht onzer binnenkameren , of op de gemeene markt heeft plaats
gehad. De Justitie beoordeelt tot heden slechts zekere vraagstukken van Momliteitsrecht in den engsten zin. Tot op het oogenblik, dat er ook eene staatsrechtbank voor lEsthetiesch Recht zal zijn ingesteld, blijve de vrij schare der
kunstkritiek gemachtigd de schoonheidsmoorden tot zelfs in de sluipholen van
het dilettantismus te bespiedell en te 'Vervolgen.
A. Tu.

s
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den, uit baksteenen gemetselden vyver verkwist heeft, konde
een fier bekken gebouwd worden, dat prachtig hadde uitgezien.
In der vreeze iets evenredigs of regelmatigs in de hoven
toe te laten, als of zulks niet met den landschappe overeenstemde, vergeet men geheel en al, dat niets eenen beleren
band vormt, om de architectonische lynen des gehouws eenszyds, en het landschap anderzyds, bekoorlik samen te voegen, dan eene springbron, die in een rond of eirond bekken
valt. Groote, uitstekende, hoekige of rechtlynige voorwerpen
verbinden zich nooit wel met den nieuweren hoflandschappen, wanneer men niet door lynen, die den cirkel ontnomen
zyn, en die zich naer beide zyden even wel aensluiten, eenen
overgang vormt.
WATERAENLEGGINGEN.
Kunstplassen of vyvers wel aen le brengen is overigens eene
taek, die nog oneindig veel te wenschen laet, daer zy gewoonlik verkeerd opgevat wordt. Waer ziet men in lusthoven
een waterstuk , dat niet op den eersten blik zyn gedwongen
ontstaen verraedt? Intusschen mag men 't zich niet ontveinzen, dat dit punt een der moeielikste is in der tuinkunst.
Tegenwoordig, zoo als men het dageliks zien kan, begint
men de zaek volgender wyze. Men geeft eener waterkom sterk
in- en uitgebogene oevers, kromlijnig gelyk wegen, en men
laet ze, tegen den in- en uitvloed toe uitIoopen in der form
eens flesschenhalzes. Zulk een vyver ziet zeer hupsch en glad
uit op den papiere, ma er in der natuer maekt hy eenen heel
anderen indruk. Uit eener schildery kan men de schoonheid
eener streek deelswyze kennen, uit een en plan geenszi1ts.
Wat de toepassing der slingerende wegen op de teekening
der waterkommen betreft, die is slecht de verdedigen. Wegen
zyn kunstelike voorwerpen en volgen andere voorwaerden en
wetten, dan het ontstaen en de bestemming der wateren.
De Daluer schiep landschappen, plassen, mei ren , maer geene
wegen; de mensch ontwierp ze te zynen gemakke. De Iyn
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die voor eenen weg schoon is, is het derhalven niet voor 't
oever eens waters. Deze slangenlyn, of zoogezegde schoonheidslyn wordt thans overal als grondlyn gebezigd, en veroorzaekt in der nieuwere tuinkunst eene der grofste misslagen
en dwalingen. Men wendt ze by plantingen aen, men neemt
ze tot model by vorming van plassen. Wa er rechtvaerdigt de
natuer, die wy in onzen werken ten voorbeelde nemen, zulke
handelwys? Waer bedient zy zich dezer lyn in haren grootschen tafreelen? Beschouwen wy met aendacht een natuerlik
meir, dan vinden wy ginds en weêr, dat zyne oevers wellicht eene poos in bogen voortloopen, maer plotselik springen
zy in barseher kromte af, en vallen steil in den waterspiegel
neêr, of vormen eene spitse, diepe bocht, volgen iets verder
weêr de rechte lyn, enz. By plantingen gaet de natuer eveneens te werk. Door rechte, schielike voorsprongen of insneden

schept zy het schilderachtige, waerdoor zy schaduwen licht
in heure werken brengt. Eene stout vooruitstekende spitse
landtong, wier achterdeel met eenigen slanken boomen bezet
is, onder welker twygen de blik doordringt om 't water weder te ontdekken, is by verre schilderachtiger, dan een oever,
dat in zachte krommingen vooruittreedt ; zoo heeft ook eene
diepe bocht of baei, die in donkeren loofgewelven verloren
loopt, veel meer hekoorlikheid dan eene halfmaenvormige insnede. Het zal nog al tamelik lang duren, alvorens men
hierin algemeen juiste denkbeelden zal opgevat hebben; want
men mist gewoonlik nog tegen veel eenvoudigere, gemakkelikere wetten, die hy vorming van waterstukken te volgen
zyn. Eene waterkom, zelfs dan, wanneer ze zeer groot is,
zal nog altoos klein schynen, indien men ze heel overzien
kan; ze mag zich alzoo van geen en punte uit in heurer
gantsche vlakte vertoon en , hetgene door form en beplanting
der oeveren licht te verhinderen is. Trachten de geheeJe uitgestrektheid te toon en , opdat men ze waerdere, zulks beteekent degeHk het kindsche standpunt dier kunst. Een hulpmiddel om de tooneelen eener rivier of eens meirs wonderlik te
~erfraeien en afwisselend te maken, dat zyn zinryk verspreide
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eilanden. Wat immers kan men zich schooner en lietliker
voorstellen, dan zwemmende loofgewelven op kristallynen
gronde? En alweder komen wy, als wy de natuer tot leermeesteresse nemen, tot gants anderen resultaten als dien ,
welke wy in onzen hoven zien. Wat hebben die ronde, elliptische, ovale of nierenvormige, lompe grondstukken met den
aerdigen, schilderachtigen eilanden der natuer gemeens? Zoeken wy, hoe deze heure eilanden gevormd heeft, 't zy door
afscheuring van streken lands, door dykbreuken, of door
langzame aenspoeling, dan vinden wy van zeI ven , dat gene
vormen onmogelik zyn. Wy zullen haest altyd opmerken, dat
zich ten minste naer eenen kant eene lange spits moet rekken, die lieftallig in den vloed uitloopt.
Wie oplettend zulk een verminkt warande-Iandschap aenschouwt, ontfangt dikwerf hetzelfde gevoel, dat men ontwaert , wanneer men eenen roman leest, welks draed den
stempel aen zich draegt van innerIike onwaerheid.
PLANTING.
Het eerste vCl'eisch eens parks is natuerlik een ryk, schilderachtig plantenleven. De schoonste formen der heuvelen en
wateren zyn dood, wanneer ze niet door eene overeenstemmende planting bekroond worden. Oneindig groot en steeds
grooter wordt het aental der boomen en struiken, die ons
te gebode staen; want met eIken jare komen nieuwe soorten
uit Noord-America, uit den koelsten deelen van Zuid-America
of Aziën er by. Welke oneindige menigvuldigheid in grootte,
houding, form en kleur ! Welke reeks van verwschakeringen
ligt tusschen den donkeren bloedbeuk, of alleenig tusschcn den
elzenboom en den helderen robinia of catalpa; welke menigte
van tusschenformen zyn er van den lichtbewegeliken amorpha
of van den berk tot den styven, straffen hulst en ijp! Hoe
verschillen de breede, gewelfde of afgestompte kruinen der
eiken, beuken en linden van den spitsen pyramiden der naaldeboomen en der italiaensche populieren! De ulmus exoniensis
en de amandelboom strevcn met hunnen takken recht om-
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hoog, de cederboom van Libanon breidt ze horizontael uit,
de treurwilg en de lerkenboom richten ze naer beneden. Zoo
konde men nog vele uitstekende eigenschappen opsommen,
want bykans iedere soort heeft sommige byzondere hoedanigheid. Hieruit volgt, dat de taferelen, welke door de verschillende zamenstellingen voortgebracht worden, in 't oneindige
moeten loopeu. De muziek heeft maer een zeer beperkt aental toonen, met welken zij onophoudelik afwisselende wyzen
schept. Hoe talryker de voorwerpen zyn, die men te bezigen
heert, des te moeieliker zal de taek wezen dezelve te beheerschen en op de rechte wyze te gebruiken.
De eerste voorwaerde eener planting is: welig gedyen en
lange duer; alle aendacht moet daeraen besteed worden. Wie
b. v. dennen wil planten waer elzen heerlik opschieten, heeft
wellicht het genoegen dezelve eenige jaren lang snel te zien
groeien; maer in hunner schoonste ontwikkeling zal hy plotselings met schrik waernemen, dat zy aenvangen te verkwynen.
Houtgewassen, die een en vetten, zwaren grond minnen,
zullen wellicht op eenen zandigen heuvel hun leven behouden,
maer door hun armoedig voorkomen het tooneel eerder misvormen dan sieren. Maer die opzoekingen behooren niet tot
den bereike der vragen, die wij ons voorgesteld hebben.
Wanneer de plantsoenen zoo aengelegd en geschikt zyn, dat
voor alle soorten een welig gedijen en eene krachtige ontwikkeling te verwachten is, dan kunnen zy wel gelden als eene
goede plantenverzameling , maer daerdoor beantwoorden zy
nog niet den eischen eens goeden parks. Deze vorderen, dat de
plantsoenen schoone tooneelen en tafereelen voorstellen.
Laet ons een en blik werpen op de natuer en zien hoe zy
in haren plantingen te werk gaet; wy vinden er zeker talryke, heerlike voorbeelden. Nu bedekt zy de hellingen der
bergen met dichten woude, dan kroont zy den weg der
hoogten met koen en massen kracht voller boom en , dan laet zy
hare planting als een vriendelik boschjen versehynen, waerin
hier en daer de zonlIe Iichtvolle strepen op den grond teekent ,
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dan weèr toont ze alleen sta ende boomen, die den taferele tot
voorgrond dienen; hier wiegen zich los uitgestrekte groepen
van wilgen en elzen by der rivier, en ginds wordt het water
van majesteitsvollen looverkruinen overwelfd. Eene wondere
harmonie heerscht vaek daer, waer de eene boomsoort in de
andere overgaet. De grenslyn wordt door een zeker in elkander groeien weggevaegd: eerst zyn het geheeIe massen, en
dan enkele stammen, die weêrzydig als voorposten pronken.
Op andere plaetsen, waer de hoedanigheid des bodems plotselik verandert, ontstaet een tegengesteld uitwerksel door den
contrast, dewyl de eene soort barsch ophoudt en der andere
de plaets ruimt. Beide wijzen hebben heure eigendommeIike
bevalligheden.
In lustgaerden, die op bepaelder uitgestrektheid een zamen·
getrokken, geïdealiseerd landschap ayn moeten, hoeft de natuer nagebootst, in heuren tooverachtigsten plaetsen bespied
en gecopiëerd te worden; want niet overal is de vrye natuer
schilderachtig, al is zy ook overal, heuren doele volgend,
een weêrglans der volmaektheid.
Wy zeiden, een lustgaerd zal een geïdealiseerd landschap
zyn; want hy moet de gewassenschoonheden veler streken in
zich vereenigen. De honderdvoudige bladvormen, die er in
voorkomen, zyn over verre landstreken verspreid en zyn toereikende om eiken geweste zyne eigenaerdige schoonheden te
verleenen. De natuer maelt heure landschappen met eenvoudigen, grooten trekken, en daeruit ontstaet het indrukverwekkende schouwspel harer scheppingen. De tuinkunst ontfangt
hierdoor de leering , dat zy om heur werk ten gedijen te
brengen, moet trachten den plantingen het schilderachtige
te bewaren, en ook, dat zy by aenwending eener zoo gt'oote
menigvuldigheid groote voorzichtigheid en berekening moet
gebruiken. De dwaelweg tot een en verwarden chaos ligt anders zeer naby. Zy, de tuinkunst, moet alzoo alle heure
stoffen omvatten, gelyk en gelyk of gelykaerdig zamen verbinden en in afdeelingen brengen. De wetten del' landschapschildering zyn hicr heurc wetten. Indien dc schilder honderd
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verschillende bladvormingen op een doek wilde voorstellen,
wat zou dat voor eene werking maken! Dat ware in der daed
een mooi pêle-mêle. Zoo is't juist ook in der tuinkunst ge
legen. Wanneer ze een boschjen van 50-60 voet middellyn
uit 20-50 verschillenden boomsoorten zamenstelt, dan gaet
elke schilderachtige waerde verloren, en welk schilder zou
zulk eene verwarring willen te doek brengen?
Harmonie, rust en schilderachtige uitdrukking worden dan
eerst erlangd? wanneer de soorten? die gelykaerdige houding
hebben, niet afzonderlik maer nu in grooteren , dan in kleineren groepen zamengesteld worden? zoo als b. v. eiken,
beuken en olmen; robiniën? gleditzchiën en sorbenboomen;
linden en kastanjen (eetbare); esschen en juglans; wilgen,
lerkenboomen en betuia alba; heesterklaverboomen, amorpha,
pelia etc. Wanneer deze grondbeginsels gezag vinden in 't
aenleggen van plantsoenen, dan zal geen bont en strydig
mengelmoes, maer wel eene kalme, harmonische uitwerking
ontstaen. En toch mag de planting geens zins in zulke zachte
baen voortloopen, in tegendeel, hier en daer moeten volstrekt
scherpe omtrekken geteekend worden door contrasten, die
twee in form en kleur afstekende soorten onderling voortbrengen. Over't algemeen moeten groote plantsoenen zoo aengelegd worden, dat in elker afdeeling eene boomsoort de heersc happy voert, maer heelc afdeclingen mogen nict uit ééner
enkele soort bestaen. Deze laetste manier, welke' sommige
tuinkunstenaers verkiezen, en die dienen zou om de plantsoenen grootscher en minder bont te doen verschynen, is
even zoo onnatuerlik als vervelend. Haest ontstaet dan diezelfde
ecntoonigheid, die wy in oud-symetrischen lusthoven aentoonden, wanneer men hier eene groep pynen, daer eene plek
eiken en ginds eenen hoop berken, populieren enz. ontmoet.
PLANTSOENEN.
Hoe men de gewassen planten zal, of massiefgewijs of
alleenstaend , dat hangt gants af van oord en plaets. Op
eener groote vlakte b. v. worden dichte gl'oepen verlangd,
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terwyl Op hoogten hooge alleenstaende exemplaren met langgerekten lommer zich fraeier vertoonen. Een der gewichtigste
punten byeener geslotene planting is de form heurer buitenlynen. Zoo als wy 't reeds aengestipt hebben by waterpartyen, zoo bestaet ook hier de alledaegsche toepassing der
slingerende lyn; en toch is niets zoo strydig met der pitto·
reske schoonheid. Hier geldt het licht en schaduw te erlangen, en die ontstaen niet door zachte vooruit en achteruitgaende buigingen, maer wel door diepe, straffe insneden,
welker grond verloren loopt in het diepe duister der boomgroepen, zoo als ook door koene voorsprongen, die van den
lichte verhelderd worden. Men mag nogtans niet na eenen te
kleinen maetstaf handelen, anders ontstaet er ongerustheid
en scheuring; maer wanneer hier en daar volle breede boommassas vooruittreden, tusschen welke de blik tot in het hart
des wouds dringt, dan kan de grootsche indruk niet uitblyven.
VREEMDE GEWASSEN.
Wy mogen niet ontkennen, dat de gewassen die uit verren
streken tot ons kwamen, veel hydroegen ter verfraaiing onzer
hoven, byzonders de schoonbloeiende boomen; ma er wy gelooven, dat aen velen derzelven , tegenover onze inlandsche,
te veel aendacht geschonken wordt. Hoe weinige hunner kunnen de vergelyking bestaen met den schilderachtig verhevenen
formen onzer hooge loofboomen, zoo als eiken, beuken,
olmen enz. Deze moeten ook de voorkeur boven de naeldehoornen behouden, welke by verre niet zoo schoon en bekoorlik zyn, ofschoon zy aen menigen oord door hun donker,
zomer en winter onveranderlik gewaed, recht te pas komen.
Die eeuwiggroene struiken zyn byzonders naby der woning van
grooter waerde. Een droevig voorkomen bieden ons die hoven,
welke men maer al te vaek ontmoet, waerin de hoofd voorwerpen der warandelandschap , de groote loofboomen mangelen, en waerin het woonhuis kael, naekt en koud, alleen
door de styve, eentoonige kegelpoppen des thujas omringd,
zich verheft, als of onze prachtige lommerboomen niet de
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schoonste lyst vormen moesten voor elk buiten. De gedaente
van den thuja herinnert in vergrooting den italiaenschen
populier. Wanneer die boom, troepsgewys geplaets t tusschen
den stompen kruinen der linden, beuken enz., de zwakke
golvenlyn, welke deze laetsten aen den gezichteinder vormen,
door zyne slanke gedaente afbreekt, dan is hy schilderachtig
fraei; maer die boom in ryen geplant, is steeds een gruwel.
Als regel mag men aennemen, dat de hoogste boomen op
den achtergrond geplant worden, en dat het geheel naer voren
toé tot den nederigen struiken allengskens dalen zal. Inlus·
schen is er geene regel zonder uitzondering. Dat gestadige
aftrappen zou welhaest vervelend worden, daerom moeten de
voorste lynen dikwyls door hooggewassene boomen onderbroken worden.
Bij den slotte dezer aenmerkingen over tuinplantingen moeten wy nog eene plantenklasse aenhalen, die door hare byzondere , van andere houtsoorten afwijkende houding, eene
groote waerde voor de versieringen bezit. Wij beoogen de
talryke bladplanten uit der klasse der monocotyledonen, zoo
als de arundo-soorten enz. Op plaetsen, waer bloemperken
zich aen den eigentliken park aensluiten, of by den watere
hebben zy een betooverend voorkomen. Zy zyn in onzen tuinen niet genoeg verspreid. Hare uitwerking komt van haren
tropischen aerd, die zoo scherp afsteekt van den dicotyledoonsehen houtsoorten. Wy zonderen hier zelf niet den Zuid-Ame·
ricaenschen magnolia uit, die door zyne reuzenbladers wel
't meest aen warmere landen herinnert. Hoe heerlik prykt
een hoogstrevend massief van arundo-donax, wanneer het
afsteekt op verder staende boschaedjens!
De planting alzoo, waervan wy hier eenige hoofdpunten
aengeraekt hebben, is het overwegendste en omvaUendste
onderwerp in der tuinkunst en voor eIken vriend der nature
van den hoogsten belange. lIet ware voor elkeenen , die zich
een fraei buiten wil aenleggen, zeer raedzaem, dat hy zich
eenige grondige kennis daeromtrent wilde verschaffen. Menig
een zoude zich daerdoor het verdriet sparen, na eener reeks
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van jaren te bemerken, dat zyne lustlandsehap verbroddeld
is, dat juist datgene niet bereikt werd, wat te bereiken mogelik en wenseheIik was. Dat hierin vele misstappen gedaen
worden, verklaert men zich daerdoor, dat hy, die geen bepaelde plantenkenner is, eerst na langen tyd de uitwerking
herkent, welke de boomen by hunner eindelike ontwikkeling
voortbrengen. Zelfs schynt het, dat vele mannen uit den vakke
het hierin niet verre brengen, omdat hun de zin en de
smaek voor 't schoone ontbreekt. De heerlike voorbeelden,
welke Skell. dien men den Rubens der tuiukunst konde noemen, in zynen wondervollen scheppingen ons voorhoudt,
schynen voor hen niet te bestaan.
Die gedachten kan men zich niet uit den hoofde slaen, als
men in eenen opentliken, veel bezochten lusthof, die onlangs
gesticht werd, byeener rotspartye een plantsoen ziet, dat
zamengesteld is uit eener reekse italiaenscher populieren in
den achtergrond, en uit thujas (levensboomen) met twee drie
treurwilgen en neèrhangenden populieren, die er vóór staen.
Voorgaende aenteekeningen nopens de aenlegging van parken, lusthoven, tuinlandschappen of waranden, gelyk men
vroeger algemeen, en thans in Brussel en elders nog zegt,
zullen, hoop ik, de natuer en kunst minnende lezers der
» Dietsche Warande" tot verderen nadenken, vergelyken en berispen aenleiding geven. De tuinbouwkunst zal er by winnen,
en waerschynlik staen ook knappere mannen op, die over dit
belangryke onderwerp een helderder licht werpen, en deze
zoo koen gestichte » Warande" met nieuwen lanen, bosscben en
bloemperken zullen vercieren.
My is bet voldoende en streelend genoeg, zoo de » Dietsche
Warande" mynen Warande-gedachten den ingang niet verspert.

Elsene-Brussel,
800r 1833.

J. M.

DAuTZENBERG.
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Alle tijdperken der gefchiedenis hebben hunne dichters en
hunne kritici gehad: eene ministeriëele partij en eene oppozitie.
't Is nog al opmerkelijk, dat in onze Nederlanden, op het gebied
der Letteren, de fchoonste gaven niet zelden aan de partij der
kritiek waren toebedeeld - fchier méer dan aan de uitlluitende
vertegenwoordigers der ándere richting. De Auteur van» Reinaert den Vos" - Jacob van Maerlant - Anna Bijns - Marnix - Vondel - Balthazar Huydecoper - Bilderdijk : ziedaar
(hoewel ze tevens dichters waren) een zevental heroën van
de partij der kritische oppozitie, die, zoo niet allen hunne
tegenftanders hebben verOagen, niet allen den geest der eeuw
gedwongen hebben te buigen naar den fcepterzwaai van hun
genie -- toch, elk op zijn beurt, een toon hebben doen hooren,
die weêrklank heeft gevonden in eenig later tijdvak, en eenige
ftemmen in de fchepping hebben levendig gemaakt, die zijn
opgertreefd naar de bronne des ongeschapenen lichts, of, wrevelig, wechgeftorven in de poelen der ftoffelijkheid en in de
puinhoopen der menschelijke hoovaardij.
Naar mate, met den aanwas van het poorterfchap, de behoefte aan fchoolonderwijs voor een grooter getal kinderen
fcheen te klimmen - naar mate, daarentegen, het getal der
voor den geestelijken ftand bertemde en dus geregeld, naar
de kerkelijke voorfchriften, gevormde personen afnam - naar
mate, met de ontwikkeling van het individualiteits-beginsel,
de methode van het onderwijs minder onfchendbaar werd in
de oogen der onderwijzers - naar mate het personeel-zelf der,
DIETSCHE W ÁRANDE
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na de Hervorming, voor het nederlandsch onderwijs befchikbaren minder tot zijn taak kon voorbereid wezen, en een welmeenend voorzanger en naauwkeurig klokopwinder geringer
waarborgen van menschenkennis , opvoedkunde, en wetenfchappelijke bekwaamheid aanbood: naar die mate verkeerden, op
het einde der XVIe Eeuw, de gewone noord-nederlandsche
Ccholen in bedroevender toeftand - en het was geen wonder,
dat, gelijk de rederijkkamer » In Liefd' bloeyende" zich met
de kunstige wederopheffing der nederlandsche letterkunde en
zuivering der boekentaal belastte, alzoo ook een nederig predagoog , van meer dan gewone bekwaamheid, te rade werd om
eene handleiding voor fcllOolmeesters op te ftellen, en, ook
op zijne beurt, een folo in de tweede partij der kritische
oppozitie te gaan fpelen.
De man, dien ik bedoel, heette DIRCK ADRIAENSZ VALCOOCH,
dien wij in het laatst der XVI' Eeuw het eerst zien optreden
als »Schoolmeefter tot Barfigherhorn"; derhalve een NoordHollander van den echten ftempel, die zijn toenaam waarfchijnlijk aan eender n06cf('lelijkste dorpen van zijn gewest
te danken gehad heeft , die in zijne buurfchap aanvankel~jk
het onderwijzersambt bekleedde, die de plichten en VOOI'deelen van dit ambt heeft gekend en uit·een-gezet, die bovendien het wel en wee van zijne ftreek met warmte heeft bezongen en, waarfchijnlijk om zijne verdiensten, met den
Notarius publijck" is begiftigd geworden: een
post van
waardige ftreekgenoot van Tonis Harmans (van Wervershoef)
den lieflijken mystisch en zanger, en van Cornelis Maertsl,
den wakkeren veldpoëet - Noord-Hollanders, wier kennismaking men vooral aan D' van Vloten te danken heeft.
Alvorens wij een blik werpen op Dirck Adriaensz als onderwijzer, als zedemeester , kerkbewaarder , en fchoonfchrijver,
willen wij zien hoe het over het geheel met zijne geestesricbting, in verband met zijn tijd, gefchapen lag,
Ik geloof miJn lezer daarbij de kennismaking te kmmell beJoven van een man, even praktiesch van redeneerin~ als gevoelig voor de meer geestelijke zijde van het leven, even zeer
I)
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een burger, die met vaardige hand al dat gene verrichten
zoû wat een goed ingezeten fchuldig is, ten algemeen en welvaren, te doen, als een dichter.
De Heer J. C. Kobus wijdt, in Van der Aas vervolg op» Witsen Geysbeek", onzen held een artikeltjen van weinîge regels,
waarbij hem het D Aanhangsel op het woordenboek van Kun·
sten en Wetenschapp.en" tot bron heeft verflrekt, die, op hare
beurt, heur water weêr aan de » Mémoires" van Paquot ontleend had. Zijn eindoordeel wordt den Heer K. door Boomkamp, den Alkmaarder van 1747, aan de hand gedaan. Gemelde
Heer (Kobus) omfchrijft dan ook de dichterlijke verdiensten
van Dirck Adriaensz met het korte woordtjen »geene". 't Is
wat héel kort, in den mond van iell1ant, die blijkbaar niet
naar de gelegenheid heeft omgezien ter kennismaking met
de fchriften-zelven, door meester Valcooch in 't licht gegeven.
Begon, met de XVI- Eeuw, voor de kinderen van burgers
en boeren de ftem der volksoverlevering allengs te zwijgen,
of hier nog Oechts fluisterend, daar hall zwijmeldronken,
bij grootjens fpinnewiel, en bij den bierkroes van den HederIijken lansknecht, hare aloude voorftellingen, verzwakt en verminkt, te herhalen - nam de behoefte aan werktuiglijk lezen
en fchrijven toe, naar gelang het vermogen van levendig vertellen en opvatten uitftierf - wij moeten er een te warmer
hulde om brengen aan den fchoolmeester, die nog zin had
voor de oude zagen zijns volks, en die ondanks zich-zelf werd
aangetrokken door de waarheid der wijsgeerige fymboliek,
die zich in de verdichting - in de beurtelingsche verziering
en verciering van gefehiedfeiten - uitfprak.
Meester Valcooch verhaalt ons, in niet onaangenaam rederijkersdicht - strofen van 8 regels, met vier fterke heffingen,
en doorgaands éene half-fterke, en van B tot 8 dalingen of
onbetoonde lettergrepen - de volgende legende 1) :
1) Chronijcke van Leeuwenhorn. voor tijden ontrent del' Sijpen gelegen.
in Welt-VrieJIandt, enz. Hoorn, 1599, kl. 8°. Mij ftaat alleen ten gebruike
de onveranderde druk van 1740, in 40 •
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Ik zal verhalen, • wilt hier na hooren", van Julius Cresar,
den machtigen Roomschen Keizer; hoe hij, in lang verleden
tijden, in dees Nederlanden kwam, aan het hoofd van zijn
Romeinen. Hoe fc hoon en blij-ftralend was zijne nichte, Livia,
die hij Gabba, den ftrijdvromen Engelschen Prince, ten huwlijk heeft gegeven! Hij fchonk hem » het land van den Keynse
breed ende groot, dat nu AL water is door der vloeden nood".
Ik zal verhalen van de fteden en dorpen, die bij Wieringen
lagen, en door veelheid der zonden met den wateren moesten
verfmoren ; toen Gonsende onderliep en andere verlorene fteden.
» Tot

Nieumegen by deo Rhijn iloeeh hy (de Keizer) hem neder

Met twee legioenen te zijnen geboden;"

daar heeft hij open hof gehouden, den adel tot zich roepend
en vele fterke mannen van wapenen: die allen heeft hij genoodigd » ten banckette" en, met hen, veertien dagen feestgevierd,
)) Om wapenen te proeven, na yegheliex gheefte."
)) Trompetten, bafuynen worden dacr geblafen,
Alom te beroepen tot de fen fpele,
Die wapens hanteren vanden Sijpe totter Mafen. "

Daar zoû men tornieren ,
H

In presentië van Li via, del' fcllOonen karsouwen I),

Ter eeren alle andere fchoone, fuyvere Joncfrouwen."

Daar werd het afgekondigd
)) fteeekfpel begonnen
Van Coningen, Hartogen , Baroenen eii Graven.
Noyt luftiger gefchiede er oyt onder der fonnen.
Daer dede clek 's anderen roffen draven.
Met dapperen (lagen )) wert

2) den prijs gewonnen!

Die Coninek van Engelant maeete die bra ven (?);
Een Hartoghe uyt Brabant toonde hogen moet:
Yegeliek tot loff van Vrouwe Livia foet."
)) Een f warten bannier quam daer ter baene,
Met een gulden Leeuwe cofteliek ghewracht;

3)

Tot fteeekcn met ilaeghen ftelde hy hem aene;
~)

Madeliefjen. 2) Wordt.

3) Bl'abant.
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Als een vroom campioen toonde hy zijn machtRijckelick ghebardeert t), om al te wederftaene;
Drie-hondert paerden waren daer tot zijnder acht.
Livia, dit fiende was feer verheven,
Ende heeft deren Hartoge den prijs gegeven."

Maar dat gold alleen voor den eersten dag:
)) }Jes anderen daechs fchiede defgelijck.

Toen kwam er een Heer » int crijt" (het renperk), op een
» wit ros" gezeten, en voerende honderd lanciën aan;
)) Dit was een Heere groot opten Rhijn:
By naeme geheet en: Heer W alewijn. "
)) Dere reedt ter baelgen 2) fier ende coen;
Dit merckte die Coninck van Enghelandt,
Stellende zijn glavië 3) na edelen doen
Eii ftack Heer Waelwijn neder int fandt."

En zoo (chonk Livia den Koninge den prijs.
Des volgenden daags,
)) Doen quam daer een Ridder met een witte ban nier ;
Daer in ftont Gheanckert een Cruys feer fchoon."

Maar de Hertog van Beyeren , met een rooden ftandaart?
en met een wapen
II

Twelck ruytwijs gevult was met bi au en claer wil;'

't zelfde dat nog heden door Beyeren gevoerd wordt, verfcheen tegen hem over.
)) Defe reden op malcanderen met groote lancen
Als moedighe leeuwen, om prijs te behalen;
Door fort re begonen die paerden te danlfen:
Maer die Ridder moft ruymen uyt zij nder falen."

En zoo won de Hertog van Beyeren des derden daags den prijs.
Negen dagen lang duurde dat voort.
's Keizers verblijf aldaar gold eigenlijk het grondvesten van
ftad en burcht.
1) BaI'dt de jer.
2) Balië - zinnebeeldig vuur het ftrijdperk.
3) Speer - niet glaive.
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Met groote kosten en » by fraeyer ordonnancien" werd die
onderneming volbracht. Het Ilot Was
» Seer

cieJ'lijeken van binnen, na

'5

Keyfers aert ,"

met kameren , waaraan het goud niet ontbrak, noch de kostelijke tapeeten. Op den hoogsten toren was een gulden appel
gefteld, dien men, volgends oudere de chronijke, waaruit
Dirck Adriaensz geput heeft, uit de verte, als een zonne,
zien mocht.
» Daer quam onverliens een Arent opghevlogen,
Dat den Keyfer aenrach met blijden oogen."

Die Arend kwam daar dagelijks te ·rug, » met open vlogelen" . Dit behaagde den Keizer; hij zag er een goed teeken
in, en voortaan voerde de Keizer van Rome
»Een fwarten Arent in een gulden velt,
Om dat hy is die meeftc op d'acrde ghetclt."
» Daer werd een gulden banniere gemaeck t,
Waer in een fwarten Arent ftont vlieghende,
Conftieh ende eoftelijck na 't leven geraeet."

Eens reed de Keizer ter jacht, en ving een levend hert,
welks edele aard en fiere houding hem dermate gevielen,
dat hij beGoot het te fparen en het een gouden halsband
liet maken, waarop gegrift werd, hoe de Keizer van Rome
»hadde 't schoone beeft gevaen", maar het om zijn» Edelheyt" de vrijheid had hergeven.
Daarna werd er weder een fteekfpel afgekondigd,
"Om prijs van vrouwen alomme geblafen,
Die Livia den befte na vroomheyt foude geven."

Daar kwam er een uit Grieken, voerende een witte banier
met een Moriaanshoofd » na 't leven". Zijn rijke wapenrusting
schitterde » als blinckende glafen". Een » Heer uyt Cicilien"
trok hem tegen, met roode banier, waarin een gouden Griffoen.
)) Defe reedt op hem, bijtende zijn tanden,
Hortende 't Moeriaens hooft met moede eoen,"

zoo dat dezen Ridder zijne la11s begaf, en hij zich » moest
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helpen met zijne handen."; de Moriaan dolf echter het onderfpit; de Griffoen bleef overwinnaar en ontving den prijs cieraden, • van fchoQue gefteenten geciert" , en, wat meer zegt,
)) Onder foo veel duyfenden was hy gheprefen
Van Vrouwen ende JODckvrouwen fchoon uytgelefen,"

Toen heeft de Keizer zijne burcht te Nymegen eenen Kastelein overgegeven, die er den Arend wél bewaren lIloude :
een dubbelen Arend! om te verder te kunnen uitzien bij te
hooger vlucht, ten einde de latere Keizers de Christenheid te
beter voor gevaar zouden beveiligen: het eene arend&hQQfd,
namelijk, zorgt naar binnen, het andere naar buiten.
In Friesland gekomen, palende aan 't land der wilde Slaven, ontving de Keizer er de hulde der Grooten en hield er
zes weken lang open hof, met gouden vaten en zilver-blanke
kannen en fchotelen: een overvloed, waarvan "d'ufantie is
noch in het landt ghebleven". En ook hier werd het krijt
weder geopend:
)) Die baelgie was gemaect int groene velt
Dat Groninga noch heet";

hier ftreed een Fries, die een zwarten moorenkop befchreed,
en die in den lazuren » hoeck" van zijn hanier een gulden
flang voerde, met een Ridder, op een wil paard gezeten en
die » een root leeuwenhooft" op gulden veld tot wapen had.
Eerst met de fperen, toen met de lancen deden beiden
wonderen van dapperheid, maar het »Leeuwenhooft" behield
de overhand; het was de Heer van Burchorn, die Leeuwenhorn en twintig fteden en dorpen inhad, ter plaatse waar
nu » die groote Keynfe" is gelegen.
Toen men daar aldus aan het hoveeren, dansen en banketeeren was, kwam er eene Koninginne uil Engeland over,
en, met deze, Gabba haar neef,
» vroom eii verbeven ,
Alfmen van outs noch vint befchreven."

Gij weet, hoe de Koning van Engeland te Megen den prijs
had behaald - geen wonder dat zijne Koninginne verlangde,
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op hare beurt, den keizerlijken gastheer eens te ontmoeten
en Gabba, haren hoveschen neef, ten leidsman met zich nam.
» Byder Maezen" zijn zij aan land gegaan, en vernemende
dat de Keizer in het Noorden, te Leeuwenhorn, was, zijn
zij haastig door het woud bij Egmond getogen en hebben
met heel hun ruitrenftoet Leeuwenhorn bereikt. De Keizer
ontving ze met heuschheid,
)) Openende haer alle befioten fteden."

Gabba voerde in zijn gevolg drie-honderd fchildknapen, » ter
wapenen preus" ; de Keizer was verbaasd over hunne geftalten :
» H y was verwondert, want elck fcheen een reus,

80 groot, fo fier, fo fterck van beene."
» Te·recht mogen zij Engel-schen heeten ," fprak de Keizer;
»dit edel volk beftaat uit meer dan menschen. " En hieraan
beeft Engeland zijn naam te danken.
En toen men hier ten fteekfpele ging, was de eerste, die
zijn ftandaart ontwond, een Ridder, die een rooden Haan op
het witte veld voerde. Dat was Gabba naar den zin. Hij,
gekleed in den kelen rok met witte roos, heeft een wichtige
fpeer gegrepen, en is ingevlogen op den Haan. Deze

» reed op Gabba met fulcker vaerden,
Dat hy hem fel ven vant reer onfochte
Wt der falen ghevallen int fant opt aerden."

Een tweede joeste viel niet gunstiger uit voor den Haan,
zoo dat ieder-een riep:
» Die

roofe wintet fonder eenich bedriegen."

De overwinnaar ontving ten loon
»Een roofe van paerlen, groot ende ront.
Met blinckende fmaragden waren die bladen;
Veel groote robijnen was der roofen grondt,
Die rijs 1) was met fijnen goude beladen."

Nu beriep Gabba, op zijne beurt, een tornooi. Daar verfloeg Gabba een Ridder, die een zwarten Jachthoorn voerde;
J) Stengel.
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deze was eigenlijk de Heer van Burchorn, wien, boven, het

Leeuwenhoofd toegefchreven werd; en het Leeuwenhoofd is
Idsaert. Deze wakkere jonge held viel voor Burchorn in, en
begon met Gabba te ftrijden, daar BUl'chorn de kampplaats
verlaten had. Toen deze keerde, reed hij op Idsaert; maar
Livia gaf het teeken tot opbreking van het fpel en heeft
Gabba ter tafelen geleid.
Het leed niet lang of Gabba en Livia hielden bruiloft op Leeuwenhorn, waar de Keizer binnengetrokken was. Van
hier, dat men nog heden ter dier plaatse, » groot Keyns"
geheeten, half Friesch, half Engelsch fpreekt. De Koningin
van Engeland. had ook met zich gebracht Gabbaas zuster, de
fchoone Oeda - dezer hand verdiende en verwierf de dappere Idsaert. Hij was Heere van Groot Keyns, Lammoer ,
Grebbe, Gonsende , JAnnen, Terdorp , Schilphorn en andere
fteden en plaatsen, die gedeeltelijk door het water zijn verzwolgen:
»Men vindt noch veel tomben, by fchoonen weere,

Met groote fchinckelen;"

ook plaatsnamen gewagen er van: » Leeuwarden van Leeuwenhorn verloopen" en » Lammerschagen van Lammoer" .
Op de bruiloft kwam ook de Heer van Burchorn, wiens
ft ad nu almede vêrgaan is;
» Voortijts fchoon landt wijt ende breedt;
Men kan noch die ackeren, werven eii grachten
Onder 't water fien leggen (die 'r op wil achten)."
Jl

Noch huydens daechs is 't in 't ghebruycken

Te verheergewaden 't Leen van Burchorn cleyn "nu,
Met een fwarlen jachthooren, ·by waer ontpluycken."

Nog heden, zegt de dichter, wordt het Leen van Burchorn,
onder het ontwinden van de banier met zwarten Jachthoorn,
door den Heer van Schagen van den Grave van Holland verheven; 't is dat land,
Jl

Dat onder die oude Vriefche Dijck moefte duycken.·'

En toen (om te-rug te keeren tot den Keizer), tocn het
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eindelijk winter geworden was, na de gehouden bruiloften,
vonden de Romeinen hier in het Noorden geen genoegen meer.
» So dat zy van coude haer handen moeften wringen,
En noemde het lant Vrieslant int Wefte ghelegen."

Maar voor dat de Keizer vertrok » om in andere landen fijne
faecken te volbringen", maakte hij ldsaert Koning » van den
wilden Slaven, nu Weft-VrieOant" ;
))Daer noch de Vriesen den roem af gheven,
Seggende: » Fry :Fries, 'fKeyfers ghenoot 1"

En Idsaert kreeg den titel van Koning der Romeinen, en
tevens tot wapen de witte Rozen (des koninklijken engelschen
geslachts); terwijl Gabba het Leeuwenhoofd kreeg.
Daarna ging de Keizer ~ opten Rijn in Hollandt" zijne za-ken afdoen:
nStichtendc Caneelen, Roomburch te Leyden."

En zie, Livia, zijne fchoone nicht, de gemalinne van Gabba
den engelschen Prins, scheidde uit dit leven. Daarop trok
Gabba met den Keizer in Gallië ten oorlog.
Ook Idsaert bleef niet werkeloos. )) 't Is fchade, 't is fchande!"
roept de eerzame fchoolmeester uit, dat al die groote daden
vergeten worden.
» Verblinde

Ignavia verduyftert veel dingen,

Die waerdich fouden lijn in 't licht te bringhen."

Maal' al fpoedig ftonden de West-Friezen tegen hunnen
Koning Idsaert op:
» Daer ginck Parlye baeren haer practijcken,
D'onderfaelen tegens d'Overfte, in grooter twiften;

Daer murmureerden de armen tegens den rijcken,
Muyfmaeckers die faeyden daer verfcheyden liften,
't Was al in turbatie, noyt dier gelijcken!
Oorloghen met fortfen floten die kiften.
't Liep ál tegens d'ander: Knechten teghen die Heeren;

Rebellie dede in ellenden weelde verkeeren.

Dit kwam ter zake van een chijns, dien de Koning had
uitgefchreven. Doch hij wist ze wel te temmen, en de belasting werd betaald.
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Maar zie, de man des volh, der oppozitie, bleef niet uit.
Het despotisme baarde zijne demokratie.
»Van Schagen daer quam een Hecre valiant,
Wel gemonteert, fortlieh ende eoene;
Hebbende een witte roore in een rood velt ~heplant."

Dit kon des Konings broeder niet aanzien. )) Van waar komt
u die roze?" vraagt hij toornig.
)) Dat en roert u niet, fprack die eampiocne;
)) Mijn voorouders hebben my defe also ghelaten:
Luft n -

ghy moocht wapen om wapen vaten.>'

En zij ftaken met lancen; en de Heer van Schagen overwon.
Hier van daan heeft Schagen zijn roos nog in het wapen.
Zoo doende moest Koning Idsaert zijn blazoen veranderen,
tot groote fmart zijner engelsche Koninginne Oeda, en hij
voerde vervolgends , nog voor dat hun zoon Dothan geboren
was, den rooden Leeuw, - met een zwarte Baar, ten teeken
van rouw. Hun tweede kind was de fchoone Niesa, die later
in Oost-Vrieslant gefchitterrl heeft; hun derde - l<:ngel, een
ander - Venus; voords hadden ze nog een zoon, die naar
Engeland getogen is; verder een zoon, Hendrick, die den vader
in Vrieslant opvolgde. Men noemt nog eene dochter,lsabelle,
die in Gallië trouwde, » na Gabbas befteUe"; nog een zoon,
Steven, die Staveren ftichtte. Deze Steven, die later in Oost·
Vrieslant regeerde, kreeg een zoon Idsaert, en een tweeden,
» Rabbout geheeten; noyt arger, noyt quader !

In Sinfe Wilboorts Historië machmen >t fchouwen!"

Deze regeerde tot aan de tijd, dat de landen door het
water bezocht werden. Dat was in den jare 525. En die lan··
den hebben, minder en meer, voor het water blootgeftaan
tot aan de eigenlijke bedijking in 1332.
Een oud man had het in tijds voorzien; de dijken dachten
hem te zwak, en »met wijf en kinderen, paerden en koeyen"
nam hij de vlucht, en bleef ter ftede » daer nu Amsterdam
is". Anderen vluchtten naar Valckenooch; de Heeren zijn naar
OostVrieslant getrokken. En een man, Tialle, bouwde met
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aarde eene hooge ftede, Tiallewal - de buurt is nog in wezen.
Zijn zuster Aef maakte een berg, waarop nu Avendorp ligt;
zijn broeder Gresing vestte de nog bekende Gresing-werf. Tialles zoon heette Lotharus, die de Loete maakte. Het kind van
dezen, Tiaert, maakte Tiaert-dorp. Grate heeft Gratewal gemaakt: alles tegen de woede der wateren. Nesa, een weduwe
van Schagen, sloeg een dijk aan de Noordzij, op een hoogen
werf; »'theet noch die Nes". Haar broeder Wijbe maakte
Wijbewerf, en hun broeder Huypke den Hoep. Lutke maakte
Lutkewal. Ziedaar veel oude namen van Sehaghen, eerst een
uithof van de Abdy van Lidlum 1) in Vriesland.
Daarna is in 't noorden van Schagen een dijk gemaakt,
» die Keynse geheeten" . Hemke heeft Hemkewerf gefticht; zijn
broeder Jan
heeft om een gl"ooter werf gheraemt.
Defe Jan riep daghelicx fonder falen:
» Hael, hael, mijn kinderen: brengt aerden » an!
Gaet, hael, iek fal u wel betalen!"
't Heet noch II die Haele" (van den waerden » man).

Toen heeft men ook een kerk durven bouwen. Er werd» een
jock ossen" gezien; en waar die 's nachts zich zouden neêrgeleid hebben, daar zou men de kerk fundeeren.
En hier eindigt de dichter zijn eerste chronijk. Wie, die
door den uitwendigen vorm met zijn oog,weet heen te dringen,
om er de waarheidskern in op te fporen, durft haar gants
onbelangrijk noemen? De goede Boomkamp 2) fprak naar dén
geest van zijn tijd, en noemt, met het modewoord onzer ondichterlijkste Eeuw, het M Leuwenhorner Chronykje" )) beuzelagtig".
Wie ziet intusfchen niet, dat de zelfde logika, die Karel
den Groote Keizer van het Westen kroonde, en die de linie
der Keizers, naast de linie der Pausen, ten minste tot Titus in
geregelde volgorde doet opklimmen, als ware bijna Karlemeine
1) Zie daarover den "Volks·Alm. v. Ned. Kath." 1856, in het [tuk "de
H. Eelco".
2) "Alkmaar en zUne gefch." enz. door G. BoomkalllP, Hott. 1747, vervolg op Eikeleubergs arbeid, bi. 232.
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een zoon van Romulus Augustulus geweest, dat de zelfde logika de triomftocht van Cresar door onze Nederlanden, en te
midden van de wilde Slaven, ontworpen heeft? Is dat geen
fprekend zinnebeeld van de dubbele befchaving, die onzen
vaderen, eerst door de Romeinen, later, vooral door de
:Franken is aangebracht - dat 's Keizers fchoone nicht op
onzen bodem de vrouw wordt van dien Saxischen Prins
Gahba, ons uit Engeland overgekomen? Vertegenwoordigt die
geheele ongelsche familie de invoering des Christendoms niet? die Koning, die te Nijmegen, bij de oude burcht der Batavieren in het land, )} dat wilen Nederfaffen hiet," ten tor··
nooye triomfeert, naast den Brabander (den gouden leeuw
in 't fabelen fcbild - Pepijn van Landen) - die Prins Gabba, met zijne moeder en zuster, aan het hoofd hunner
drie-honderd Jonkheeren, op wie Cresar het woord van dien
anderen Romein, Gregorius den Groote, toepast, er van getuigend, dat het D Engelen" zijn - die Nederlander Idsaert,
die door de schoonheid van Oeda getroffen wordt, welke misfchien haar naam heeft ontleend aan een ang.-saxischen wortel
die ADEM, GEEST beteekent 1), zoo dat ldsaert zich het bezit
van dien geest, dien levensadem wenscht - Idsaert en Oeda,
de grootouders van dien Radbout , hier zeer eigenaardig Rabbout (rabauw, ri baud - boef) genaamd - kon dat alles geene
voorfteIling van de planting des Christendoms onder onze
voorouderen wezen? - Het edel hert, wien de Keizer zijn
vrijheid te·rug-gaf, meteen gouden halsband gecierd - zijn het
niet de Batavieren tijdens de Romeinen, de Friezen onder
Karel den Groote, die meer bondgenoten dan onderdanen der
overwinnaars werden? En die Arend »met open vloghelen",
die op den ftralenden torenbal van Nijmegen komt neêrftrijkenis het geen fchoone allegorie van de Majesteit der Duitsche
Keizers in de burcht te Nijmegen; van Karel den Groote en
Frederik Barbarosfa, wier ftichtingen er nog heden in belangrijke fteenresten te vinden zijn?
\) Oethian. otbian, ol'thian (ademen), otbode, ode (ademde), od (geademd).
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De Saxer Gabba zag zijn romeinsche vrouwe reeds jong
door den dood in deze germaansche ftreken wechnemen, en
inderdaad de fporen van het waereldbeheerschend volk werden
hier al fpoedig uitgewischt; toen toog Gabba naar Gallië;

wij behoeven op franschen bodem de overlevering niet na te
gaan. Maar die Franschman, die roode Haan op het witte
veld, die bij de aankomst van Gabba het eerste zijn ftandaart verhief, doch voor Gabba" wter fàlen" viel, en na lang
joesteeren , ten tweeden maal verflagen werd - is het niet de
kamp van het frankiesch en saxiesch element op onzen bodem? Ja, die Fries, die een zwarten moorenkop befchreed ,
en een gulden flang in zijn lazuren wapen voerde, maar verslagen
werd door den Leeuwenhornel' op het witte paard, en dragende
ten ftandaart het roode leeuwenh(lofd op gulden veld - herkent
men daarin geen tafereel van den eeuwigen ftrijd tusfchen de
H(lllanders en Friezen, » dat onfcamel vriefche dief', dat, na
h~rhaalde onderwerping, telkens weêr opftond al heeft de
dichter hier den rood en Leeuwenhoofde de zege verzekerd? Ik

zwijg van méer gelijkenis. »Wilboorts Hiftode" is natuurlijk
de famenvatting van de lotgevallen der geloofsverkondigers in
Friesland. Ik heb al gewezen op het triomfeeren des Heeren
van Schagen, den leenman, die zich vrij maakt van Idsaert
en zijne vrouwe. De chronijk fluit, na de vermelding van
vreeslijke verw(lestingen, uitgegaan van de zee, gelijk de zwerm
der Noormannen uit de zee dood en verdelging over ons brachtmet de bomving van een kerk, die voor goed werd gefticht,
ter plaatse waar een fpan (lsfen het aanwees: zijn het misschien
de kerken van Bisschop Balderik , na de geweldenarij der
Denen, of de Ma,riakerk, van Bisschop Koenraet, welke op
osfenhuideo gegrondvest werd - in de Xe en XI" Eeuw?
Ik zeg niet, dat Meester Valcooch dit fymbolismus io zijD
(lnderwerp vermoed heeft; maar 't is al veel, dat hij woor
dIe epische gevallen genoeg liefde heeft gehad, om er zijn
fchrijftijd en kunstrijm aan tebefteden. En 's mans dichterlijke verdiensten zouden geene zijn? - Luister eens naar deze
regels uit zijn "Tuftich ni eu I,iedeken van het vermaerde dorp
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Schagen", dorp dat Paquot als 's mans werkkring opgaf in

zijn notariaat:
)) Schagen, edel lantfdouwe)) foet
U moet ick prij fen en loven,
Bewoont van mannen en vrouwen I) vroet
Befet met fehoon' hurfen en hoven!
)) Edel en hooch zijt glly befaemt
Onder veel fteden en Landen.
In een cleye gron t verfaem t ,
Bepaelt aen die Sijpfehc ft randen ,
Gheen vloet u aen ean randen;
Een feedijek, die u hewaert!
Veel vifeh eomt u te handen,
Voghels van menigher aert.
)) Schagen. dat heeft nu cene kerek;
Een llo t, al is 't niet al te fterek;
Een Edel Heer gaet er op wonen,
Al uyt der Franfehe croone,
Eu uyt het Beycrfeh ghellacht :
50 zijn wapenen al vel'tooueu:
God gheef hem wijfheyt en eracht!
)) Dit dorp dat is so wel ghedacn
(Verfehe meeren rontfom "loeyen)
l\let claver-weyden die vol bloemkens ftacn,
Daet' op fo loopen Rollantfche koeyen.
Die boomga-erts luftich dael' bloeyen.
'Ghy vinter fo lOOten vrucht;
Al dat 'er weyt, dat wil wel groeyen:
Daer is ooek bequame lucht.

En wilt ge nu nog weten ,hoe de Heer van Schagen hierboven zoo ftout kwam, dat hij 'ldfaert de wapenroos betwisten dorst:
'Magnus , uw vrome eapteyn,
Heeft met den kuys 1) en den deghen
1) Knots.
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Voor Damiaten die sladt rey" ,
Hem dapper en fray ghedregl,en.
Dies hy de Roos heeft creghen,
Ende binnen Schagen gheplant.
Met Leliën reyn om·gelleghen:
Dees Roos voert oock Enghelandt.
Schaghen, ghy Schagen, vol hoogen moet!
Du bifte noch fray op defen dach! 1)

Men herkent hier den man, die gelukkig is in de natuur,
waarmeê God hem omringd heeft, en te-vreden en fier in hetgeen de hand der menschen, zijn tijdgenoten, gedaan heeft
om die natuur te helpen en te verheffen.
Wanneer men de kaart van Noord-Holland voor zich neemt,
dan ziet men de duinlinie , aan de kusten der Noord-zee plotselijk, omftreeks het dorp Petten, op een vrij groote breedte
onderbroken, het zij door eene bedijkte vlakte, of door een
waterplas - naar mate men een kaart van vroeger of later
dagteekening gebruikt. Dat is de Zijp - dat is de plaats, waar
het geweld der golven ons kunstland binnenftroomde en bedierf, voor dat in 1532 Karel V, die aan Noord-Holland bijzondere bewijzen zijner genegenheid gefchonken heeft, het
oktrooi bezegelde, waarbij de Zijpdijk werd ontworpen.
» Doe

quam d'oudc Sijp te met in 't gcreyc ,"

zegt Valcooch.
Levendig is de befchrijving, die Valcooch geeft van de bedijking, llootgra ving, het bruggenllaan , en hunne naaste gevolgen: het aanleggen van akkers, bouwen van huizen, bloei
en welvaart.
» Twee

foutkeeten worden !laer gebouwen,
Staende rehier hy het Seedorp van Petten.
Hier worde getimmert

j daer worde ghehouwen j
Veel rehoone huyren ginekmen te met daer fetten

Men planter, men timmerder ronder narouwen j
Haer fehapen, haer koeyen ginghen te vett!'n;
I) Chl'onijcke vlln LeeulI'enhorn. in 4°, bI. 40-44.

j
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Sy crcghcn fact in fchurcn; fy backten cafen,
Om faeten

1) te pachten fcheen elck te rafen. "

Een Sluis, die »tien-hondert roode croonen" kostte, lel men
in den Slijckerdijck. 't Was er alles arbeid en belooning;
zaayen en maayen.
Onze fchoolmeester heeft een vaersregel voor iedere geologische en autiquarische bizonderheid., die zich bij de bearbeiding dier gronden opdeed; voor elke ademhaling van
landbouw en nijverheid, in dat herwonnen land. Men ziet,
men voelt, dat men met een ooggetuige te doen heeft; en
men oppert een bescheiden twijfel, of de Heeren Boomkamp
cn Kobus wel juist hebben geoordeeld..
)) Als die Sijpfche boeren met ha er wacr te mert

2) q namen,

Meert binnen Schaghen bedreven fy haer affairen;
Opt Brabants veel toegeruft waren.
Sy reden eii triumpheerden als Jonekers t'famen,
Met clappen der zwepen, met crijten cii baren.
Sy poechden nergens na dan om te verfamen fcha!:
-

Dat Hemelfch was e!cken een vergadt.

En daarmeê neemt zijn dicht een ernstigen keel', in de
nog frisfche vorm:
)) Men feyt gemèenlick als 't den Erel gaet wel
80 danft hy op 't ijs en breeelt zijn bien.

So oock den menCeh: crijeht hy goet -

wort hy rebel

Tegen God, eii gaet zijn geboden vlien.
't Goet brenght den menCch fOlllt~its in de hel.
't Is by ons voorvaders 50 dick 3) ghelien!

Die met [nlcke fonde waren befmet ,
Door weelde en ydelheyt komen de plagen te met."

Zoo ook hier. Omtrent het jaar 1570 kwam er een nieuwe
watersnood.
)) Op Alder-Sielen nacht te thien uren
VertllOonde God de Heer zijn wonder werck:
Men hoorde op ten Sype fnchten eii trueren1) Hoeven.

2) Markt. 3) Dikwijls.

DIETSCIIE WAR.INDE
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't Watel' acneomcnde feer onftuymieh en ftcrek.
Die fandijek by Petten faehmen eern verfeheuren!
Vast en onbewecchliek bleven alle molens ftaen.
Beyde Soutketen fachmen ftucken fiaen.
Och, wat dreven, daer al mannen en wijven.
Die Heer eomt als een dief inder nacht;
Luttel hadden fy op zijn eoomfte gewacht:
D'een fat by 't vycr. d'ander te bedde gl\Cflrccckan;
Die derde fat in dronekenCehap vcrCmacht,
Die vierde was van huys gileweeekcn.
Haer Cehuren vol hoy en faet geplant » waren ,
Die men fo dra faeh in 't zant » varen.
Treforen

t), baneken , ftoelen en fehrijnen 2) ,

Bedden, bedscleeren, eusfenen tn deceken ,
Lallen acn d'oude fecdijck gedreven by dozijnen,
't Lach al verwildert J d'een ftueken, d'ander in 't breken.
» Op huyren J daken, hoyen, quamen fy aen drijven;

Tien of twaelf faten fy bedroeft hy malkanderen ;
Naeet en verwoeft, facllmen hacr den dijek op clijven;
't Riep al: » berg! berg!" niemant raeh na d'anderen.
Hoe gl'oote J lieve vrienden - 't moert 'er al blijven ....
Oeh, was dit niet een droevich paITagie om wanderen ?"

Ik twijfel, inderdaad, of er, bij den laatsten watervloed

in Gelderland en Noord-Brabant, wel vele vaerzen door onze
tegenwoordige dichters gefchreven zijn, die de vergelijking
zouden kunnen doorftaan met deze fchilderingen des XVI<eeuwschen fchoolmeesters, wiens dichterlijke verdiensten geene
verklaard werden te zijn.
Aardig en onderhoudend zijn de opmerkingen, die Valcooch,
als persoonlijk getuige, maakt over de lotgevallen van het
vlotte land, dat hij bewoont·
I) Kre,lenlie, buffet.

2) IO,!, ook kast.
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In t lJ72, ten eersten l\leydage, begon men het overftroomde
land weèl' te bedijken, uit de middelen, op bevel van den
Hertog van Alba door de omliggende plaatsen verfchaft. Maar
zie, op St Nikolaas hrak de nog onverzekerde zanddijk weder
op vCl'fchillende plaatsen door. Het water ftroomde te Petten
binnen, en drong naar het Noorden; dat gelukkig was voor
Noord-Hollands zuidel'deel.
h~nden

n

Doen gefehieder wrêr hoofden·clouwen,

n

Nu bennen wy, Si.iperianen, ee",if'!. bedorven

wringen:

j

Ons leven la ne willen wy niet meer van dijeken singheu;
Oeh., 't is al nulIns, dat wy oyt hebben verworven."
Verlopen, verftroyen faehlllen haa' geringen

I) j

lIier cii daer in fteden cii dorpen, fy sworven

j

Nielllant en Jorfte meer na dij eken talen!"

En, werkelijk, 24 jaren lag de Zijp verdronken. Wel was
daar een Cornelis Tatesz » een luftich quant", die» opten egalementen zijn vee weidde en een huis a:m den Slijkerdijk had
gebouwd; maar als de zee kwam, moest hij met al zijn beesten en tilbare have de vlucht naar hooger plekken nemen.
Omftreeks 1573 deed men iets tot verfterking van den zeedijk; maar de Zijp werd niet leêggemalen. Ir werd veel over
gepraat en gebeuzeld.
H

» Daer is niet of gecoltlCn; die faeek is vercont;
t Wordt hier gecreyffelt eii daer ghewannen;

Als den een was gereet, was d'ander onghereet;
Verwerde facrken hehben altijt qualick beleet,"

Intussehen was de Zijp droog genoeg geworden, om den
Spanjaarden een overtocht te lcenen:
» Nergens hoordemen doen van SijpJijekcn praten;

't Was al te doen met houwen en fmijten

2).

Daer wierden gevaen 3 Spanjaerts, Innige foldaten.
't 'Vas al » hang op!" -

J)

hang op," ging men crijten.

l\len lainckfe aen ecn bindt; op 't Sijp morten fy 't leven laten.
Een m~ns leven was doen nid wacf'diclt 2 mijten.

I) SpocJig.

2) Slaan.
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lUenich fchermutfinge men fach hy den Sijp gefchien:
DIE DESEN CRONIJCKE MAECTE HEEFTET GESIEN:

Die Zijp was al een zeer ongelukkig land: want week de
Spanjaart - dan kwam de zee weder opzetten: »0," roept de
dichter uit, bij het verder befchrijven van het ongerief des
waters:
)) 0 du lantrcc, met dijn [out water, [wart eii bruyne,
!Ioc mcnigh fchip cii lant biftu dwinghende.

llltusfchen kregen de omwoners een nfkeer vnn de Zijp.
Tfy Sijpc, weell Sijpe !" dic coggen 1) dagelicx riepen;
"Legt nn daer als ecn vcrdrenckte cater.
Ghy moet verloopen, ghy moet verdiepen;
Ghy lId)t ons geco ft 1'0 menieh [waer pont 2):
'T Is CO ST VERLOREN AL, dat men oyt an u bcgont!""
)) J)

In I iJ84 werden alle molens, tlllizen en bruggen dan ook
uit de Zijpe weehgeruimd. Dnarna kwam er weêr fpraak van
hedijking.
"D'ecn fp,uck: "l\Icn fal wcêr Sijpen; 't zijn ware woorden."
Den twe{'den fprack: "Daer co men al billetten te Ilanden;
Mij 11 Hecren rullcn dacr op YCl'garcn met accoorden ....
't Is by.loo geen callcn noch oudc wijfs praet."

Eindelijk in Hl96 en !)7 werd cr weèr gewerkt. Maar het
leed niet lang of er kwam weèr fchade; zij werd echter weêr
herfteld, en ten spijt van de dure tijd wisten de» Sijperanen"
het te bolwerkrn: "twaelf ftuyvers gold intllsfehen een roggebroot van clf pont; feven ftllyvers een half cop boter; drie
ftllyvers een pont fpeck ," enz. enz.
Eindelijk komt de dichter tot zijn epiloog.
"Verhencht u, Sijp, die dus lang in het fout lleht gefiapen,
Wilt dijnen Schepper danckcn eii loven!
Nu fuWe het verfche water gacn Japen;
Die viITchcn en rullen niet meer in die huyren eii hoven;
Maer fult beweyt worden met koeyen en [chapen,
Ende nyt-Ieveren die groote volle [eho\'en.
I) DOl'pskri!lJCI1.

2) Het geld.

EEN SCHOOLMEESTER VAN HET- JAAR C!:l.!:l.XC.

57

Gras, cruyt en bloemkens rullen dy vereieren ,
Mijn IICeren vande Sijpe rullen vreueht in dy hantieren!"

Nu volgt nog eene verwenschiIlg over den zandvijand.
)) Ketelduyn, Ketelduyn, eertijds een duyn feer hoghen
Wat hebftu den Sijpe al fehadp. ghedaen;
Dijn hoochtc is meeft over 't Sijp ghevlogen.
Die hebfte vercort fo menich Sijperjaen.
Wie can altans dij n witten rock uyt-toghen?Egalementcn, coleken , Jlooten, zijn met dy bclacn,
Dijn geftuyf is gul fant j hoc wortmen dy quyte?
't Lant eertijts Ly dy omhelst docht niet een myte!

En dan fluit het fLuk met een bede aan alle vermogendell,
om de Zijp verder te helpen.
Het is ons niet te doen, om eelle bloemlezing te gaàren
uit het bundeltjen , getiteld, » Chronijcke van Leeuwenhorn ,"
door den Eerzamen Dirck Adrs Valeooch; wij hebben geene
befchrijving te geven van een verloren of overzeldzaam boek:
wij brengen dus alleen uit de fchriften van Meester Valcooch
hij, wat ft rekken kan, om den man te doen- kennen, en verder wat ter toelichting van den ftaat der lagere fcholen in
Nederland, op het einde der XVIe Eeuw, kan dienen.
Uit het medegedeelde heeft men gezien, voor-eerst, dat
onze fchoolmeester zin had voor poëzij, als opvoedend element,
ja, dat hij misfchien de fcheppingen van de volksfantazie, ook
waar zij zich geheel vrijmaakte van het historiesch weefsel,
waarop ze hare groepen doorgaands borduurt, niet zelden
voor gefchiedfeiten aanzag; ten tweede, dat hij, ondanks zijn
liefde voor het verledene, die hem aan de pfalmen het motto
deed ontleenen:
Jl

lek wil mijn mondt open doen tot by-fpráecken,

Ende uytfpreecken alle oude [aecken,
Opdat die naeomers mogen weten te hooren
Eü die kinderen, die noch [ouden lijn gheboren ,"

dat hij, in fpijt hiervan, een helder oog en een warm hart
overhad voor de zaken van zijn tijd, voor het lief en leed
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der kleine maatfchappij, waarin hij leefde. Geen twijfel, of
de man die de gefchiedenis, de oorzaken en gevolgen der woede
van den waterwolf , de welvaart van de Zijp zoo dikwijls aangl'immend en verftorend , van nabij had bestudeerd en gadegeOagen - die moedige woorden, het zij tot blaam, het zij
tot opbeuring, gereed had, bij het befpreken van den ramp:
geen twijfel, of hij ftak, waar het vereiseht werd, eene vaardige hand uit, om te helpen waar hij mocht; geen twijfel
of hij was menig werf de raadsman en, met zijne letterkunde,
de voorganger, woordvoerder en fchriflfteller zijner geburen.
Al zijne vaerzen, die de zaken van zijn tijd betreffen, zijn
onder de levendigste indrukken neêrgefchreven, en er blinkt
in fommige kleinere ftukjens eene frischheid van vernuft uit,
die de ftelligste getuigenis aflegt van gezonden praktischen
zin vereenigd met eene gemoedelijke geestigheid.
De Heeren, die elkander nagefchreven hehben, dat de dichtel'1ijke verdiensten van Valcooch » guene" waren, moeten lezen:
» Een beclach van de Dijckmeefters, Bafen ende Hanfkuyers,
die oplen Sijpe wereken." Dat stuk behoort tot de beste refereinen, die de X VI' Eeuw heeft opgeleverd I), en al mist de
fehrijvel' de diepte van denkbeelden, het even verrasfend als
bijtend vernuft en de ontembaar voorlftrevende diktie, zoowel
in hel lyrische als in het didaktiesch-fatyrieke, van Anna Bijns,
dit )) BecIach" mag toeh eene plaats vinden naast de ftukken
van gelijke form in den eersten bundel mijner» Nederlandsche
Gedichten" bij -een-gebracht 2). Als man van zijn tijd heeft
Valcooch echter al iets meer van den trant, dien wij voornamelijk uit Roemer Visfcher kennen; hij heeft, in den grond,
de eerlijke zedelijkheid met dezen gemeen; maar heeft meer
ernst, waar het de Godsdienst geldt, en meer betamelijkheid
in zijne uitdrukkingen, bij hem vooruit. In geestigheid van
invallen ftaat hij echter bij Roemer ver achtel' .
Ziet hier een)) roemer-visfchertjen" van onzen fehoolmecster,
I) Wij zulleu het aan het einde van dit artikel metledeclclI.
2) Dl. 196,204, 205, 206)

25~)

268,270.
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waarvan de Ilotvaerzen inderdaad van een treffenden ernst
zijn, en het charakter van den man in het gunstigste licht
ftellen:
"NOTA.
II

Om baet zijn die Sijp-heeren by.een.gheeomen;

Om baet hebben Cy 't Sijpdijcken te hant genomen;
Om baet hebben Cy requeCten gefchreven;
Om baet is haer een goet oetroy ghegheven ;
Om baet zijn die dij eken om 't Sijp ghemaeckt;
Om baet is er geCpeet, ghedolven, gehaeckt;
Om baet deed men lloyCen en molens reUen;
Om baet is er gheleyt goê kueren en wetten;
Om baet comen 't volck om den Sijp te bouwen;
Om baet fal men alle jaeren den dijck fchouwen:
- Wil God verlaten den Sijp met den Sijp-heeren,
80 fal den baet in fchade verkeeren!"

Meester Valcooch had dan ook tot devies verkoren: » 't Ghe·
meen 1) leeft deur Een"; en reeds het eerste boeksken , dat
mij van hem bekend is, is met deze zinfpreuk vercierd. Mij
dunkt een man, die, aan Godsvrucht, gezond verftand en
fchranderheid paarde, moet, in weêrwil zijner onvolkomen
gefchiedkennis, een goed onderwijzer zijn geweest; beter, dan
het wellicht te dier tijd van een plakvoerder en inprenter
van het A-B-C gevorderd werd. Het boeksken , dat ik bedoel, heeft ten titel: II Regel der Duytfche Schoolmeefters,
die Prochie-Kercken hedienen, feer nut ende pro~itelijck. Nu eerft wtghegeven ende ghepractifeert door Dirck Adriaenfz
Valcooch, Schoolmeefter tot Barfigherhorn.
Proverb. 23. 17. 18;
De jongelingen met roeden ftraffende, hout in den toom:
Want alfmenfe van iOBCX caCtijt Coo worden Cc vroom;
Men derf 2) hen nict dooden feeniger tijt.
't Is waer dat ghyfe wel met roeden fmijt:
Maer ghy doet acn hcn der charitatcn werck,
Ende ghy bevrijdt hun ziel oock vander Hellen l,crek.
1) Het algemeen, allen,

2) Behoeft.
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Proverb. 30. 17.
Eén ooghe, die Vader en Moeder befpodt,
Ende niet (uyftert na haer goede lecring' eii ghebodt,
Die moeten de Raven aende waterbeken wtpickell,
Daer toe i) de jonghe Arenden rullen hem oJ1ilicken.
Tghemeen leeft denr een

Tot Amfterdam. Voor Laurens Jacobfz. inden gulden Bybel
opt Water. 1597." Dat deze» Regel der Duytfche Schoolmeefters"
geheel in vaerzen gefchreven was - fchijnt den vervolgers van
Witsen Geysbeeks »Woordenboek" , midsguders den fchrijver
van het »Aanhangsel op het Woordenboek van Kunsten en
Wetenfchappen" onbekend gebleven te zijn: want zij maken
daarvan geen melding. In het » Algemeen noodwendig Woordenboek der Zamenleving", ons hollandsch "Conversationslexikon", wordt van het boeksken gewaagd, maar de uitgave
op 1591 gefteld. Zoû Paquot die fchrijffout begaan hebben?
Ik kan het op het oogenblik niet nazien. Onze druk is, naar
allen fchijn, de eerste. Het eenig mij bekend exemplaar berust in de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenfchappen.
Zie hier wat Mecster Valcooch aanleiding gaf het te fchrijven.
» Als ick aemnercke de plompheyt en ongheleertheyt die daghelijcx wort geufeert by den Hollantschen, Vrie{l'chen en Zeeufchen Schoolmeefteren die Prochie Kercken bedienden, want wie flechts een naem conde fchryven, ende een Pfalm
onftichtelicken finghen, begaven hen terftont totten schooldienften en wilden terftont groote Meefters zijn, daer fy noch
geen Clercken mochten ftrecken, ende verachteden dien, die
in de conft van School-houden nuttelijck en ervaren zijn,daerenboven dienende en hen beftedende metten Ghemeenten
om eenen cleynen soberen loone, waerdoor sy maken dc edele
conft, ende het Godtlijcke ampt op nul ende van gheender
waerden, - want de huy/lieden en onverftandighe Idioten
zijn fo verdorven, als fy flechts een en School-mefter connen
I) Boyendien.
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erijghen goeden coop, soo ift met hen ghewonnen fpel, al
foude de gantfche Ghemeente, ende plecke daerom in treften
en fchade lyden, ende haer lieve kinderkens in eeuwighe onwetenheyt van lefen ende fchrijven blyven, - dit aenfiende
heeft my gejammert, opgheweckt, en feer gemoveert, om
daer een weynich vande conft te fchrijven, nae die gavt'n
die my van Godt gegeven zijn, om den onwetenden en plompen School-meefter te aenmercken, hier in mijn boecxken,
hoe fy geftelt moeten zijn die een ander willlen] leeren , ende
oock den Dorpen voor fulcke ongefondeerde Schoolmeefters te
caveren, ende hen ghelt beter te befteden. So heb ick dan
dit boecxken fraey in ordene geftelt, en in flecht 1) rijm en
duytfch 2) gecomponeert, dat mee ft om den jongen fcholieren
wille, die het rijm foeter en geneuchlicker inde ooren clincket,
en int hcrte connen drucken, dan fware redenen ende duyftere

materien. Dit boeck ghevet den eerfamen Lefer voor eerft te
kennen wat een Schoolmeefter is, wat deuchden, en gaven
hy behoort te hebben, wat hy falleeren , wat gereetfchappen
en boeck~n hy tot zijn ampte moet hebben, hoe hyalIe zijn
doen, en ordonnantie ter Scholen, ter Kerckcn, ende elders
aenleyden en beginnen fal, foo, achtervolgende mijn boeck,
verclaren en mede brenghen fal, met noch een Instructie om
te leeren folfaceren met het gamma-ut. Voort fal den goeden
lefer hier in noch vinden veel fchoone ghedichten, fpreucken,
ende Moralen, eenfdeels wt der Schriftueren genomen ende eenfdeels gedicht na des werelts beloop, en in elck fal men groote
ftichtinge en nuttigheden vinden, alfo wel in den cleynen als
in den grooten; 'en zijn opclimmende van twee reghels tot
twintighen toe, waer wt den goeden Schoolmeefter zijn voorf c h ri ften (dienende totten kinderen) ordentlick , ende fraey
maken, ende fchrijven fal na het vermoghen ende fcientie
zijnder fchoolkinderen, en eenfdeels zijnen fcholieren van buyten leeren. Hier zijn noch achter by ghevoecht fchoone inventien om jnckt te maecken van diverfche coleuren, om
I) Eenvoudig.

2) Nederduitseh.
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daer mede fchoone treeken van letters te maeeken ende vereieren, fo ghy fult bevinden. Bidde een yeder, die mijn
Boeek ghebruyekende is, dat sy tfelfde int goede willen nemen, ende Godt daneken , die den fterffelicken menfche wijfheyt ende gratie ghegheven heeft den arbeyt voort gemeen
profijt te aenvaerden, en dinct altijt dat de menfch vol ge·
hreex is, ende niet al en ean begrypen.
Vaert wel."
Men ziet, Meester Direk gaat oppozitie voeren; en stout
genoeg: want hij heeft het geladen op niets meer of niets
minder dan de » plompheyt en ongheleertheyt" der » Hollantfche, Vrielfche en Zeeufche fchoolmeefteren": men kan een
redelijk goed koster zijn en als zoodanig de kerk eener ge·
meente bediend hebben, zegt Meester Dirck, - men kan geleerd hebben zijn naam te teek enen en een pfaIm » onftich
telicken" voor te zingen, - dat geeft nog geene gefchiktheid
» totten fchool-dienfte". Hier wordt bewaarheid, wat ik in den
aanvang zeide, wegends het natuurlijk verval der noord-nederIandsche fchoIen in de tweede helft der XV Ie Eeuw; want
al ftrekten de kloosterfcholen hoofdzakelijk ter opleiding van
jonge lieden, die later den geestelijken ftand zouden omhelzen het blijkt toch dat er ook kinderen ontvangen
werden, wien men eene andere levensbaan beftemde ; en deze
kloosterfchoIen waren, met de kloosters, vervallen. Men mag
het ook voor zeker houden, dat de burger kinderscholen ,
reeds in de eerste helft der XV Ie Eeuw algemeener waren
dan men doorgaands denkt; daar het in Anna Bijns volftrekt
niet als iets bizonders wordt opgeteekend, dat zij eene fchoolvrouwe was, » die Jonckheyt inftruerende in het oprechte
Catholijck gheloove", terwijl ook de nonnetjens van Grave
heur werk fchijnen gemaakt te hebben van kinderen te leeren :
zie mijn » Almanak" , 1855, bI. 190, 191, de noot. Dan
kwam er, volgends Valeooeh, de konkurrentie bij; het werken onder den prijs: waardoor het boerenvolk geheel het
fpoor bijster werd, en, denkend » 'n miefter is 'n miefter"
den brekebeen » ghewonnen fpel" gaf, en hem die naauwelijks
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deugt voor een klerk, dat is, die nog niet eens de eerste
fport der geleerdheid is opgeklommen, dadelijk meester verklaarde. Men ziet uit dit oordeel, hoe hoog Meester Valcooch
de waardigheid der onderwijzers aanfchrijft, en hoe diep hij
van hare plichten doordrongen moet zijn; ja, hij ontziet zich
niet het een » godtlijck ampt" te noemen, en ten bate dcr
» lieve kinderkens" bejammert hij de vernedering, waar onwaardigen het toe verlaagd hebben. De man heeft een hart;
dat ziet men ook hierin, en onze loftrompetters van het
heden kunnen hieruit leeren , dat het wachten in Nederland
niet volftrekt geweest is op de Maatfchappij » Tot Nut van 't
Algemeen", op de fchoolwet van het jaar 6, op den »Agent
voor nationale opvoeding", op de fpelling van Siegenbeek, de
fyntaxis van Weiland en de » leerwijze van den Heer Prinsfen" , met hare zoo als Bilderdijk zich ergends uitdrukt » in
wollen lappen verftikte" b' c' d' f' g', - om te komen tot
eenig begrip van hetgeen er in een goed onderwijzer gevorderd wordt. Neen, wij hebben niet af te dalen tot de ijverige
fcholasters der middeleeuwen en hunne trivia en quadrivia,
waarvan de Godkunde de fpits en het doel was, om fchoolmeesters te vinden, die begrijpen, dat onderwijs zonder opvoeding » op nul ende van gheender waerden" uitkomt. Wij
vinden een Barsigherhorner predagoog , die niets aan de Akademies te danken had,
)) Want ter hooger scholen en heb iek niet gheweeft, I)'

en een zoo diepen blik in zijn ambt had ge(1agen, dat hij
het fchier met den rang en den plicht der ouderen vereenzelvigde, en als motto op zijn titel de woorden van den wij·
zen man aanhaalt, tegen de kinderen, die de goede leering
en geboden van vader en moeder befpotten. En wat den lezer
misfehien verwonderen zal, van iemant, die nog onder het
heden met zoo verfehriklijke verwen afgemaald plak-fystema
leefde, en die, al was hij zijn tijd vooruit, het gebruik van
I) "Regel enz." bI. A. iij,

yO
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de plak volftrekt niet verfmaadde, lesfen luidt:

de eerste regel zijner

)) Een Schoolmeefter fal wefen een (achtmoedieh man,"

voords » van goede name en fame", » onderworpen zijn ghemeent, om alle tyden te dienen" (gedevolleerd) , en »alfo wél
den armen als den rijeken" ; »fubtijl van finnen ~ niet van
grover conditien, hebbende voleomen verftant, om te bedienen zijn officien. Hy fal wefen een leeraer der ionger ieueht,"
dies zie men toe, dat men in hem vinde » een vat vol eerbaerheyt, een exemplaer van goede feden en manieren: een
MAN, die hem fel ven wel weet te regeeren;" ten minste twintig jaren oud, en wonend in het dorp zijner fchole; voords
een goede hand fehrijvende: wat zijne uitfpraak betreft » lisp noch weeck behoort hy te kallen".
»Somma, hy moet altijt weren een vromer helt,

Gheloovich met zijn Wijf ende Kinderen."

Niet onaardig zal onzen tijdgenoot de verdere vermelding toefchijnen van» achtien deuchden en puneten, daer een fchoolmeefter behoort mede verciert te zijn" :
i) Hoort ghy, Schoolmeefters, ick fal u ooreonden
Wat deuehden noch by u behooren te zijn bevonden,
Ghy die een Ghemeente dient, 'Ify Dorp oft Stadt!

1. Ten eerften moet ghy met geen hooverdy zijn beelat,
2. Manierieh, en fimpel gaen in u habijt en eleedeu;
3. l\iet alle Borgheren des pleeks houdende vreden;
4. Geen dronekenfchap beminnen, noch overvloedich braITen ;
5. Stadich in fchool te fitten op te kinderen te paITen;
6. Met gheen lichtvecrdich volck handel noch wandel bedryven;
7. Wel gefchickt te zijn, in lefen ende fchryven;
8. Welen te folfaeeren, op noten de Pfalmen te fingen;
9. De Cloc te stellen, ~atfe de uren op haer tijt voortbringen;

1) In al deze aanhalingen hebben wij u-konsonant, duidelijkheids halve,
door v doen vervangen j uit den zelfden hoofde aangehangen lid- en voornaamwoorden foms van het voorafgaand voorzetsel, voeg· of werkwoord gefcheiden en afkappings- en fcheiteekens aangebracht.
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10. Die Kerck reyn en fuyver van binnen houwen;

11. Secretelick zijn gemeent te dienen met trouwen;
12. I n Ct ru me n t en, br iev en, r eq uerten leeren dichten;
13. Schrifturc doorgronden, om de menfchen te nichten,
14. Veel wereltfcllC affairen, en bandelinghen te laten;
15. Zijn fehrijftuych opt lijf hebbende, als hy gaet by der ftraten;
16. Met zijn Predicaut dickwils eonverferende;
17. Veel goede exemplen zijn feholicren leereude;
18. Aeht hebbende op der Kereken goeden.
Tot alle dees deuchden fal hy hem ueerftich fpoeden;
Ende fo hy dun defen (na zijn vermogen) nacompt alle,
Soo fal hy voor Godt en zijn plcck zijn liefghetulle.
En foo. hy een doogniet is, en cenich puuctkcn gaet buyten,
Men fal hem van zijnen dienfte uytfluyteIt,
En wae .. hy cocmt ende waer hy gaet,
Armoet is hem naeckende, nijt, wangonrt en hact.

Wij zullen, vcrdcr, aanleiding vinden op deze vCl'fchillcndc
talenten en werkzaamhedcn van den Schoolmeestcr te-rug te
komen. Ziet hier nu eerst » Wat macht ende authoritcyt den
Schoolmeefters hebben int ftraffen der Kindcren'1:
Die Schoolmeeftcrs hebben fulcken vrydom en macht,
So gering de kinders om fcllOolgaan zijn gebracht
Van haer Ouders, Mombers, ende Curateuren,
Terftont moet hen slaghen en ftralfe ghebeuren
Van den Meester, fomlel" haer te vraghen eenich woort,
Gedurende so lang zy mi,doen, eu in boofheyt gaen vond.
\Vas daer een Scholier die een groot-feyt had gedaen,
Eener ghequelrt, oft int fcl,lOol had doot gaen flaen,
En d'ovel'heyt wilde hem om 't feyt corrigeren en vangen,
Hem geeITelen, eoppen, en aen galgen hangen,
So wanneer den Sehoolmeefter ftl art den fel "en Scholier
So moet offtaen den Heer, Prins en Jufticier ,
En ean niet comen aen den Scholiers lijf en gort
Noeh niemant derf hem geven geit oft boet.
Veel experte fchrijvers ons dit fclve doceren;
)) De roede ean alfulckes afJoen ende weeren. "
Voort, al ftonden d'ouders voor der Scholen deur,
En den Sehoolmcefter leydc hacr kint om geelfelen I'eul'
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En flagen gaf na zijnen wil en behagen,
So moeten die ouderen het felfde verdragen.
In het fcllOOI te treden hebben fy geen macht,
Om 't kint den Schoolmeefter te ontnemen met eracht
Eer die ftraffinge gedaen is te vollen.
Nu raed iek de Schooldicnaer, dat hyfe fo niet ga follen,
Noeh ftoolen, dat re bloeden, of de leden breken:
Want waer't dat ghy in de furie fo waert ontftcken,
Dat ghy hem fmeet bloedende, verdooft, of van lin vcrbaeft,
Dien l\feefter rade iek te vertrecken fo haeft:
Want 't mifdaet (uen den Scholier gedaen) fou druypen
Op zijn cop: dns, Schoolmeeftcrs, hont maet in flaen en ftuypen,
W ceft coel gelint, niet hittieh van gcmoeden.
U inftrumenten fullen flechts weren plaek en roeden:
Want dat dacr boven is, dat is van den quaden.
Wee hem, die daer roemt in 'rdorps ongenaden.

Men ziet, dat onze Meester zijn luidtjens kent, en ten krachtigsten fpoorllag om zijne ambtgenoten binnen hun plicht te
houden, uitroept: » Wee hem, die daer eoemt in 'fdorps ongenaden I" Overigens bewijst zijn gehecle boekjen , dat hij met
gants anderen inzichten fchrijft dan om den lof der » verdorven huyslieden en onverftandighe idioten" te behalen.
Luister nu, » hoe de Schoolmeefter handelen fal, met de
kinderen die eerft beginnen fchool te gaen."
De ionge fcholiers die noyt ter feholen hebben geweeft,
Als fy comen, bennen fy befehroomt, en fee I' bevreeft,
En [ouden wel van anext wter feholen loopen,
D'oudcren moeten hen met applen, eoeek, daer toe coopen.
So moet dan de Sehoolmeefter haer met foete eontinghe omguen,
Sullen f y blijven, ende ter [eholen volftaen.
D'eerfte maent moet men hen nacn noch foeken,
Saeehtkens verbieden, met hen onderwijl en iocken,
AI tuymclenfe, al [pl'illgenfe ecns langs tcr feholen,
Ende men bacr {jet in Scholen ordinantie dolen,
Tmoet hy den Meefter door de vingerlin zijn gefien.
De tweede, de derde maent, sal men hac\' bien
Sachlc hantplaexkens en propere grauwen,
lIacr hevelende nict tot floot te

IOOpCfl

noch rahbauwen,
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Om bootfchappen te loopen, favonts vroeeh te bet.
Hun penneken in de hant vaten, als men fe op eIc letter fet.
Als fy nu vier oft vijf maent tcr fc:holen volherden ,
So fal Illen hen nu in fulex niet meer laten bewerden,
l\laer fomtijts om haer boofheyt straffen; maer niet als d'anderen
Die'r een jaer oft twee hebben gaen wanderen.
Dus te met fullen fy fehools ordonnantie worden wijs:
l\1atieh te ftraffen geve iek den prys.

Is het niet of onze Meester Direk eene les in de humaniteit had gehad van de hedendaagsche minzame intendanten
der Il cellulaire" opvoedings-geftichten, die men, bij vergisfing,
gevangenisfen noemt, of van de genen, die in het begin
dezer Eeuw een St. Maartensvuurtjen van al de fchoolplakken
geftookt hebben, of van wie ook, in onze tijd, de boosaardigheid eene natuurlijke ziekte, de bezetenheid eene gewone afdwaling des verftands hebben genoemd, en alleen van genezing, niet van ftraf, willen hooren? - Mcn zal echter later
zien, dat men te onrechte Meester Dircks filozofie eene zoo
onafhankelijke plaats heeft aangewezen. Vernemen wij eerst
van bern, wat de Jl Ordonnantien" zijn» der Scholen aengaende"
Een yegelijek die fehicke hem alle daghen
Waeker ter feholen, niet als den traghen;
Som ers te feffen, fwinters te feven ure;
Smiddaeehs, voor twac\ven moet de eoemfte gebeuren.
Dit moet tgheheele iaer door gefehieden.
Tis Meefters ordonnantie ende gebieden.
Boven dien, c\ek feholier; die kneehtkens voornamclijek,
Sullen de muis afnemen, als fy eerfamelijck
Comen ter feholen; ende de meyfkens exeellentelijck
Moeten den Meefter groeten feer reverenteliek.
Daer na fal hem e\ek fellolier terftont keeren
Om neder te fitten, ende zijn leffe leeren.
Die 't als dan niet en can te deghen, en gaet falen,
Aen den wijften lael hy hem overfeggen drymalen ;
Twelk l1em niemant moet tot weygheren ftellen,
Op een hanlplaek te verbeuren [door] fuleke ghefellen.
Niemilnt rn eome tcr fcholen, 't is des Meefters begeert,

,iS
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Of hy fy eern wel te deghen gheftoffeert
Van als i) dat hem noodich is totter doctryne:
Papier, inckt, pennen, tbort 2) moet er al r yne.
Al die hier in vergetelijck is, in eenige weghen ,
lIIet een handplaek fullenfe worden geilegen.
Dan dek zijn les connende, dan d'een na d'ander opfeggen.
Die knechlkens rullen haer mut fe afleggen,
Die meyfkens voor 't opfeggen, nygen eenpacrlijck 5) ,
Sprekende met ftemmen luyde ende claerlijck.
Facit ycmant in 't li)ellen en leren, die niet en can Een hantplack van den l\Jeefter verbeurt hy dan.
Dus is de relve rcholier geraên voor derenNiet op te feggen, oft hy fy eerCt onderweCen.
De leIre opgeCeyt he.bbende, elek fchick hem fedich
Stillekcns al ronder clappen, oft loopen onvredieh,
Die ghene die fchryvcn leeren om te fchrijven.
Dy de materie van't voorfchrift moet lIy blijven;
onbevl(~cktclijck

lict Papier niet befmodden, de pen

-

Oft hy ralllagen hebben correcktelijck.
Elck Scholier fal hem Co lang tot Cchrijven pogen
Als den meefter roept; dan d'een na d'ander comen vertogen 4)
Een yegelijck zijn voorfchrift geCtelt in't nette.
l\'Iaer die dan willen zijn vry van den Palmette
Moeten, namelick tot haerlieder vromen 5) ,
lbndelen en wanuelen fonder ftoolen en dromen

6).

Dan geloont hebbende, als goede fubdyten,
Sullen ry proper gaen fitten om te

0

n t byte n.

Niemant mach fulcx fonder oorloff beftaen,
Ten [y de Benedictie ons Heeren is gheuaen.
Lichtveerdige jockinge mach van niemant gefchiên,
Met hoofden, voeten, handen, lijf ende knien,
So lange is duercndc het eten ende onbijt,
Of hy fal correctie ontfangen in corter tijt.
Nn als het ontbyten is gedaen I!nde vol·ent,
Danekt dan Godt van fulcke weldaden jent ').
Daer na elck zijn les leert fchryven en leren als ,"ooren,
I) Alles. 2) Het bord, 't Schrijfplankjen. 3) Altoos. 4) Toonen. 5) Voordeel.
C) Drommen, te hoop loopen. 7) Edel, ook.. genadig en bevallig (gratiëus).

EEN S'CnOOUIEESTER VAN HET JAAR CI::>.IJ.XC.

49

üock die cijfferen, reeckencn, en l' leggen i) behooren;
Niemant fal thuys blijven op Qnledighc daghen
Sondcr wichtige oorfaken , of den mccfter eerst vragen!
Want van der fcholen aldus hlyvendc
l\Iaeekt de kinderen wilt, inobediënt, en kyvende.
Op den leften dach al van der weeeken
Sal men om beft felll'ij ven, en fpellen fpreeeken;
De bestdoender Cal hehben, tot zijnen {oone,
Een luftige lettcr, oft voorfchrift fecl' fchoone.
Dus een ydel' doet neerftiehcyt dat hy prijs bckinnc,
\Vant arheyt verfoet door des loons ghewinne.
Voorts fal men faterdaechs die fchole vaghen;
Uier rullen die meyfkens hen toedragen.
Als men des avonts thuys gaet moet dit gheCchien.
Men fal den 1\1eefter reverentie hien.
t'Huys eomende haer Ouders avont en noene,
Redelick en fedeliek antwoort te !loene.
Dus yemant die daer leert lefen en fchrijven
1\1oet neerftieh hy deCen reghel blijven,
Ende hier toe fehieken zij ne ganghen » al i
Wie mifdoet correctie hy onlfanghen }) fal.

Wel, lezer, wat zegt gij van dien hollandsehen platte·landsfchoolmeester van de XVI' Eeuw? - Mij dunkt, zelfs de fcholen
in de fteden zullen alle nog bij lange na tot die tuchtregeling
niet geraakt zijn, in Meester Valcoochs tijd. Ook de Heer Dijkema
ftemt de boven meêgedeelde klacht van onzen reformator, over
de onbekwaamheid der fcho(}lmeesters van het laatst der XVI·
Eeuw ten volle bij. )) 't Schoolonderwijs was toen ," zegt hij,
» en nog langen tijd daarna zeer gebrekkig, en had eigenlijk
gezegd weinige beteekenis. " » De fcho(}lmeesters ," zegt hij,
»waren doorgaans personen, die in de R. K. Kerk de kostersbetrekking hadden waargenomen 2)." 't Schijnt dan ook, dat
hij zoowel voor burger als boerenfcholen heeft willen fchrijven: want hij geeft, in zijn boeksken o. a. het middel op,
1) Met rekenpenningen.
2) "Proeve van ecne Gereh. ller Landhuish. en Befchaving in lle Provo
Groningen", Dl !, bI, 467, 468.
DIETSCHE WARANDE Il.
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om, in minder dan twee uren tijds, honderd kinderen de
lessen te overhoOI'en; en dorpsfcholen van honderd kinderen
zuIlen er ten jare 1597 nog wel niet veel geweest zijn,
Om het beeld hij de letter te voegen, geef ik hiel', in omtrek, eene kleine teekening van eene fcllOOI van 1600, ontleend aan C, D. Niervaerts

D

Oprecht Onderwijs vande Let-

terkonft, enz. Ten dienfte van alle gemeyne Schooien ende
School-mrefteren, in Druck uyt-gegeven"; nieuwe uitg. van 1676;
Tot Delff, Gedruckt by Abraham Dissius, Boeckverkoper, op
't Mal'ct-vclt in 't Vergulde A, B, C." Men merke ook hier

J)

de gewoonte onzer voorouders op, die ftand gehouden heeft
)'no den tijd af der kort gesneden haren van Prins Willem I
tot aan de groote pruik van Jan Willem Friso, om doorgaands
binnens huis den hoed of muts op te houden. En zelfs toen
die groote krullenrijke pruik den Heeren mogelijk en raadzaam
maakte, wandelend rondom hunne graskommen en naar hunne
tuinkahinetten, den hoed onder den arm te houden, zat oud
en jong op het "comptoir", in heL ftudeervertrek, of in de
hinnenkamer, bij vrouwen kinders, veelal met de wollen of
zijden Oaapmuts om het kaalgcfchoren hoofd.
Gij herinnert u de dichtregelen van Roemer Visfcher, waarin
hij, onder anderen, opmerkt, dat het even min welvoeglijk is
van eens anders bord te eten als ))met den hoed te zwaayen",
aan tafel; en de fehilderijen van '1600 leeren ons buitendien,
dat de mannen hoed of muts in huis ophielden; terwijl de
hoofdbckleeding del' vrouwen, althands in den zomer, binnen en buiten 's huis fchier immer het zelfde was. Ver de
meeste der kunstenaars, werklieden, enz. in Jobst Ammans
prelllheelden bij de )) Eyg. Befehreibung aller Stände auf Erden" van Hans Sachs (1568 , I ~H) hehben de muts op, Ollgeveei' de zelfde, waarllleè onze fchoolmeester, fig, '1, getooid
is. Men ziet het meel'cndeel zijner feholieren in 's gelijks, alsof
het zoo vele Granden van Spanje waren, met gedekte hoofden. Die de les opzegt, in de linker hand een afgewerkt fehrift
houdt, om het ftl'aks te laten zien en de rechte gereed heeft,
om el', des Doods, een plak op te ontvangen, fchijnt wel een
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meIsJen ; omtrent het drietal achter de deur, zal men in 't onzekere b.lijven. Ik zou met deze hoeden (voor een meisjen) wel
wech weten, indien er 1780 onder het tafereeltjen ftaan kon;
nu, geloof ik, dat althands het wicht met den ronden hoed
een jongen is; misfchien wel een zoogenaamde » cenfeur", die
't gebed afleest, bij den aanvang der fchool, en de orde moet
helpen bewaren. Over het geheel zijn anders de jongens en
meisjens gescheiden; de eersten zitten het dichtst bij den meester t). Zoowel de » Ordonnantie", welke Niervaert mededeelt,
als die van Valcooch dringt er echter op aan, » dat niemant
's morgens oft 's middaeghs in der Schole fal mogen komen,
fonder behoorlijcke reverentie te doen" (Ordonnantie v. d. S.,
art. 15). Art. 14 en 115 dezer» Ordonnantie" luiden, bovendien als volgt; » AIITcr eenighe IJieden met eeren ter Schole
komen, foo fullen alle de Scholieren wel reverentclycken den
hoedt lichten. - Des middaghs, ende oock des avondts uyt
der Schole na huys gaende, als ooek van huys na de Schole
komende, fullen wel fcherpelycken letten foo haer eenige Lieden van qualiteyt te gemoete komen, het waer yemandt van
de E. Magiftraet ofte eenighe andere eerbare Perfoonen, datfe
defelve wel reverentelyck eeren ende refpecteren, na behooren."
't Is in 't oog vallend, dat men, bij de inrichting der
fcholen, er op bedacht is geweest, de autoriteit in en om den
Meester te fymbolizeeren naar het voorbeeld der christen Koningen. Mist men, in de gewone burgerfcllOol, den» leerftocI",
die de moravische Bisfehop Johannes Amos Comenus, in zijn
» Portael der Saeeken en Spraecken" (1675) ter aanfchouwing
biedt (n° 224, 1) - een » ftoel" die, even als de vroegste
faldistoria, in eene tribune, of gebalied fpreekzoldertjcn, is
1) "De Meyden fullen fitten i:l een Loco alleen,
Ende die knechten fullen Doek fitten by cen."
De outfte fchrijvers en reeekeners (die meeft weet)
Sullen dicht aenden Meefter wefen haer fteedt,
Op dat de Meefter te bet mach fieu haer bedJ'ijl'cn.
Oft fy welreeckcllen, en leggen, na 'tvoorfchrift fchrijl'eu."
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overgegaan 1): men heeft hier de herinnering van den alouden
z ete I, den ftoel-zelven der geestelijke en waereldlijke Vorsten.
Van ouds geldt de uitdrukking ,. zetel" des gezachs; een» zetel"
is vrij wat meer dan een "ftandplaats", ja zelfs dan een" legerplaats". Van eene >l ftandplaats" of »ftelling" wordt men licht
naar eene andere voortbewogen; zich .degeren" is het werk van
zwervende ftammen, van jagers, roovers; ten heste genomen,
van krijgslieden; dat alles is ten t-volkjen, het zijn geen hu i s-lieden; maar vooral zijn het geen gezeten burgers. De Koning zit,
de Bisfchop zit, de Rechter zit; zitting heet de vergadering
van alle ernstige korporatiën. De middeleeuwsche fchilders,
de verheerlijking van Maria uitdrukkende, ftellen haar voor
gezeten aan de zijde van Christus; menig maal ook - gezeten
zijnde - gekroond door haren goddelijken Zoon, die in 's gelijks gezeten is. Dat is het zinnebeeld van de verheerlijking
der geheele Kerk, na de Menschwording en de zegepraal van
de tweede Persoon der H. Drievuldigheid; daarentegen is Maria
fteeds geknield, wanneer haar de Boodschap des Engels
gebracht wordt: dan is zij de nederige maagd van Nazareth.
Onze geachte Warandgenoot, M' H. van Berkel, heeft de
beteekenis duidelijk gemaakt van den "ftok" of » roede",
welke menig maal den gezachvoerder kenmerkt 2). Deze voor al
ontbreekt den fchoolmeester niet. Op figuur 1 en 9 heeft hij,
als een Koning den fcepter, hem in de hand; des gelijks op
de titelplaat van B. Hakvoords >l Gemeene Zend-Brieven, zo die
in de Duitfe Scholen van Nederland worden geleert" 2), uit
het laatst der XVII' Eeuw. Behalven den fcepter, voert de
Koning nog het zwaard der gerechtigheid. Ik ZOlÎ haast geneigd zijn te zeggen: het laatste ftaat tot den eerste, gelijk
het verftand tot de rede: de rede is meer een fonds, het
verftand meer eene aktieve kracht; de rede is de grijze fena1) Onze preêkfloel fchijnt althands zijn naam te ontleenen aan die oude
draagbare ftoelen, waaruit de Bisfchoppen het volk toefpraken; de inrichting
onzer preêkftoelen herinnert ons anders veeleer de uhoogzaal" (oksaal) äf.1(Jw"
die, tot in de XIVe Eeuw, tot het zingen van Epistel en Evangelie, en het
doen van allerlei afkondigingen ftrekte.
2) r, 312. 2) Tot Amfterdam, bij Joannes Kannewet, 12· dr.
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leur, bij wien men om raad gaat; het verftand is de hitikus, de tijdfchriftfteller, die de waarheid door ijverig jagen
op het fpoor wil komen: de rede is een kla vier van toetsen
veel talrijker dan de kleppen der klarinet, waarin de tonen
niet gereed liggen, maar waarmeê men ze maken moet: zoo
is de fcepter de vertegenwoordiger des gezachs bij veel talrijker vraagftukken of andere verfchijnsels, dan het zwaard
der gerechtigheid. De feepter regeert door zijn tegenwoordigheid; het zwaard door zijne aktie. Aldus ook, in lagere orde,
op de fchool. De plak is het zinnebeeld der )) auctoriteit"; zij
is geene meesteresfe ct la ruine re{rognée; " fy wreeckt geen
quaet; maer dwinght tot goedt"; hare llagen zijn meer fym·holiek dan pijnlijk: van daar, dat door Valcooch, in de allereerste plaats, waar hij des fchoolmeesters attributen opnoemt,
gezegd wordt:
"Ten eerften fal hy hebben een fraeye hantplacke".

Men moet niet denken, dat een plak maar een ruw ftuk
hout is, om de kinderen meè te knoltwen : het is een fymbool; het moet eene )) fraeye" handplakke zijn. Het knikken,
het neigen, het wijken, het beven, het huppelen, het draay·
en, het zwieren, het rusten van dien feepter in de hand
des Meesters regeert geheel het fchoolorchest; geeft de maat
aan, voor het leeren der kinderen, en tevens, meer dan de
dirigeerftok, hij kommandeert niet llechts, hij waakt niet llechts
prreventief en represfief zoo veel hij kan; hij ftelt ook eene
beftrijding en een begin van ftrafoefening in. Maar de rechte
ftraf, de wrekende ftraf wordt voltrokken door
II

een wackere roede van wilgen facke".

Op de titelplaat der boven genoemde )) Zend-brieven" komt
deze voor; oiet op de hier afgebeelde prentjens ; en zelfs dc
voo rftelling N° 5 is zoo )) liberaal" en zoo realistieseh, zoo
weinig fymboliek, zoo »geavanceerd" en doortrokken van de
republikeinsche denkheelden onzer XVlI' Eeuw, dat 's Meesters
plak niet in 't gezicht komt. De bekende D Schoolrneeftel'" , in
Luykens )) Afbeelding der Menfchelyke Bezigheden" (n' 79) ~
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heeft óok de plak niet meer in de hand. Zij hangt achter
hem. Zij is met zorg bewerkt; haar lankwerpig-rond vlak
heeft eene licht-vaasvormige fchaft, met knopen, ringen, geulen en andere gedraaide profielen vercierd, de greep is een
tlaauw-eivormige cylinder, en eindigt in den » appel". Men
herinnert zich dat plaatjen , uil een boek, dat tot de eerste
behoorde, die ons, amsterdamschen kinderen, voor een 23
jaar, in de hand kwamen, en waar wij even veelleering als
genoegen in vonden. De meester wijst er, met een pen, den
jongen de letters, maar rchijnt hem tevens met den geftrekten rechter voorvinger het aanzijn van de plak te herinneren.
Zoo worden de konstitutioneele Koningen gekroond en den
volke de eed afgenomen, IJ corona prresenti"; maar dragen
doet de Koning de kroon niet meer. Onze meester heeft echter,
bij Luyken, een vervaarlijken langen ftok bij zich ftaan,
waarmeè hij op den versten afftand de kinderen. raken" kan:
het is, op het groote Staatsgebied , de alomtegenwoordige politie, met hare telegrafische armen. Wat de kracht van fcepter
en plak aan intensiteit verloren heeft, moet door ftoffelijke
extensie worden vergoed.
De Meester korrigeert, op ons N° 5, het fchrift van een der
twee jongens, die hij bij zich geroepen heeft. In de (latere)
fchool-ordonnantie" van Niervaert, wordt, in art. 3, toegelaten, dat er » twee by den Meester moghen ftaen"; maar op
het plaatjen Nv 1, ouder dan het boekjen , ftaat er maar
» een"; Valcooch laat er ook maar éen toe; doch, bij het
» fpelden oft lefen", drie. Ontzagwekkend afgefloten is de
throonzetel van N° 2; met een paar fcharnieren, gefmeed
door den » Schlosfer" van 1568, gelijk Amman hem afbeeldt
(LXJ). Onze N° 2 is dan ook ftellig nog van de XVI· Eeuw
oorfPronkelijk, al wordt hij gevonden in het » Groot A, B, C,
Boek - By de Erve Hendrik vander Putte en Bastiaan Boekhou1", van 1774. En al heeft nu de Meester N° 5 zijne plak
niet - daar is iets gedaan tot fchadevergoeding: geen der
andere, hier afgebeeld, heeft een zetel, die met de zijne kan
vergeleken worden. Ik fpreek niet van het fnijwerk aan den
1)
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arm, noch van de verciering zijner fch rij ftafel , met dat fraayc
» hart"; maar men heeft hem inderdaad een throon willen
geven. De throon is niet de ftoel, maar eigenlijk het gehemelte (de baldakijn). Dit kénmerkt althands den throon, en
van daar dat men in het Middelned. den hemel, het uitfpansel, den »throon" noemde. Bilderdijk , die zoo diep was
doorgedl'ongen in het taalgebruik des dagelijkschen levens,
zegt te recht (»Verkl. Geil.", lIl, 166): »By ons is [TROON]
altijd te verftaan van een overhemelden of tent-zetel, en niet
zonder 't verhemelte heeten wij 't troon". Van daar de oude
eigenaartige uitdrukking » zijn tent fpannen" en zoo ook zijn
tkroon (pannen 1)." Die beide zetelftijlen achtel' onzen l\'leester N° 2, die zich van boven verbreeden tot een foort van
kolven, vormen, in verband met het plankjen of lijstwerk
boven hem, inderdaad een baldakijn, en zijn "ftoeI" wordt
een ftal" ((talle 2).
» Overhuiving" beteekende, bij de nomadische volken, van zelve
bewaking, eerbiediging, liefde. De Ark was een tent, de Tempel een tent. Befchutting voor het branden der zon, voor wind
en vocht, zie daar waarop we, ten beste van de voorwerpen
onzer liefde, bedacht zijn, Voeg daarbij den fymbolieken zin
van )) bedekking" en "dekse!", gclijk men vaak de ftoffelijke
'voorftelling eener geestelijke zaak noemt; de geheimzinnigheid
eener aangebrachte fchaduw; de herinnering van familiedeugden en kostbare zielebanden , Van gezach des bezitters en on,
afhankelijkheid, die aan ons begrip van een "eigen dak"
verbonden is; en men zal licht kunnen begrijpen, dat vooral
in het germaansch Europa der Middeleeuwen, met het begrip
I)

I)

1) In 't voorbij~aull gcze;:;d - "001',,-1 niet te YCl'Il"arrCIl met "de kroon fpan,
nen". (n de ~iiJtlelecuwen ,jp,,"cle men tie kroon" en mcn uii)anc!e de {po,
ren", Jjjannen genomen voor ombinden. Niet allce'1 (10 oudste bamldiallccmen
weruen omgebonden; maar zcif:; de kroon vau Karel den Grootc Lcfto."l !lit
acht losfe, door (chm'niel'en aan elkander gehechte Ctnkken, Zie onzen vriend
Génard, in het tijdfchrift "De Vluemsche School", 185.5.
2) Echter rchijnt ,,[tal" vanftaan te komen. Oorfpronkelijk Ctond men in
ue kerk; daarop ,yerd het gebruik van stennsels toegeftaun, en eindelijk, bij
het verlengen der diensten, de rtallen, waarvan zel,er Itenllpunt nog urnti~n,
tia" of "misericordia" heet.
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van )) vereeringsvoorwerp" tevens dat van een D tabernakel" veTbonden ging. De veelzijdige of boogvormige choorniswelf overhuift het kerkouter , opdat hij een )) tabernakel" daarboven zoû
vormen. Op plaatsen, waar dit het geval niet is, heeft men
foms een uitgefpannen of gehouwen gehemelte boven de offerplaats; en het is ginds en elders het gebruik, ook llechts bij het
brengen van hel H. Sakrament naar een zieke, dat de choorknaap eene handtent boven den Priester draagt, eenigszins in
den vorm der regenfchermen. Joost Ammans » Priester" draagt
het H. Sakrament in een ciborie of hostievat , dat met een
dusgenaamden helm (Neêrl. ook )} kepel", Fr. » pyramide" en
}) flèche"), waarvan een lang gordijn afhangt, bekroond is.
Gordijnen zijn dan ook liturgiesch aangenomen in onze tegenwoordige tabernakels, en de aloude }) ciborie", gelijk men,
in de vroege Middeleeuwen het gehemelte boven het hoofdaltaar noemde, waarvoor ons tabernakel is in de plaats gekomen, was met gordijnen omgeven - zinnebeelden van de
geheimzinnigheid, waarin God, » DO'/IS ahsconditus", zich en
Israëlieten en Christenen openbaarde.
Op de drie afbeeldingen, die wij hier geven, welke tot
het laatst der XVI' en tot de XVII" Eeuw behooren, is des
meesters kleed nog in over-een-ftemming met de waardigheid
der wetenschap en des gezachs, die hij vertegenwoordigt: het
is de tabhaart ; maar bij Luyken heeft deze voor den eeuwigen huisjapon van de luye XVIII' Eeuw plaats gemaakt. Natuurlijk ontbreekt er de flaapmuts niet; maar zij nadert toch
een weinig den leeraarshonnet en fteekt voordeelig bij die van
den » Schilder" en » Apoteeker" af.
Zien wij nu van welk )) gereetfchap" de onderwijzer der
jeugd, de man, van wien veelszins de toekomst der maatfchappij afhangt, naar de behoefte van Valcoochs Eeuw, gerekend werd te moeten voorzien zijn: )) Wat ghereetfchap en
Boeeken den Schoolrneefter tot zijn ampt behoort te hebben.
)) Al die ecn Ambacht wil leeren en handelen
En wil maken dat zijn wel'c niet com' tot fchandelen,
Hy /ie toe, dat hy eerst heb gereetfchap goet
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Daer hy luCtich ziju ampt en hantwerek mc doet.
So Cal ick nu hier leeren den Schoolmeefters fampt 1)
Wat gereetCchappen sy moeten hebbcn tot hacr ampt.
Ten eerften, fal hy hebben een fraeye hantplaekc;
Met een waekere roede van wilgen tacke;
Met een pen n e mes, dat fcherp ean fnijden;
Een santdooCkcn daer de fan den opt papier deurglijden ;
Met een fehrijfladeken dat men !luyt als een cas;

,

Daer fal hy in houden, pennen, fignet, groen was;
Met een inek t hoore n ken, daer boven op ftaende;
Een luftighe Coker op zijn fydc, als hy is gaende;
Een metalen Kandelaer, daernaer op fet twee lichten;
Een fehoon Protocollus, daer hy wt leert brieven dichten;
Een Rekenbo rt, daer men met pen ning he n op leyt en reeekent;
Een Le y, een Sc h r ij fb 0 ec k, daer hy zijn fcholiers in teeckent ;
Een blau teghel, met ecn Looper van kiefeling fteen,
Daer lIy alle coleuren van inekt op wrijft feer rcen;
Een f10nsken of lanteernken, om na 't uer-werck te gaen;
Een luftich eamerken daer zijn dinghen in ftaen;
Een bosch ganfe pcnnen, en pergamenten vellen,
Een glas vol f we rt e n in e kt dacr by Ctellen;
l\let drie of vier boeck wi t papier,
Cyfferboecxkens wcl drie ofte vier,
Een Bybel, Huyfboeek, Pfalmboeek, cn Teftament,
Met een Pul trum, daer den Bybel op fal leggen jent;
Schelpkens, Horenkens, groot en clcyn "an faetfocll,
Dacr hyalIe eoleurcn van inckt in fal docn,
Als fy ghewreven ende worden ghemaeekt.
Ghy, Sehoolmeefters, die tot den fehooldicnft geraeekt,
Coopt dees dinghcn om u ambacht wt te lecren
En me te doen; begeeft u tot ftuderen.
Hy wort ghe.eert, die begaeft is met eonfte,
En hy zijn Dorp crijcht hy faveur en gonfte,
Op u perfoon hcbt acht, op mijn reden wilt mcrekcn:
Dacr quamen noyt Meefters, of 'twaren cerft cicreken
Dat ghy niet cn coent, wiltet vry vraghen;
Sehaemt u niet, al bent ghy out van daghen :
1) Den gezamcndlijken fchoolmcesters.
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Want een wijs man feyt, al waer 't dat ick ftonde
l\iet een voet int graf, en iek niet conde,
Nochtans fou ick wel willen leeren veel dinghen.
Men moet altoos door d'enghe poort in dringhen ;
Die flaperich is, en niet wil wercken,
Te recht moghen fy heeten onnutte clercken:'

Daar wordt hier gefproken van een flonsken oflanteernken" ,
om meè naar 't uurwerk te gaan - men begrijpt waartoe. De
Schoolmeester is tevens (we hebben het onder de achtien
deuchden en puncten" gezien) kerkwaarder , en uurwerkfteller
voor de torenklok zijner gemeente. Valcooch geeft volledig op :
Articulen en punckten daer toe de Schoolmeefter in de
kerck verplicht is te doen.
)J

)J

)J

)' Ten eerften fal hy luyen, de kerc fluyten en onJluyten;
'Tkel'ehof en Kerek reyn houden binnen en buyten;
De Pfalmen fal hy voor en na de predicaey finghen;
'Twater totten doop fal hy aenbringhen;
De propheeyen fal hy ftiehtelijcken lefen;
De Pl'edicanten, en Kercken-l'aet ghehoorfaem wefen;
Hy fal totten Naehtmael aen fchaffen broot en wijn;
Mits tafelen, bancken, croefen, 't geen dat noodich mach zijn;
En wanneer de Predicanten ter kercken falen,
Soo fal hy wtgaen om die te halen.
Der armen borfe fal hy wel bewaren,
Brenghenfe voort, als men aelmisfen fal vergaren.
Schrijven 'tgene dat de Diaconen willen hebben !\elekent;
Secretelick houden watler in gedaen wort en gereken!.
'Tuer-werck fal !ly nellen ende opwinden;
Bancken wt den weech brengen, de ledders op binden;
'Tgeboeft fal hy ter kercken wt jaghen;
Oock beft ellen dat de honden worden geDagen;
'Tboeck bewaren daermen den doopelingen in fchrijven;
Vermanen 't volek dat fy over de kerek niet loopen ryven;
Die duyven ende oock die fchadelijcke cat-uylen
Sal hy vanghen , om dat fr de Kerck maken vuylen.
Hier fal hem den fchoolmeefter in toonen feer vlytich,
Ende in al defen té doene niet zijn verdrietich.
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Want dat is zijn ampt dat hem is opgeleyt:
Die loon ontfangt, 't is recht dat hy doe arheyt.

Men befeft lichtelijk, dat de kumuleering der posten van
fchoolmeeater en koster, fchoolmeester en voorzanger, meester
en organist, voortkomen uil het beginsel der vereeniging van
Kerk en School; en onze vaderen, uit het vroeger en later
verleden, zouden vreemd opzien, indien men hun, in onze tijd,
door daden bewees, dat de kennis der Openbaringe van Hem, die
oudtijds, met even veel zinrijkheid als gloed der liefde en des
geloofs, de Alfa en Omega genoemd werd, gerekend wordt
buiten verband te ftaan met de andere wetenfchappen. De
kinderen leerden op de lagere fcholen bijna niets van a tot
z, of zij vonden er den hoogheiligen A - en -.f1 in te-rug.
Wij zullen dat zoo ftraks uit het gebruik der boeken zien.
Hooren wij nu eerst:
>l Hoe de kinderen van ende na de Kerck fullen gaen, ende
hoefe fullen fitten, ende daer in doen.
)) Als de kinders wier fcholen na de Kerek gaen.
By tween Cullenfe Ie loop en hefta en ;
Inde Kerek comende fullenre gaen fitten terftont,
Na den Preeekftoel keerende aenficht, oogen en mont,
Met hlooten hoofde fitten, ro lang die Predicatie duert,
Neerknielende als men Godt aenhit, en om zijn fonden troert.
De Pfalmen fullen fy fingen met heldere keelen,
De Sanghers sullen naeft den meefter hen deelen,
Op dat fy metten l\1eefters houden goet aceoort.
Dan voort rullenfe neerftich letten opt woort
Dat vande Predieant aldaer wort wtgefproken.
Als nu ten eynde die predieatie is ghehroken,
Sullenfe beleeft opftaen, maer toeven ro Janghen
Alft meeftc volck wter Kercken is ghegangen;
Dan sullen fe eerfl rijfen hy 'fmeefters helpen,
Sedich hy paren naer fcllOol gaen ronder kyven.
Dan, int school comende, ral die meefter ronder verbeyt
Hen afvragen wat den Predicant heeft gereyt;
Wat den tex! was, wat Godlicx hy heeft gepreeckt:
Die dan fwijght, ende int vertclltltl yct ghebrwL I
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En heeft niet feuicl. geweeft in al zijn doene Correctie fal hy terftont hebben alfo eoene.
Dus elek l\leefter volge mijnen regel hier inne:
Die een goet end wil fIen, moet eerft hebben goet begiune.

Dat is eene rederijkerseigenaardigheid van onzen Meestel'
Valcooch, dat hij zijn gedichten of ftrofen daarvan Ouit met
een rijmfpreuk: der laatste onthreekt het alweèr niet aan
beteekenis: 't is God gehuldigd, als de goede Alfa.
»Den eerften Mey 1676" bracht ook Meester Niervaert nog
in herinnering, hoe kinderen zich ter kerk te gedragen hebben (»Ordonn.", art. 19-21):
»ltem wordt wel exprelfclijcken bevolen, alle de gene die
de Pfalmen helpen fingen , midtfgaders die den Catechifmus beantwoorden, datfe niet en fullen faelgeeren des Sondaeghs morgens ten acht uyren, ende des llaer-middags ten
half een uyre, in de Schole te weren, om in goede ordinantie na de Kercke te gaen. - Elck een fal hem wel flil
ende manierigh in de Kercke houden (geduyrende de Predicatie), fonder eenigh gerucht, fpelen, lacchen ofte klappernyen aen te rechten. - Ende by aldien yemandt boven 't
verbodt van defe, cenige onmanierlijck gelaet aenftelt, die fal
terftont van eenen Cenfeur, (daer toe geftelt zijnde) genoteert
zijn, ende fullen ter gelegener tijdt daer vooren .... wel
fcherpelijcken gecorrigeert ende geftraft worden.
Elek wil » hem ftil» en vroet foo dragen,
Dat hy »blijft vry» van boet en Gagen."

» Lezen en fchrijven", ziet daar wel de eerste en voornaamste
der goede conften", die op de school geleerd worden. Valcooch trekt te velde tegen de Schoolmeefters in defe contreyen, die nau wit van fwert connen fcheyen", en de kinderen willen leeren fchrijven, voór ze behoorlijk lezen kunnen.
Wat het laatste betreft, willen wij thands eens bij Valcooch
gaan vernemen:
» Wat hoecken men de duytfche Scholiers eerft 1ceren fal
in defe Scholen
I)

)l
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"Den fcholiers, als fyle .. l'cholcn Cel'fl nemen J.aCI' gang,

De cleyne francynen bédingcn fal weren haer aenvanc;
Die gheleert hebbende van buyten, en van binnen,
Metier Embder bédingen fullen zijt dan beginnen.
Die Embder bédingen Jlcchts sheleert hebbende fpellen,
Inden Catechismus oft Fontcyncn men hacr fal rtellen.
Dien cerft wel en propcr lceren bocckftavcn.
Dat kcnnendc, nae ha cr conditien ende gaven,
Salmen haer de fclvc t\Vecmael dturlrfcn laten.
Dien gheleert hebbendc, fullen fy aenvaten
Den Souter Oavids, fondaeehs Evangeli, of Teftamcllt.
Daer nae Cal men haer leeren een gefchreven letter, gcprcnt:
Als Historien van David, oft Louwijs Porquin.
Defcn dan connende feer acrdich en fijn,
Sullen fy leeren een Latijnfchc lettcr of Donact;
Een boeexken dan, daer 'tfondament van cijffcrcn in nact,
Ey Robrecht van Heufden in ordine ghenel!;
Om A I' i th met i c a en 'trekenen voort tc lceren, C. Cresvelt.
Daer nae brieven van diverCche Handen:
Dees boeeken Cullen de schoolmeeftcrs gebruycken in dees landen.
Schoolmeefters van ander Provincien en ftr.den
l\1oghen defcn reghcl wel volghen meden.
lek wil haer laten gebruyeken haer eygen manieren;
De Latiniften \aet oock houden haer hautiercn.
Niemant wil ick raden hier te gaen buylen,

Of daer moe/'t wat nieus opftaen ,'oor de jonge fpruytcn
Dat gheloorwaerdich was te leren en leeren :
Want alle dingen huydenfdaechs vCl'meeren."

Men ziet hieruit alweêr, dat het bij onze vrome voorouders, wien men toch tevens geen wakkerheid en eene »gezonde"
levensbefchouwing ontzeggen zal, immer was: »Met God beginnen" 1). Ten zij men, met miskenning van de hoofd-verschijnsels
I) Het Groot A. B. C. Boek" waar onze figuur nO. 2 uit genomen is. op
dun bordpapier gedrukt, bevat: deu titel; daartegen het "Haantjen"; voords
verlchillende alfabets (NB. die alle eindigen X Y Z); korte fyllaben; "Dat
Vader Onze"; het fymbool der Apostelen; het gebod van onderwijzen en
doopen; de "Tien Geboden"; Matth. XXII, 37, het gebod der liefde; de In,
ftellingswoordeu aan het Laatste Avondmaal; "Het Morgen Gebed"; "Het
Avond Gebed"; "Gebed voor den Eeten"; een en ander Huilend met het
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in de gefchiedenis der Godsdiensten, dit alles huichelarij en welbegrepen eigenbaat der kerkelijken zoû willen fchelden - zal
men niet kunnen nalaten, op hoe vele punten onze Godsdienstleer ook met die onzer vaderen van 1600 verfchillen moge,
eerbied te koesteren voor eene gemoedsftemming, die, op het
fpoor der grootste middeleeuwsche meesters in de predagogiek, een godsdienstig levensbeginsel in het hart van het
onderwijs wilde. Valcooch begint met de kleine gebeedtjens
op pergament, die » van buyten", maar ook» van binnen" gekend moeten worden; dan volgt het Emder gebed, met den
Katechismus of het boekjen genaamd Fonteyne" enz. Vervolgends krijgen zij de pfalmen in handen. Dit is een anachronisme, die op rekening van den tijdgeest dient gefchreven te
worden. Davids heerlijke profetiën, klaag- en jubelzangen,
aan kinderen in handen te geven, dat geen israëlitische kinderen zijn, en die dus de vorming in de joodsehe traditiën
niet genoten hebben - is een onverftandige daad, flechts te
verklaren uit geheel het anaehronistiesch charakter, dat in
het beste element der Godsdienst- en Staatsbewegingen van
de XVI" Eeuw uitkomt: Nederland
Israël; Prins WiIlem,
die, onder de luide toejuichingen van tijdgenoot en nakome .
lingfchap, voorgeeft als een tweede Noach of Mozes » een verbond met den Koning der Koningen gefloten te hebben".
Na de Pfalmen, de Zondaagsevangeliën en andere boeken
van het (nieuwe?) Testament, krijgen ze de gefchiedenis-zelve
van David in handen, en wel gedrukt met de d1titsche fchriJfI)

=

"Onze Vader"; een tweede vóor het eten, nog een na het eten; het "Christelyke
A, B, C ," - zijnde zinfprenken, aanvangend mct de 25 letters_ Dergelijke
inrichting hadden ook fommige fchoolboekjens vóor de Hervorming, en men
heeft zelfs veel moeite gehad om de vcrkorte , voor kinderen aangenomen,
fQrm der Tien Geboden uit de nieuwere te doen verdwijnen, en vervangen
door een text, die dichter bij de letter der Schriftuur kwam: "Oft' ook den
A. TI. C. böke därin de korten tijn geboden ftaen mit andere fectarische böken te dulden fijn?" (1609)- Andwoord der Synode: "Dat de Deputati Synodi by den Eo E. heren Gedeput: folen anholden, dat door een expressum
mandatum alle fchoelmefteren en kofteren moge geboden worden, datfe {nlke
A. TI. C. boeken afI'chaft'en ende die nyen, dar de tijn geboden vullenkom·
mentlijck inftaen, kopen laten." TIoeles, ,,250-jarig beCtaan der Herv. Gemeente te Noonldijk", aangeh. hij Dijkema "Proeve", I, 4iO.
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letter. Dan eerst beginnen ze de latijnsehe letters in de fpraakkunst van Donatus te leeren ; ze krijgen het cijferboekjen van
Robbert van Heusden en later de arithmetika van C. Cresvelt.
Eindelijk D brieven van diversche handen"; het woord)) brieven"
toch zal hier wel als gefchreven ftukken, en niet in den
vroegcren zin van prenten te verft aan wezen. Wat de kinderen dus van gefchiedenis, aardrijkskunde, enz. te ]eeren hadden, zal wel niet veel geweest zijn.
Onze Meester geeft ook eene duidelijke befchl'ijving van
zijne leerwijze des lezens en fchrijvens. Ik wil mij het genoegen niet ontzeggen de laatste hier op te nemen:
)) Een onderwijs

0111

fchrijven te leeren.

lJ Die dat fchrijven wel en perfeckt wil leeren
IJy moet zijn linnen daer vlytich toe heren,
Ende maken die letteren boven ende beneden gelijck
Op zijn, maet, fo cort, langh, dunne ende dick;
Een voude langs tpapier moet hy eerft maken,
Daer moet hy recht in 110uwen , buyten noch binnen raken;
Tpapier moet rechtleggen voor hem op den knie;
Die pen fal hy vaten met dllym en vingeren tWf)e,
En fitten recht op, thooft nict 1lim 1) houwen;
Tegen niemant clappelt, noch [met] d'oogen yet aenschouwen,
Schrijvendc nymoedich, onbefwaert fonder t'roeren,
De pm ftijf houden, hem niet. verfeIten d.m na 't behoren:
Den achterften vinger moet Oechs leggen op 't papiel' ,
Niet de gehcele hant, want 't is geen manier;
Die felve pen drijft een weynieh over cant;
Schrijft fnel aen een, met een loopende han!;
Die pen op papier oock niet douwende of wringende;
Van lange fteerten te maecken zijt u dwingende;
Hout u pen vol inet tot allen ty;
Ghy fulter hem me fparen, u fchrift te gladder fy;
Ghy moet oock niet fchrijven op ftipkens noch lijn;
D' eerfte letter het een Capitale zijn;
Maeckt die huyfen der letteren even groot en lanek,

1) Schuin.
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Of u fchrift gaet crcupel enue manck;
Set u regels recht, illyft, en even van wytle geschoren;
lIout u pen niet inden mont, fteektfc achter cl'ooren;
In Jen koker ftekcnue, dien eerft fchoon befnoeyen,
Op uatter geen korft aen gaet backen en grocyen.
Alfdan liende zijn gefchl'ift over, oft perfect is gefchrr.ven,
Ilfcr t'onreeht geboeckftaeft, 't moet zijn wtghewreven.
Ghy oude en ionghe, fcherpt hier loe u verftanden :
Feylter yet van defen, u fchril't is tot fchanuen.

Niet zonder verwondering zullen fommigen hier wellicht
van "het fehrijven op de knie" gewag vinden gemaakt; en
toch, dat was regel - op de burger fcholen van omftreeks
1600. Ieder kind bracht een fchrijfbord" mede; we hebben,
trouwens, boven reeds gezien in de "Ordonnantien", dat elke
leerling geftoffeert" moet zijn, als hij l' fchool komt, met
)1

)1

"Papier, inekt, pennen, 'tbort rtl moeter ál fyne".

Slechts op het prentjen , waarvan onze figuur N' 5 genomen
is, zitten de kinderen aan tafels te fch rij ven , waar de inktkoker
op ftaat; dat plaatjen is dan ook gefneden in den loop der XVII'
Eeuw, of zelfs al weêr eene kopie van nog later dagteekening 1)
De inkt plachten de kinderen van den fchoolmeesler te koopen (Vaicooch , bI. E v). Onder de belooningen, die Valcooch
aanbeveelt, behoort intusfchen ook een "fchrijfladeken met
een pennemes daerin", en het woord » ladeken" is, boven,
in den zin van kistjen of lesfenaartjen gebruikt. Dit is de
groote prijs van fchrijven, die met St Jan in den zomer ge·
wonnen wordt; de eerste prijs, dien de meester nuithangt", dat
zal wezen "inde Vasten opten dach van Sinte Gheertruyt",
»een Bredaelfche koker" (?); de tweede, het genoemde » ladeken"; de derde, met Sinte Michiel", een "fraey Pfalmboeck
met 1I0ten"; de vierde, op St Andries, " een nieu Testament".
Bij Luyken zitten de kinderen op lage banken, » onderbank"
genaamd, aan" fehrijf·fehaIiën" of lesfenaars , en ook Joh. Co)1

I) Daarop komt ook een matras voor. die de meisjens beheerscht. Valcooch
fpreekt alleen van meesters, eu Niervaert ook.
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menus geeft er zijn fcholieren reeds (224, 5); maar dat zijn
aanftaande ftudenten.
Bij de belooningen past de vakantie. Hooren wij er Valcooch over: »Van Oorlof te geven.
11

'Tis geweest een costuyme over langhe jaren,

Dat de Meefter donderdaechs nae noen orlof fal verelaren ,
Het welck is midden ter hal ver weken;
Om dat de memory des clercx niet te reer ral breken,
'Twelck deur't lange ftuderen is geworden moe en laf:
Want Erasmus ende meer geleerden fchrijven hier af.
Opten Sondach fullen 1'y ooc niet fchoolgaen noch wercken ,
l\laer fedich met haer ouderen comen ter Kercken;
Aldaer hooren Gods woort, bidden ende lefen:
Dit ghebiet Godt in zijn thien gheboden gheprefen:
)) Viert den Sabbath, wilt hem heylich maken j"
Hier moeten d'ouderen op paffen voor alle faken.
Opte oorlofdagen fullen fy niet loopen wilt en rebel
Spelen met teerlingen, kolf, ende kaertfpel,
Om ghelt niet j noch fpel dat God noyt geboot

j

Maar haer fpel fal zijn, hoepen, tol, en koot,
Bickelen , curelen, so de kinderen plegen te doen:
Want wt fu\cke fpelen liet men geen quaet wtbroen,
Int fpelen rullen fy niet kyven, crijffchen, en fweeren,
Noch int water baden, noeh fwemmen leeren.
Om gewin, Boeeken , Nertelen, fullen fy niet fpelen,
Oock wachten dat fy haer ouders niet ontftelen

j

Haer fpel fullen fy met I'edicheyt eendrachtelijck mingen ;
Onghelijck, noch bedriechlijcx yet voortbringhen,
Liever te ver\iefen, dan te winnen door bedroch en kijven:
Niet meer wil ick vanden oorlof en fpelen fcllfijven.

Meester Valcooch houdt het heele jaar door fchool; niet
alleen des winters - hij zegt het hierboven, en het blijkt,
ten overvloede, uit eene plaats, waar hij aanraadt, dat » die
fchrijvers", onder de fcholieren,
)) De handen eerft wel warmen dick ende vaecken

1) :

Want met coude handen canmeo geen goet fchrift maken."
I) Dikwijls en vaak.
DlETSCRII: W ARAl\'DE

Il.

v
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Saturdàgs houdt Meester Valcooch repetitie: laat de kinderen
de ezelsooren uit de boeken maken en beftraft de flordigen.
Niervaert geeft een artikel der )) ordonnantie" op, van den
volgenden schilderachtigen inhoud:
»Niemandt en fal op zijn School-Boecken noch oock op
zijne Voordichten ofte Voorfchriften maecken noch fchrijven
eenige grillen, als mannekens, peerden, katten, honden, ofte
eenige diergelijcke fabberye; ten ware alleenlijcken - zijnen
naem: Maer fal veel eer alle vlijt aenwenden, om de felve
fuyver ende fchoon zonder Inct-kladden ofte andere vuyligheyt
te bewaren."
Meester Valcooch geeft ook op wat hij een)) wrecker" noemt,
»om· de kinderen alle fes weecken te voren te lefen": eene
lofreden op de voortreffelijkheid der )) conften" :
» Een

menfch fonder conft, is vlees ronder verftant. "

Om zijne kinderen toch recht goed te houden, hangt Meester
Valcooch een zeer aardig verbodfchrift in de fchool, van den
volgenden inhoud:
» Den

Artijckelbrief om inde School te hanghen

»Die zijn muts niet afneemt voor een man van ecren,
Die daer loopen erijten, vloecken ende zwceren,
Die wilt en onfedich loopen lancx der straten,
Die fpelen om ghelt, boecken, oft loghenen praten.
Die der luyden Eenden fmijten, en beeften jaghen ,
Die niet en doen dat haer ouderen behaghen,
Die met mes fen poghen, in 't hayr ploeken ,
Die in 't velt loopen, deur 't hoy fpringhen met stock en,
Die buyten Meefters oft ouders raet t'huys blijven,
Die ghelt, boecken, pennen, papier nemen als dyvcn f),
Die naeekent bad en, in erten, ia wortelen loopen,
Die in de Kerek rabbauwen, of fnobbern (?) eoopcn,
Die zijn Benedictie niet over tafel en leren,
Noch fmorghens, noch avonts niet bidt gheprefen ,
Die 't Boeck fcheurt, oft verrabbelt zijn papier,
Die malcanderen gheven toenamen hier,
I) Dieven.
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Die zijn eten werpt voor katten ende honden,
Die niet willen weergh~ven, dat fy in 't fehool vonden,
Die in d'anders drineken fpout, oft op zijn eten treet,
Die wt fehool clap t, en niet heelt 't feereet

I),

Die fpeeekfel wlen neufe oft den mónt,
l\ietten voeten niet wt en treden terftont,
Die opte wallen loop en alfmcll ga et na huys,
Die maleander beworpen, met fnot, vloyen en luys,
Die niet fedieh loopcn na de Kerel of daer van,
Die maleanderen fmyten stuelen, korf of kan,
Wat Seholiers de es voorfz. puneten niet ollderhouwen,
Sullen - twee plaeken hebben, of hen met roeden clouwen." .

Onze goede Schoolmeester voorziet, inderdaad, in alles. Niet
alleen geeft hij zijne eigenlijke predagogische en zedekundige
theoriën ten beste, voor meesters en leerlingen; maar hij
tracht nog buitendien in vele hunner nooden te gemoet te
komen. Zoo behandelt hij, in een vrij lange reeks vaerzen,
het geheim hoe de meester» een ure-werck fal ftellen, regeeren, fmeeren ende fchoonmaken", en deelt een II Compas ofte
Sonnenwijfer" mede, II waer op en by de Schoolmeefter de clock
ftellen fal op haer uren, als de Sonne fchijnt;" hij geeft
velerlei gedragsregels voor de jonkheid, in verfchillende omftandigheden; hij geeft ook eene »corte introductie en onderwijfinge der Fondamenten van Mufica" - wij hebben immers
gezien, dat de meesters ook het II folfaceeren" te onderwijzen
hebben. Aan zijne recepten van gekleurden inkt, gaat een
korte historische prologe , alweêr in vaerzen, vooraf, hoe de
menschen tot fchrijven gekomen zijn (E iiij). Op eene andere
plaats fpreekt hij ook van het drukken, maar geeft Cos ter
geen eerei hy fchijnt dien niet te kennen (B IV v'):
nEen Pieter wt Duytflant vant eerst de prent,
Waer deur duyfentieh dingen nu openbaren
Die eertijts duyfter ende verholen waren,
Prineipael de feven eonften, diemen leert inder l'cholen."

Wie die» Pietel' uit Duitschland" is, kan men licht gisselI.
1) Geheimen niet verbergt.
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In ieder geval is deze aanhaling wel een bewijs, dat de
overlevering aangaande Coster zeer traag en ongemerkt voortgekropen heeft tot op Junius, daar anders onze wakkere
Barsigherhorner, het zij om het verhaal te fleunen, het zij
om het tegen te fpreken, niet zoll nagelaten hebben cr melding van te maken. Of heeft het eenvoudig verftand der natie
in de XV, en XVI' Eeuw minder waarde gehecht aan het feit
der vinding van beweegbare letters, en wordt die .) Pieter" door
Valcooch gehouden voor den vinder van het algemeen beginsel
des overdruks? Het fchijnt zoo; anders toch zoû Valcooch,
die blijkbaar het verhaal van Junius niet gelezen heeft, eerder van Hans (Guttenberg) dan van Peter (Schceffer), gefproken hebben. Maar wat daarvan zij - de nieuwe huldiging,
die men, in vervanging van Heerftaals plompe beeld, der
drukkunst, in onze dagen, bereidt, verdient volle toejuiching.
Er zijn weinig fchooner gefchiedfeiten aanleiding voor een
gedenkteeken. De historische kritiek mag gerekend worden de
prioriteit van de vinding der beweegbare letters, YOO\' Holland
voldoende te hebben bewezen. Wie des aangaande nog inlichting
begeert, verwijs ik naar het beknopt en zaakrijk ftukjen, ~ls bijlage
M, door den verdienstelijken letterkundige, den Heer A. van Lee,
toegevoegd aan D' George Rathgebel's » Beredeneerde Gefchiedenis
del' Nederl. Schilder-, Houtfnij - en Graveerkunst". Rathgeber,
die zelf de qurestie tot een punt van onderzoek gemaakt had,
heeft verklaard door het betoog zijns vertalers overtuigd te
zijn. Het lijdt geen twijfel, het lede llechts wat vruchteloos
beftrijdens , dat de drukkunst onfchatbare verplichtingen aan
Holland en heel Nederland heeft. Inboorling en vreemde
fchrijft dan ook Gnts lang aan Holland de eer der vinding
toe. In Engeland en Italië (te Subiacco) beftaan traditiën
van de eerste drukkers, die lIil Holland zijn overgekomen.
De persen van Holland en 81'ahant hebben ademloos en
voortreflijk gearbeid in de eerste eeuw na de uitvinding;
en het is nog de vraag of er in eenig land tot op de XIX'
Eeuw betreklijk méer gedrukt is dan in Nederland. Dat alles
is historiesch. De plaats en verfchillende omftandigheden der

EEN SC1IOOLMEESTER VAN HET JAAR CI::I.I::I.XC.

69

vinJing fchijnen meJe op genoegzame gefchiedgronden uitge.
maakt te zijn: maar al ware dit zoo niet - al blijft de traditie geheel overgelaten aan hare eigene krachten, dan vaart
zij ten deze toch voort met eene treffende logika en een zin.
rijkheid van vormen, die wij fchaars bij eenige andere gebeurtenis geëvenaarcl vinden. Twee woorden, ter toelichting
van deze ftelling! De intellektueele krachten der maatfchappij
waren, gedurende de Middeleeuwen, ter kweeking toevertrouwd vooral aan de geestelijkheid. Allengs zoû de kennis en
het zich-zelf bewuste kunstleven meer algemeen tot alle ftanden
der maatfchappij doordringen, en den wetenfchappen en kunsten,
die vroeger geheel uit de theologie voortkwamen, ZOl\ meer een
onafhankelijk en eigenaardig leven worden ingeblazen, dat dan
later (in onze tijd) van buiten af weêr aan de eeuwige theologische
wetten zoû worden gefubordonneerd : de hoedanigheid van geestelijke, en geheel het innigste kerkelijke leven, zouden zich meer
famendringen om het middenpunt der Kerk, en van daar uit ZOl\
de veelzijdig ontwikkelde buitenwaereld weder bewerkt en tot
fchoone vruchtbaarheid geprikkeld worden. In den laatsten
toeftand is het getal der » geestelijken" ongelijk kleiner dan in
den eerste, maar de fchare der » vergeestelijkten" wordt, zoo
waar als Gods Geest de beloften van Christus in vervulling
brengt, ontelbaar. Men gevoelt, dat de drukkunst veel heeft
bijgedragen, om den nieuwen toeftand te doen gehoren worden. Daarom ftaat de drukkunst aan de poorte der nieuwe
gefchiedenis; daarom moest de drukkunst, volgends de overleve ring, gevonden worden door een man, die, hoewel tot de leeken
gerekend, eene bediening had in de kerk van St Bavo - dien
Apostel van Nederland, welke Gent met Haarlem, welke Noorden Zuid-Nederland verbindt. De vinder mocht geen Edelman
zijn; want met den voortgang der nieuwere gefchiedenis gaat
de ontwikkeling fa men der Poorters, de volkomene emancipatie
van den» derden ftand". In Haarlem, met zijn 500 bierhrou·
werijen, was het leven der burgerij niet achterlijk; Haarlem
gold in onze middel-gefchiedenis de hoofdftad van Holland:
de zeekant bij Haarlem werd opgeluisterd door St Adalbert
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en zijne waereldberoemde Abdij; fehittert met den glans van
zetel der eerste Graven. Ook het hollandseh huiselijk charakter moest zich uitdrukken in de vinding: zij wordt niet uitgebroed in het hoofd eens mijmeraars, die, op eenig oud
kasteel, zich in het fchoorfteenvuUl' zit blind te ftaren, noch is
zij een inval een" dichters, op een meer bij manefchijn, of
eens wiskunstenaars in de marmeren badkuip: 't is hier een
huisvader, die zich het onderricht der "lieve kinderkens" aantrekt. De vinding wordt dan ook niet rondgetrompet met den
eigenwaan eens gelukzoekers, maar fchijnt lang te leven in
de echt-hollandsche form eener onfchuldige liefhebberij. De
volkstraditie , de poëzij , heeft, met eene klaarheid en vastheid die alleen den echten genie eigen is, gezegd: "daar
en dus is het gefehied" - en, naar alle logische gronden,
heeft de traditie gelijk gehad.
Men vergeve mij deze uitweiding. 't Is in onze hyperkriti.
sche tijd een weinig mode geworden, om alles af te keuren,
en aan alles te twijfelen: men vindt, dat dat beter houding
heeft, dan met de geestdrift van een kind - of een kunstenaar - als kampvechter voor iets pozitiefs, voor een wel
omfchreven ftelsel op te treden: een glimlach en een fchouderophalen zet, meent men, der onkunde en der traagheid
fchier het gezach bij van de hoogste wetenfchap en het fchranderst vernuft. Enkele mannen van kennis en gemoed hebben
gemeend Holland de eer van de vinding der drukkunst te
moeten betwisten, en ik vrees, dat het kritiesch of fceptiesch
diIettantismus van onze tijd maar al te fpoedig in hunne
voetftappen treden zoû - daarom veroorloof ik mij, ter dezer
gelegenheid, een woord in het midden te brengen ter gunste
van de hooge dichterlijke - naast de historische - waarheid,
die zich voór de aanfpraken van Haarlem verklaart.
Nu weder van een koster-boekdrukker I) tot onzen koster·
fchoolmeester te-rug-keerende, wil ik den lezer meêdeelen

I) Dit zü gezegd behondends allen eel'biecl voor de meening, die in Costerzelven , geen koster ziet.
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" Wat ambachten", naar Dirck Adriaensz' gevoelen, • een Schoolmeefter onder zijn School-dienft wel mach doen:
» Om

dat dick en vaecken een fober regiment
By den Schoolmeefters hier te lande wort bekent,
Om redenen dat haer falarium is wat magher
Waer deur Cy dick moeten zijn een clagher,
(Jae, Cy hebben oock geen Clallen met koeren)
80 behoort et wel dat fy, onder den dienft, wat roeyen
Met eenich hantwerck tot haers huys opbouwen,
Nochtans haer gemeent voldoende int Cchool.houwen ;
Want alle Ambachten machmen onder den Cchooldienft niet doen,
Maer eenige, die ick u hier na [al bevroen.
Teil eerCten mach de Sehoolm·eeCter wel een Notaris zijn,.
Een Schotgaerder, een Secretaris fij n ,
D'impost inteyckenen, en oock droochCcheren·,
Hayr af Cnijden, fomtijts oock wonden cnreren.
GlaCemaken, cloetmaken en dootkirten,
Steenhouwen, Cehilderen, ftoelen verwen en verniCten,.
Ooek Cchoenlappen, ende clompen maken,
Rou Korfmaecken, ende den acker haecken,
Boeckbinden op veteren, en breyden netten,
Een paer koeren bouwen, orren vetten,
Somtijts met naeyen een ftuyver verdienen,
Oock wtfteken hechten in houten, in bienen,
Boeeken wtfchrijven, boelbrieven invanghen ,
Etlicke lepeleryen daer een Cturver of twee aenhangen:
Over Comer can hy deCen beCt becomen.
Nu als hy eenich van de hantwercken heeft voorgenomen·,.
Voor en na den Cchooldienft moetet zijn gOOaen '.
Of zijn ghemeent Couder Cchae ende intereft by ontfaen,
Om dat hy zijn aengenomen dienft vercleent :
Want hy waer een dief voor Godt ende zijn- ghemecnt
Loon te nemen, ende geen arbeyt te volbringen;
Dat zijn al ronden, en. verboden dinghen ;
Dit machmen in veel Schriftueren leCen;
Wel hem die in zijnen dienft wert gheprefen.

Voor de aankomende jonge lieden, buiten de fchooltijd , geeft
hij onder anderen ook nog deze leçon de maintien:
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» Een

leeringe hoe hen de jongers over tafel rullen houden,
alfmen eet.
Jongelinck, als ghy ter tafelen wilt gaen,
So wafcht u handen, hoort mijn vermaen;
Lange nagelen fult ghy altijt vermijden,
Int feerete fuldyfe 1) corten en fnijden;
Stelt u niet aen 't hooghfte, wat des ghefchiet,
Ten fy dat u den Huys-weert tfelfde ghebiet;
De ghebcnedydinge fult ghy niet vergheten ,
Na Gods fegheninge begint eern te eten.
Laet de outfte altijt eerft beginnen,
Dan volcht ghy oa met verfinnen.
Ghelijck een vercken fult ghy niet fmecken;
Duym oft vingeren wacht u tc lecken;
Reyckt altijt manierlijck na het broot,
Dat ghy geen dinek op Tafel omme ftoot,
En fnijt geen broot tegen uwe borne j
Eet de cruymen niet fonder corfte,
Ende decket broot met uwen handen;
Maeekt geen broeken met uwen tanden;
Neemt wt de schotel dat voor u Icyt,
Die te draeyen da!s fchande ende oneerbaerheyt
Wt de fchotel fult ghy haeftelick [cheyden,
Met reycken ende langhen [onder beyden ,
En neemt niet te vol den lepel dijn:
Want druypen en Gorpen is niet fijn.
Sa lang den mont vol is ick 't niet en prij fe ,
Dat glly fult grijpen na andere fpijfe;
Over de Tafele wacht u van wioeken;
Met vollen monde fuIt ghy fpreken, noch drincken;
Taftet in de fchotele na andere lieden.
U eten, en drincken, laet mateIick gefchieden.
Vlcesch fal men [oyden, Vifch fal men breken.
Wilt niet erophalfen , noch 't hooft opfteken;
Knauwet de spijfe met eenen beOoten mont,
En Oaet de tonghe niet wt gclijck een hont;
Laet de fpijfe te voren eerst finekcn,

I) In 't geheim zult gij ze.
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Veecht uwen mont als ghy fult drineken,
Op dat ghy niet befmeurt bier ofte wijn,
Want druypen en /lorpen en is niet

fij n.

Drineket al fonder gulilen ende toeken,
Wacht u van hoeften , hieken, en c\oeken,
Wacht u van fOp fen en quylcn mede,
En ftort ooek niet tot eeniger ftedc;
'T gelas oft kan fuldy properlijek neder setten;
Aen eten en drineken fuldy niemant leuen;
En vullet d'een glas met het ander niet;
En hegaept ooek niemant, wals ghefehiet,
Als oft ghy foeekt op yemants eten;
Den ghenen die neffens u is ghefeten
En fult ghy niet beletten met eenich bedrijf.
Sit ooek tamelijek , leeht op uwe lijf,
Sonder waggelen, op ftoel oft op baneke,
Ende bedwingt u eers van glleftaneke;
Onder de tafel fuIt ghy niet touterbeenen;
En wacht u van yemant te vercleenen ,
l\iet fehieten, fehimpen, ende gherpot:
Mael' hout u eerlijek, niet als eenen fot.
Als men hoevery verleIt, of yemants verdriet,
So ghclaet u of ghy dat hoordet niet.
Over tafel en [uit ghy niemant flereken
Met eenieh ghekijf, woorden ende wereken.
Snuy t u oock fo tamelijek , op d' een fyde,
Dat hem niemant voor n vermyde.
Ghy fult niet sloockelen in neus, in tanden,
U hooft niet clou wen met uwen handen.
Van vloyen te vangen wacht u daer van.:
'T fy Vrou, 3'Iaeeht, Jonge ofte Man;
Ghy fult u handen aen het tafellaken
Niet veghen, noch uwen mont reyn maken;
Ooek fo en legt u hooft niet in uwe hant,
En leent ooek niet achter leghen den want
Tot de maeItijt heeft haren wtganek;
Dan fo fegt Godt lof, eer, prijs, en danek \
Die u fo miIdclijeken zijn genade bewijft,
En dat

liy u dagelijex voet ende fpijft.
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Daerna fuld y van der tafelen opftaen,
U handen wa1fehen ende weder gaen
Tot uwerek, en hantering, daer ghy hy leeft,
En doen 't geen daer u Godt toe geroepen heeft.

Ook in de fij nere »houescheden 'I van den omgang is onze
verdienstelijke » opvoedkundige" doorgedrongen:
)) Irt dat dy yemant aenfpl'ceet t'eenigen tijt,
So geeft hem eer dien ghy eer fchuldieh zijt.
U bonette neemt af, u lijf recht op gaet beuren,
Sij t niet gram, ftelt u aenficht niet in treuren."

Is het niet, of men de voorfchriften leest van het nieuwste'
savoir-vivre: p ara Ure dottx" enz. ?
Geeft duydelijek u reden wt .. .
Hebt achting 1) wat ghy fegt .. ..

I)

Als ghy moet antwoorden, fo doetet fchamelick,
Met eerbiedingh, met weynich woorden, tamelick ,
Ende oock, onder tijden, met toedoen zijn toename."

Timidement, maal' toch wat helder op; met fmaak den naam,
of titel nu en dan in de reden vlechtende.
)) Biet u yemant (aan tafel) te drineken , Cegt bly )) dat fegen u Godt!"
Drinckt weynieh. Al irt dat u niet dorft, hout den pot
Kanne ofte glas even wel aen den mont.
Die met u fpreeekt lacht hem vriendelijek aen," enz.

Zoû men het beginsel der wellevendheid op een pensionaat
van aanzienlijke meisjens , in onze fijn befchaafde dagen, duidelijker wenschen toegepast en aangegeven te zien?
Valcooch beklaagt zich zeer over de weinige medewerking,
die hij van de ouders ondervindt (D ij):
)) Ift niet een beclaechlic dine voor ons fchooldienaren,
W y die' t fagen van herten alfo garen,
Dat de kinderkens in tucht eii in leering voortgingen,
Nochtans connl!n wij't niet (alfoo 't behoort) Tolbringen:
Want de ouderen doen ons beletfelen groot.
Als de kinderen meeft ftraffen is van noot
I) Geef er acht op.
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So in:
n Al

n Lieve
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Meefter, fpaert een weynieh mijn kint!

leertet niet te ras, 't is my wel ghefint.

n k gever niet om al leertet de Catcchifmus van buyten.
n Al

comtet wat \aet -

daer toe geen ftatuyten!

)) 'Tmoet 'fmorgens wat llapen; 'tis noch jonck.
n AI

ift ooc wat onledich ter fcholen, en doet een fpronck,

)) Sietet door den vingers; ghy crijcht even wel u ghelt."

Zoo is geen Cchoolhouden mogelijk, ~egt Valcooch, en 't
van dagh tot daghen" :

» arghert

n D'ouderen

gevenfe hedenfdaechs al haa~ willekens;

Men ftraft haer niet; men fpaert haer billekcns.
Haer jonckheyt fonder weldoen gaet verloren;
Ongebouden Acker draegt relden goet coren."

En honderd jaar later is het niet beter. Hoort Niervaert
(bI. 65):
)) Veel Vaders cnd' Moeders zijn foo mal met haer kinderen:
Hoort toe wat fe tegen de School-meefter gewagen:
n Meefter,

en bekijft mijn kindt niet; 't mocht hem hinderen:

»'t Is noch jongh en teer; 't en mach
n 't

1) geen woorden verdragen:

Heeft ooek noch om te leeren veel jaren en dagen.

)) Geeft myn kindeken doch zyn willeken ," feggen fy wel expreffe;
"Datfe in cen Jaer niet leeren , dat leercn fy in feffe."

Enkele almanaks-aanteekeningen komen er ook in het boeksken van Valcooch voor. Ik wil de aardigste hier laten volgen:
"NOTA.

"Sinte Vitus die heeft den langften dach;
Lucia die langrte nacht vermach.
Sinte Gregorius, ende dat Cruyce, men acht
Den dach fo langh te zijn ghelijck de nacht."
nNOTA.

»Sinte Clemens ons den Winter bringt;
Sintc Pieters-stoel ons de Lenten hl)rdringt;
Den Somer brengt ons Sinte Urbaen;
Den Herfst vangt ons met Bartholomei aen."

----I) 't Kan.
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»NOTA.

» Lamhcrti

ende Gregori tijt

Is dach en nacht al even wijt."
»NOTA.

» Als de 80nne begint te hooghcn,

Die Leeuwerck fingt. die paden droogheIl ,
Die pijlkens beginnen tc bladen,
Die podden croocken, die vorm~hen haden,
Die kieft te fchermrn, die koeten pnppen,
Die kinders loopen om heenhollen en knuppen,
Die fchapen lammeren heginnen te onen,
Men in der aelden facyt arten en boonen,
Uet fwaluken eoemt vlien opter kist,
Den Boerman zijnen aeker mist,
En den viJTcher verIaet zijn grauwe py,
80 is ons den fomfr na by."
»NOTA.

"Als die 80nnc begint te dalen.
Die elauwer weyden beginnen te calen,
Die bonteeraey begint te eomen,
Die hladm'en vallen vande bomen,
Die spreeuwen beginnen te scholen,
Die oude wijven loopen na kolen,
Die neure begint te druypen,
Het eelken gaet indl'll gronde eruypen,
Die schepen comen leggen inde haven,
En 'tghemeen volek na hout en turf draven,
Ende die verekenen bennen vet,
80 genaeekt ons den winter te met."
"NOTA.

"Als die verekenen rehudden het ftroo,
Ende over romer byten die vloo,
Die mueren en tegelen worden nat,
Die rooek wten huyre niet gaet rat,
Ende die meeuwen co men op het Iant,
80 isrer norm, wint of regen op hant."

Behalven onderfeheiden gebeden, een kerst· en nog een al'
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der lied, behalven de volgende redaktie van de vaerzen, die
ook Camphuysen onderteekend heeft:
nHier moet gheleden n zijn,
Hier moet gheftreden
Hier moet ghebcden

»

zijn,

» zijn,

Willen wij namaels in vredcn nzijn,"

vindt men in den )) Reghel" van Meester Direk Adriensz een
bundeltjen berijmde zedekundige voorfchriften, waaronder
zeer pittige, in strofen van 2 tot 20 regels. Eindelijk fluit
het boeksken met deze kleine rekapitulatie der hoofdzaak - in
latijnsche letters (waaraan de tv ontbreekt):
)) Te feffen fullenfe int 'tfchool ouer Somer zijn ghefcten,
Te achten fullenfe op eten hacr etcn,
Te elven fullcnfe t'huys gaen Heer,
Te tvvelven na het School neme haer keer,
Te tvvee uren \'Veder etcn naden noen,
Te dryen falmenfe vveder hooren doen,
Te vier uren lae! dat zijn ghcdaen,
Toontfe dan, en lactfe na huys gaen,
Dit is d'ordonnantie al vandcl' Scholen,
Diet anders aenleyt, fal faelgeren en dolen."

Nu kent men den man, van wien de woordenboekfchrijvers getuigd hebben, dat hij geen fchoolmeester was, want
dat hij zich-zeI ven Notaris noemde, en dat zijne dichterlijke
verdiensten geene waren. Men heeft kunnen opmerken, dat
ik vele aardige punten in zijne vaerzen buiten rechtftreeksche
behandeling heb gelaten - om den lezer het genoegen te gunnen, daaruit voor zich-zelven verdere gevolgtrekkingen te maken: ik mocht niet ál te lang worden. Ik meen het mijne
gedaan te hebben, om een bijna vergeten Hollander een weinig in het licht te fchuiven, dat hij verdient. Zijn eigen
opftellen doen ons een blik werpen op het fchoolwezen van
zijn tijd, waaruit, bij de geringe bearbeiding die dezen velde
tot heden te beurt viel, wel iets te leeren was. Men heeft
thands een nieuw bewijs in handen, dat men de vonnissen
van Witsen Geysbeek en van de takteloze onder zijne vervol·
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gers en navolgers niet dan met voorzichtigheid heeft aan te nemen: want hoe weinig recht hebben ze gedaan aan Asfenede,
aan De Roovere, aan Breêroo, aan Stalpaert, aan - Vondel,
en, gelijk nu alweder blijkt, aan Dirck Adriaensz Valcooch.

J. A. Ar.B. TH.

Wintermaand, 1855.

BIJLAGE

(bI. 38).

EEN BECLACn' VAN DE DIJCK~lEESTERS, BASEN ENDE HANS-KUYERS,
DIE OPTEN SYPE WERCKEN.

Wy, arme dijckers, hanfkuyers en BaCen,
Die nn ftadich aen den Sijpe laboreren,
\Vat bennen wy een deel ydele blaCen!
Wy lopen altijt met leghe en fcheurde c1eeren,
Wy connen nemmermeer een penninck vermeeren ,
Want wy vilfchen ftadich al aftel' 't net.
Wy wercken als mnylen dat ons den ooghen verkeeren,
Stramme en lamme leden crijghen wy te met,
Wy kayen, wy dammen, wy legen den Pet,
En lIobben al of: cous, fchoen encle broecken.
Ons caecken dunnen; wy fchieteu dapper ons vet,
Wy fouden den bocht gael' opten Syp foecken,
Wy konnen hem niet vinden in gheene 110eeken,
Dael'om moghen wy wel fegghen altemalen:
"Tzijn arme bloeden, die zijn coCt van 't Sijp fal halen."
Ons dachhuuren bennen vry al wat groot,
Een Gulden of hal ven Daelder wy fdaechs wel winnen;
1I1:aer ten ftreckt niet: wy gheven 't alom broot,
Om vleys, [peck, om wollen ende linnen,
Om butter en caes, wy 't terftont verlIinnen.
Wy fouden een deel wel zijn goede gefellen Maer 't is aItijt te cort, buyten en binnen.
Den Soetelaer can ons kerven me tellen;
Hy [oeckt mede de langfte ellen:
Want sy ftoppen ons 'tgoet foo duel' in den hant;
Willen wy ons dan daer teghen ftellen
'Tis "wech, wech!" alsdan, "pacty avant!"
Den dieren tijt is roo fterck int lant;
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Wy ghevent alom Drincken, om Eten ronder falen.
"Och Ot zijn arme bloeden die zijn Cost van 'tSijp rullen halen."
Mijn Heeren daneken wy uytermaten:
Sy gheven ons wel on fen verdienden loon;
Maer wat is, ten mag al niet baten:
Tgelt rinekelt deur die tanden. Wat is een croon 1
Sb'eekt niet meer als in een brou-ketel een boon!
Ons wijf en kinderen moeten mé eten .•.
Dies fingen wy noch ons onde toon
.Pover, pover! hoe hebftu ons ghebeten I"
Luyfieh en nat crnypen wy in die beten 1l.
In arme hutkens moeten wy napen;
In onfen kaets is foo weynieh te fret en ,
Een verfeh waterken moeten wy fomtijt lapen.
Och, bennen wy niet een deel arme knapen :
Loopen ionder geit meeft als den calcn.
"Och 't zijn arme bloeden die zijn coft van Tfijp rullen halen."
PRINCE.

Dael' bennen wel eenighe die fortuyn hebben gehadt;
Mael' den meesten hoop blyven den ouden knecht,
En moeten loopen h et gelde 100 fe pad t;
Eer 't is gewonnen, fy verteeren 't flecht:
!ft Aeff, ift Griet, ift Nel ende Breeht,
Sy loopen mé fchoyen om den armen coft.
Dns vallen wy gelijck al vande plecht:
'Vy moghen niet eens worden verdoft.
'tWort ooek al by ons verteert en opgefchoft.
Ons buel 2) is plat, en fy blijft plat.
Hy mach wel verblijt zijn die wort verloft
Van dees plage, en fit op zij n gat
Te wercken, in een Dorp ofte Stadt •••
Dan dus altijt opten Sijpe te dwalen,
.Oeh 't zijn arme Bloeden die zyn Coft opt Sijp fullen halen.

1) Kooyen, nesten.

2) Buidel.

NEDERLANDS EEREPLAATS
IN DEN

DOM VAN KEULEN.

Als wij, Hollanders, een kleinen reispenning hebben befpaard,
of ook als wij een eersten reispenning ter onzer befchikking
hebben, zonder dat die juist de vrucht der fpaarzaamheid is,
dan gaan wij of naar Parijs, of den Rhijn op. Die het laatste uitftapjen verkiezen, zijn de menschen die veel zin voor
natuurfchoon hebben, en zich dan de archreologische indrukken, op den koop toe, laten welgevallen. Die naar Parijs gaan,
dat zijn, voor·eerst, zij die gaarne een hoekjen van de » groote
waereld" zouden innemen, een kijkjen van de tooneelen, de magazijnen, de eerste- en zesde-foort-gaarkeukens, zouden hebben
en uit Frankrijks hoofdstad quelquechose de COSS1t, de chicard, en
hoe die ftudenten- en grizettentermen, waarmeê onze» dames"
zich opfchikken , al verder luiden mogen, hopen meê te brengen;
dat zijn, ten tweede, onze» kunstkenners", die de monumenten
gezien willen hebben, die wenschen Versailles doorkruist te hebben en een beknopten katalogus van den Louvre te bezitten; dat
waren, verleden jaar, ook enkele ookonomisten en fabrikanten.
Bij weinigen is 't het nederduitsch volksbewustzijn dat ze den
Rhijn opvoert; en toch - kloppen er ook hollandsche harten
warmer en fneller bij het genieten van die lieflijk-weemoedige
bergrijen met hare llotruïnen, met hare kleine kleurige ftoombootftations, met hare vijf, zes levendige koop ft eden , die,
alle, met een minder of meer kunstige brug, bellag op de
» hooft-aêr der begaefde Euroop" fchijnen te willen leggen.
Niemant doet dan ook een Rhijnreisjen, of hij gaat den Dom
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van Keulen zien, en er zijn maar enkele humoristen, dat is:
dwarshoofden, die het heerlijk monument den tol hunner bewondering weigeren. Menig tast zelfs in den zak en offert een
paar rijksdaalders aan de bus, wier inhoud den kunstgeest
moet laven welke de voltooying van het werk ondernomen heeft.
Maar hoe weinig Nederlanders hebben het bewustzijn, dat
zij misfchien meer dan eenige andere duitsche ftam rechten
kunnen laten gelden op dien Dom, en hem, met volkstrots , bij uitnemendheid » onze Dom van Keulen" noemen.
't Klinkt vreemd: maar klinkt het den zich altoos in zijn provincialismus opOuitenden Hagenaar of Amsterdammer vreemder dan» onze St Lehuwijn" of » onze St Plechelm" ?- en toch
zijn de kerken van Deventer en Oldenzaal nederlandsclte kerken, belangrijke kunstftukken , die verdienen in eere gehouden te worden, en wier verwantfchap met zijn kunstkracht
Nederland zich zoo min mag laten betwisten of ontzinken als
het zijne aanfpraak op de olieverw, de drukpers, het haringkaken, de Oingeruurwerken en de verrekijkers opgeeft. De Dom
van Keulen, de Metropolitaan-kerk van Noord-Nederland Gnts
Bisfchop Albrijk, tot op de vermeerdering der Bisdommen in
de XVI" Eeuw, wel'd, op zijn tegenwoordigen grondOag,
geftieht onder het koningfchap en met medewerking van onzen
begaafden en beminden Graaf Willem II, den bouwheer onzel'
te fchandelijk verwaarloosde Haagsche Ridderzaal. Maar wat
bovendien het wonder der kerkbouwkunst tot een gedenkteeken maakt van den nederduitschen volksbond - dat is eene
bizonderheid, die tot heden, zoo ver ons bekend is, nog
door niemant werd opgemerkt, en wier mededeeling wij aan
de ftudiën van den Heer Leopold Eltester verfchuldigd zijn.
Wat is het glanspunt van den geheelen Dom? - Het is dat
punt, waar de eerste ftralen van het God-verheerlijkend morgenlicht, boven het hoofdaltaar, door de lichtbeuk van het
presbyterium dringen. De vensters der dusgenaamde chooriluiting beheersehen het geheele fehip eener kerk. En waaraan
zijn die vensters gewijd, in de meest majestueuze kerk van
het westersch Europa? - Leopold EHester zal het u zeggen:
DIETSCHE WARANDE

Il.

VI
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aan DE VERBINTENIS DER AANZIENLIJKSTE NEDERDUJTSCHE VOLKSDEELEN' 1
vertegenwoordigd in de huwelijken, gefloten door de vorstelijke
huizen van Holland, Brabant, Henegouwen, Gulik en Kleef.
Het middenvenster ftelt voor: de» Drie Koningen, die het Kind
Jezus komen aanbidden"; zoo kwamen de nederduitsche Graven de toekomst huns geflachts opdragen aan God, in zijnen
tempel, en offerden onder leiding en deelneming van zijn dienaar, den Aartsbisfchop en Keurvorst Hendrik van Virneburg

(1506-1592), een vijftal kolosfale gefchilderde glazen aan de
stichting. Het middenvenster is dan ook gemerkt met het wapen van het Aartsbisdom en met dat van den toenmaligen
Kerkvoogd; en ter weêrszijden herkent men, onder de typische
koningsbeelden , die in deze glazen gefchilderd ftaan, de wapens van onzen Graaf Willem den Goede en van den Grave
Geeraart van Gulik ('1297-1528).
Tot dus verre hield de volksoverlevering, bevestigd door de
wetenCehap (Boisferée, en zelfs nog, 18ä4, Ernst Weyden),
vast aan de ftelling, dat de oude vensters in den Dom gegeven waren door Hertog Jan van Brabant en zijne bondgenoten na den flag van Woeringen. De volksoverlevering, als altoos, bedroog zich niet geheel: aan Nederland was men een
groot deel dier vensters verplicht: alleen de edele Hertog van
Brabant moet hier wijken voor den goeden Grave Van Holland, Zeeland en Henegouwen. » Twee gellachten zijn het ,"
getuigt de Heer Eltester, in het » Organ für Chr. Kunst" van
1 Nov. 18ää, die het grootste deel namen aan de bevordering van den Dombouw : HOLLAND en Virneburg. Gelijk, bij
0

het leggen van den grondfteen, den U" v. Oogstmaand '1948,
de Roomsch·Koning, Graaf Willem van Holland, den ftichter
des machtigen bouwwerks, Aartsbisfchop Koenraad van Hoogftaden ter zijde ftond, om den begonnen werke groote giften
te vereeren ~ zoo hielp Willems achterneef, Willem 111, Graaf
van Henegouwen en Holland, den Aartsbisfchop Heinrik van
Virneburg het eerst de open hallen des Godshuizes met het
heerlijkste » glastapijtwerk" befpannen ; en toen in 1508 en 9
Aartsbisfehop PhIips van Daun den noordelijken zijheuk met
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gefchildel'de glazen vel'ciel'de, was het weder een late achterneef van Heer Hendrik, Phlips 11, » Graf von Virneburg und
Neuenahr", die hem in deze loffelijke taak wakker naftreefde. "
Ziet hier, opdat wij der belangrijke ontdekking van den
Heer Leopold Eltester, die Oechts was voorbereid door KugIers opmerking, dat de glazen niet van vroeger dagteekenen dan
het begin der XIV· Eeuw, - volle recht doen, hoe de duitsehe kunstbroeder onze aanfpraken handhaaft, in het bovengenoemd .Organ" van Hi Nov. 11.
)) De vensters VI, VII, VIII, IX en X die, aan het hoofdeinde
der kerk, in de fm alle re wanden der choorOuiting ftaan, hebben
Oeehts een middel post , en dus maar twee afdeelingen. Zij
bevatten alzoo Oeehts twée wapenfehilden, bij wier famenftelHng eene zekere fymmetrie is in bet oog gehouden. De vensters
VI en VII geven namelijk op de zelfde wijze vicr maal een
zelfdc fchild te zien, als de vensters IX en X, zoo dat het
venster, dat wij n° VIII noemen, het hoofd venster van den
geheelen dom [voorftellende de » Aanbidding der Drie Koningen") in hun midden ftaat. Alles duidt aan, dat deze groep
aan een en hetzelfde voorval zijn ontftaan te danken heeft.
» Venster VI en VII. Twee fehilden: Gequartileerd - een zwarte
en een roode leeuw in gouden veld. Tot dus verre ging dit
wapen algemeen door voor het blazoen van Jan, Her Log van
Brabant; die, inderdaad, ook vier leeuwen, gequartileerd,
voerde, maar in geheel andere kleuren: namelijk, op de velden
1 en 4 een gouden leeuw in zwart fehild, wegends Brabant,
en op 2 en 5 een rooden, dubbel geftaarten, gekroonden
leeuw in zilver, wegends Limburg. Het fchild echter, hier
boven befehreven, kan niemant anders toebehooren, dan een
Graaf van Henegouwen en Holland; in veld 1 en 4, namelijk, de zwarte leeuw in goud wegends Henegouwen, en
in veld 2 en 5 de roode leeuw in goud wegends Holland.
» Willem lIl, Graaf van Henegouwen en Holland, of gelijk
hij zich in eene fransche oorkonde, gedagteekend uit Keulen
van St Jansdag, (24 Juni) 1517 noemt: » Nous Guillaumes cuens
de Haynau, de Hollande, de Zeelande et Sires de Frize", on·
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derhandelde des· tijds te Keulen, dool' de bcmiddeling des
Aartsbisfchops Hendrik, met Graaf Geeraart van Gulik over een
huwelijk, tusfchen zijne dochter, Johanna van Holland, en
den oudsten zoon des Graven van Gulik, den lateren Hertog
Willem van Gulik (Verg. Lacomblet, lIl, bl..'I20). Willem was
de klcinzoon van de zuster des Roomschen Konings -Willem van
Holland, die in 1248 de grondftcenlegging aan den Dom had
bijgewoond. Zoowel deze herinncring als de in 1517 te Keu
len gevierde verloving zijner dóchteI' met den jongen Graaf
van Gulik - een feit, waardoor de verbinding der belangrijkste ncderduitsche familiën bewerkt werd - fchijnen de aanleiding te zijn geweest, waardoor, kort na 1517, de Graaf
van Henegouwen en Holland zich met den Graaf ,'an Gulik en
den Aartsbisfchop Hendrik van Keulen vereenigde, om de vijf
vensters VI tot X te ftiehten, welke door hunne regelmatige
famenftelling achter het hoogaltaar de voornaamste plaats van
het gehcele gebouw innemen, en door hunne gantsche inrichting duidelijk op een gezamendlijk ondernomen en gelukkig t(}(
ftand gebracht voorval wijzen.
» Dat de ftichting der vensters vóor 1522 plaats had, is waar-fchijnlijk; dat zij vóor 1524 moet gefchied zijn, wordt daardoor zeker, dat het hollandsche wapen aan uw rechter hand,
naast het aartsbisfchoppelijke, het guliksche daarentegen aan
uwe linker ftaat. Dewijl nu, naar middeleeuwsche hoffelijkheid,
de echtgenoot steeds de hoogcr hand, maar de bruidegom de linker zij, der bruid of vrouwe bekleedde, en wij zeker weten
dat in 1524 in den Dom te Keulen het huwelijk van Willem
van Gulik en Johanna van Holland, door den Aartsbisfehop
Hendrik, gelloten werd, zoo moeten toenmaals de vensters,
als gefchenk van het bruidspaar of hunne ouders, reeds beftaan hebben. Gelijktijdig met het gemelde paar werden in
1524 insgelijks in den Dom te Keulen, door den Aartsbisfchop
Hendrik, de toenmalige Roomsch-Koning Lodewijk van Beyeren, de latere duitsehe Keizer, met de tweede dochter van
Willem van Henegouwen, l\'Iargareta van Holland getrouwd,
en deze verbintenis zou zeker cYcn zoo, door een gefehildenl
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glas, naast het eerste paar, hare verheerlijking gevonden heb·
ben, wannneer niet reeds die vensters sints 1522 voorbanden waren geweest en het hooge choor rondom volledig geLloten."
» Venster IX en X: Twee fchilden: zwarte leeuw in goud;
Grave van Gulik.
)} Geeraart van Gulik, van 1297 tot 1528 in de oorkonden vermeld, had van zijne gemalin Isabella van Brabant, vier
zonen, alle zeer strijdbare Heeren: 1. Willem, in 1556 door
zijnen zwager Lodewijk van Beyeren tot Markgraaf, en in
1556 tot Hertog van Gulik verbeven , verloofd, gelijk wij gezien hebben, in 1517, en getrouwd in 1524 in den Dom met
Johanna , dochter van Willem 111, Graaf van Henegouwen en
Holland; 2. Godfried, Heer van Bergheim ; 5. Walram , Aarts
bisfchop van Keulen, van 1556 tot 1549; en 4. Jan. Voords:
twee dochters: Maria, in eerste echt gehuwd met Hendrik,
Graaf van Virneburg, neef van den Aartsbisfchop Hendrik van
Keulen, en in tweede echt met Diederik, Graaf van Kleef, en
Elisabeth, gemalin van Jan, Graaf van Sayn.
)} De ftichting der vensters IX en X door Graaf Geeraal't of
zijnen oudsten zoon Willem is dus bijna hui ten twijfel."

J. A. A. TIL

NEDERLANDSCHE DRAMATIEK.
HOMULUS.
De Hoogleeraar C. P. Serrure heeft onlangs de aandacht
gevestigd op dit meer dan drie eeuwen oude tooneelspel 1).
Hij heeft de regten van Nederland op dit verdienstelijke stuk
tegen over Duitschland overtuigend in het licht gesteld en eene
lijst der hem bekende, zoo oorspronkelijke als vertaalde, uitgaven medegedeeld. Aan de uitnoodiging aan andere letterkundigen om »hieromtrent nadere berigten te leveren", wil ik
bij deze voldoen.
Slechts twee uitgaven in het Nederlandsch waren den Hoogleeraar bekend. Van den oudst bekenden druk, te Nijmegen,
1336, is een exemplaar in zijn bezit. De andere, te Amsterdaur, 1636, was hem voorgekomen in eene: » Naamlijst van
tooneelspelen, verkocht te Rotterdam in 1772. » Dat men, voor
1636, niet 1336 moet lezen blijkt uit den: » Catalogus van
Nederduitsche Tooneelspellen, enz. 't Welk alles verkogt zal
worden op den 19 d,n en 20"'" December 1754 te Amsterdam,"
alwaar, op bI. 87, eene uitgave van 1636 gevonden wordt.
Nog v i e I' andere drukken zijn mij van deze» Moraliteit" bekend, welke hier volgen:
'1. »Homulus, Comedie ofte spel. Te Amsterdam hy Gerrit
Hendriksz. van B reu ghel, 1653." 8°.
(Vermeld in » Catalogus of Register der Nederlandsche
Tooneelspel-dichteren. Te Delft, 1745"; hl. ä9.)
2. I) Een Comedie ofte Spel van Homulus. t' Amsterdam by
O. B. Smient, 1661."
I) "Yaderlfludsch Museum voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, uitgegeven door ç. P. SCl'l'ure". Gent" 1855; bI. 34-40.
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3. »Een Comedie ofte Spel van Homulus. t' Amsterdam by
J. Konynenburg." z. j.
(De beide laatsten bezit de » l\'Iaatschappij der Nederlandsehe Letterkunde te Leiden".)
4. » Een Comedie ofte Spel van Homulus. t' Amsterdam, by
de Weduwe van Gijsbert de Groot, op de Nieuwendijck, 1701." 8°.
(Een exemplaar dezer uitgave is in mijn bezit.)
Het is hoogst waarschijnlijk dat er van dit spel nog meerdere uitgaven bestaan, daar het, en dat met regt, een volkshoek geworden is.

J. J.

NIEUWENHUYZEN.

TEN "MENGELINGEN".
(BLADVULLING. )

SCHIER-AANMOEDIGING DER NED. LETTERKUNDE.
-

Niet slechts de natuurkundige Heer en Professor Miquel is, voor cenige

maanden, tot Ridder van den Ned. Leeuw benoemd; niet alleen de stoffelijke
wetenschappen worden erkend: ook de Heeren Professoren De Vriese en

J. van der Hoeven te Leiden zijn in gemelde Ridderorde opgenomen, en
deze Heeren zijn 60k wel natuurkundigen -

maar het scheelt toch,

hlijkends den naam, zeer weinig of Prof. De Vries te Leiden, Hoog·
leeraar der Letteren, en Prof. lVJ. van der Hoeven, Iloogleeraar te
Amsterdam, beide begaafde bearbeiders van het intellekt, waren benoemd
geworden; iets, dat voorwaar der Orde cn haren Grootmeester niet tot
oneer zoû gestrekt hebben I).

H.

I) Sedert wij deze opmerking maakten, zijn de Hoeren])r lIotfmanu v. F.
te Weimar en Prof. David te Leuven, mede met het kruis van den Ned. Leenw
vereerd. Nu is men op den goedeu weg. Men verstaat de gymnastiek. Men
neemt een loopjen uit de verte, om te beter den sprong te doen waar het op
aankomt.

BIB LlOG RAF I E.
(UITGAVEN VAN BOEKEN, PLATEN, EN MUZIEK.)

KIRCHLICHEN KUNST-ARCHlEOLOGIE (Grundzüge der)
des deutschen Mittelalters von Heinrich Otte. Leipzig. T. O. Weigel,
1855. Prijs:

f 4.-.

Van het lijvig » Handbuch" des dóorkundigen

fröhdenschen Prredikants zijn in weinige jaren drie oplagen uitverkocht.
De laatste bevat 13 ftaalplaten cn 362 houtfneden. De ftaalplaten zijn
latere afdrukken van de heerlijke ilustraties der Kunstgefchiedenis van
Förster; maar het boek van Otte komt toch nog op 4 Thlr te ftaan.
Dit heeft den volijverigen fchrijver bovenftaande » Grundzüge" doen
bearbeiden, die niet na kunnen laten in alle landen, waar men Duitsch
verftaat, en eenig verlangen heeft om in beknopte form de eindeloze
verfcheidenheden der middeleeuwsche plastische kunst voor zijne oogen
te hebben, den verdienden opgang te maken. Zelden heeft men zoo
veel » faecx" in zoo weinig 11 fpraecx" bij elkander gehad. Eene bladzijde van de » Grundzüge" van Otte ftaat in degelijkheid van leerftoffe
gelijk met menig dik boek. Men vindt in deze» Grundzüge" vooral een
keur van zeer nuttige kerk plannen , en bij het befehrijven van al wat
met de minste Jmnstformen der kerk in verband ftaat, wordt telkens,
door verwijzing naar de
Wij mogen echter niet
derachtiger uitziet, en bij
die moedige en ernstige

ilustraties, het beeld gevoegd bij het woord.
ontkennen, dat het )) Handbuch" I) el' fehil
de )) Grundzüge" meer alleen -gerekend is op
lezers, die al wat gezien hebben en welen,

en dorstig zij n naar de vollediging huuner kennis.
Mcn kent de zienswijs en het [treven van den vurigen kunstvriend
Heinrich Ottc: )) Diener der evangelischen Kirche", is hij bemoeilijkt
in zijne kunstftudiën door de Piëtisten in zijn vaderland. Hij, namelijk, beweert dat men moet te-rug-keeren tot )) den keuschen Formen
des dreizehnten Jahrhunderts", en dan verder moet gaan; dan voort
moet bouwen, en de beginselen, die men dáar vindt, moet ontwikkelen. Wat anderen de zinnelijke nitingen der heidensch geftemde
1) Een exemplaar a f 7 is te ontbieden van den boekhandelaar Tormijn
te Amsterdam, die om het bijzonder behartigen van architektonische uitgaven
de lof en fteun verdient van zijne landgenoten.
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"Renais{ance" noemen, daarin beweert hij te vinden en tc schuwen
wat hij noemt de

II

fleischlich-üppige Kunst der Jesuiten", en voorfpelt

eene fchoone rol aan de )) Evangelische Kerk", wanneer deze zich bij de
middeleeuwsche kunstoverleveringen weder aanfluit: hij meent dus',
als protestantsch leeraar , hiertoe uit alle kracht te moeten medewerken: en hij we r kt uitmuntend. Wij achten het overbodig het hier
voor

de geestverwanten van den fchilder Daniël Seghers en den

dichter Adrianus Poirters op te nemen. Murillo wordt zeker door de
Gravin Hahn-Hahn beter begrepen dan door den Heer OUe; maar

VOOI'

den oogenblik doen wij niets dan hem goeden moed op het kunstpad
wenschen, en hopen dat hij daarop volharden zal. )) Allerdings ," zegt
hij, )) find der Kirche Jesu in der Gegenwart dringendere Aufgaben
geftellt; allein es gieht ja der Gaben und Kräfte 50 viele und verfchiedene, dasz es geftattet fe in wird, das Eine zu thun, ohne das
Andere laITen zu m ülfen."

A_ Tu.
ÉTUDES SUR LES BEAUX-ARTS, depuis lcur origine jusqu'à nos jours, par F. B. de Mercey. Paris. A. Bertrand, 1855,

2 DIn

f 8.25. -

Een verouderd boek; ecne verzameling van oprtellen

uit verfchilIende jaren, waaraan ae fchrijver hoopte, dat de Ten-toonstelling vogue zoû geven: maar daarvoor is het werk allerongerchik tst.
De titel wijst het reeds aan. Dat woord )) beaux·arts" riekt naar de
muskusdoos van l\lme de Pompadour of althands naar de grieksche
soepeetjens van de demokratische aristokratie van 1800. Het gronddenkbeeld, dat zich, met of zonder het bewustzijn der Goevernementen,
uitfpreekt in de ten-toon-stellingen waar nijverheid en kunst vereenigd
zijn, is doodelijk vijandig aan het ouderwetsche ftelsel, waarin de)) beauxarts" eene rol fpelen; de beaux-arts dat zijn de deftige kunsten van
het Akademismus; dat zijn aristokratische vermogens en genres, waarvan het leven geene conditio fine qua non is. Natuurlijk is de Heer
Mercey, die vroeger onder een anderen naam zijn werk niet aan den
man heeft kunnen brengen, een beleefd tegenftander van vernuftige
en gevoelige theoristen als Fortoul en Alfred Michiels_ Mijnheer Mercey
haalt de fchouders op over de nieuwere duitsche fcholen; hij gaat dus
minder met de tijd meê dau Kugler, en was toch dool' gecne zoo
kompromitteerende antccedenten gcbonden I). Om ons cn den lezer tijd
1) "D. Warande", 1855 (na 4), hl. 377,
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te fparen, gebruiken wij deze bastaartwoorden ; men vergeve 't ons.
Dat gaat vast, dat wij ons in het gebruik van de woorden» rArt" en
»les Beaux·arts" nooit vergisfen zullen; zoo min als in het charakter
dat zij verraden bij den th eo rist , die ze aanwendt.

A. TH.
HELDENBUCH. Altdeutsche Helden1ieder aus dem Sagenkreise Dietriehs von Bern und der Nibelungen, etc. durch
Friedrich lteinrich von der Hagen. B. I, II. Leipzig, 1855 j
Hermann SchuItze. Prijs: (13.35. - Eere den grijzen Von der Hagen:
een dier » degens", » coen en vri", wier gefpierde vuist, jaar in jaar
uit, bij dage en bij nacht, het zwaard voert voor de heilige zaak
van onze gemeenfchappelijke duitsche letterkunde. Men ontftelle hier
niet, op dat woord gemeenfchappelijk. Men heeft hier te lande de
kostelijke gewoonte, om aan het beven en knorren te flaan als een
juffershondtjen, wanneer el' een bevriend vreemdeling wordt binnengeleid j dan beroept men zich op het hollandsch charakter en zegt
met » onbeklemde borst", » van vreemde fmetten vrij" - alleen werk
te willen maken van het Hollandsehe, uit vreeze, dat de landaard
» befmet" en de borst » beklemd" mocht raken: maar als de vreemde·
ling aftrekt, en het uur voor ons gekomen zoû zijn, om door ij verig
ftudeeren te bewijzen dat het eigenaardig HolIandsche, in zijn gehee.
len omvang, werklijk in onze fchatting aanfpraak heeft op beoefening
en op meel' dan blinde ingenomenheid - op kennisneming - dan
keert men tot zijne kalme ftemming te· rug , fteekt een pijp op, en gaat
een wandeling doen, of een ombert jen [pelen. Ik zeide »gemeenfchap.
pelijk ": ik voeg er bij, in het vol bewustzij n onzer nederlandsche
krachten en rechten, gemeenfchappelijk ja - tegenover het flavonismus,
gemeenfchappelijk zelfs tegenover de romaansche volken, gemeenfchap.
pelijk [chier tegenover Engeland, zelfs eeniger mate tegenover Schandi·
navië (men leze eenige der ftukken van dezen kostelijken bundel, om
daarvan de overtuiging te krijgen): Maar niet gemeenfchappelijk ook,
waar Holland, Bl'abant en Vlaanderen, met hunne breede en fchoone
voorhoede van Platduitschers, tegenover het hoogere Duitschland flaan,
Ach! wanneer, wanneer, zal men ten onzent zich gewaardigen een
enkelen blik te flaan in het» Heldenboek" der vaderen, waarin menige
bladzijde ons, Nederlanders, bijzonder toebehoort! Ik verg niet dat
men de moeite neme deze oorfpronkelijke teden, door Von der Hagen
uitgegeven, te onteij feren: maar wanneer zal cr eens cen nederland·
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sche Sirnrock oprijzen, om ons te zeggen: )) Ziet hier uwen Homerus
in nieuwer taal! Gij hebt hem vijf eeuwen lang laten "uimeren : beo
fteedt de vijf naastvolgende, zoo er u overblijven, om hem te vereeren. "

K.

T.

D.

CHANTS POPULAIRES DES FLAMANDS DE FRANCE,
recueillis et publiés avec les mélodies originales, une traduction fran·
çaise et des notes par E. de Coussemaker, etc. Gand, F. et E.
Gyselynck, 1855. Ire Livraison. Prijs f 1.25. - Eindelijk is van het
met zoo groot verlangen verwachte fransch·vlaanderlandsch liedeboek
des Heeren de Cousfemaker de eerste aflevering, bevattende geestelijke
liederen, verfchenen. Wat vooral dit bundeltjen belangrijk maakt en
den arbeid des verzamelaars eene niet geringe verdienste bijzet, is dat
ver de meeste texten en melodiën dezer liederen uit den mond·zelf
der zangers en zangeresfen bij de dusgenaamde n volksklasfe" hebben
moeten opgeteekend worden. De groote meerderheid dezer liederen beo
hoort tot de XVIIIe en tweede helft der XVIIe Eeuw. Slechts enkelen
zijn dan ook in den ftriktsten zin volkslied. Dat wil zeggen -

ver de

meesten hebben een kennelijken auteur; zijn gedicht door een zich·
zeI ven bewust minder of meel' geoefend dichter j zijn geen weelderige
uitbottingen van den forsehen ftam des gezamendlijken volkslevens.
Tot deze laatste behooren echter de tot dus verre in de ned. literatuur
onbekende n° XXVIII nDaer kwaemen. dry Koningen met een fterr''',
en vooral n° XXX; ook n° XXXI » Jesus 't zoete kind" (echter niet
wat de muziek betreft), n° XXXII

n 't

Gods deel of den Rommelpot",

n° XXXIII, en n° XXXIV. 't Zijn belangrijke fragmenten van ftraat·
liederen, die aan de huizen om een duit of verfnapering gezongen
w.erden. Voords n° XXXV

II

Dans der Maegdekens", en n° XLII nOp

eenen witten Donderdag"; alsmede n° XLIII, waarin de auteur eene
herinnering van druïdische formulen erkent.
Tot het herderslied, dat de Paters Jezuïeten in de helft der
X VIIe Eeuw nog al veel, en met goed gevolg, beoefend hebben, deelt
de IIr De Cousfemaker allerliefste en, bijna alle onbekende, bijdragen
mede. Tot de fchoonste behoort het dramatische n° VII (met moderne,
niet fraaye wijs), de fchilderachtige IX, XI, en XIII, waarvan echter
de melodiën alweder het echte charakter der heerlijke lyriek. van de
XIV" en XVe Eeuw niet vertoonen 1). liet ftukjen van pr Poirters,
1) Ik geloof met eenige zekerheid te mogen aankondigen, dat eerlang dool'
mij bClyceggronden zullen worden hijgcbracht, waarop de voornaamste cIc.

92

BIBLIOGRAFIE.

dat ik op eigen gezach in ftrofen verdeeld had en lot lied gemaakt

(lJ O. en N.-Kerstliederen", n° LXXXIX) zie ik, tot mijn groofe verwondering, dat werkelijk te Belle en omftreken met de door mij aange
nomen verdeeling een ander-halve eeuw lang gezongen is, vermeerderd
met een paar koepletten. Het lJ Gy" in den 6 n reg. van koep. 4 is te
veranderen in II Geen": dan zal het ook vertaalbaar blijken. Met groot
genoegcn eindelijk vindt men hier eene veel betere en natuurlijker lezing van het allerlieflijkst nMaria die soude nae Bethlehem gaen ,"
n° V. Een zeer aardig volksliedtjen is nog n° VIII, waarvan echter
de deftige melodie weinig gepast schijnt.
Hiermede meenen wij, in zonderheid naar aanleiding van het literaire gedeelte dezer eerste aflevering, genoeg gezegd te hebben om te bewijzen,
1 0 dat uit den bundel des Hn de Cousfemaker overvloedig de eenheid van nationaliteit der Vlamingen van Frankrijk met de Nederlan·
ders blijkt, 2 0 dat ieder, die de uitdruHing van den lyrischen zin
onzes volks in haar geheel en omvang eenigszins wil lecren kennen,
dezen bundel, waarvan de Ie afl. 43 liederen, text en melodie, bevat,
moet koopen. Hij komt in 4 afll. kompleet. Sybrandi, Van Bakkenes,
en Nyhoff, ook Van Langenhuysen, hebben hem in kommissie, of
houden althands beftellingslijslen na.
H.

GRAAF STRUENSEE, dramatische schets, door H. J.
Schimmel. Amsterdam, J. C. Loman Jr, 1855. - Terwijl het Nationaal Tooneel in alle opzigten reeds sedert j aren op eene wij ze vcrwaarloosd wordt, dat geheele sloping de eerste en eenige voorwaarde
tot wezenlijk herstel mag genoemd worden, geeft de natie de ondubbelzinnigste blijken van behocfte te gevoelen aan dramatisch genot, in
hare talrijke rederijkerskamers. Voor den auteur, die verlangt dat de
beelden die hij geboetseerd heeft, vóór hem leven en zich bewegen
zullen, schiet er dan ook geen ander veld ter bearbeiding over. liet
is waar, daardoor vervallen al die attributen, die voor ecn werkelijk
dramatisch genot onmisbaar zijn, maar dit wordt hem niet zelden ver·
goed (treurig genoeg dat het bij ons zoo gesteld is, dat hij de vergoeding daar zoeken moet) door de ware, beschaafde opvatting del'
toestanden en door den invloed, dien de schrijver zelf op die vrienden
oefeningen kan verkrijgen, iets hetwelk bij die onbeschaafde mislukte
!penten onzer muzikale lyriek, welke door mijn zaligen broeder on mU aan
de jaartallen 1450-1550 verbonden waren, de dagtcekening van een en
twee eeuwen vroeger znllcn ))choorcn te dragen.
Aall!. 1', den R.
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kopiistenhorde (of nog erger) die men hier onze acteurs noemt I), bijna
ondenkbaar is.
De vraag of rederijkerskamers in ons land hare nuttige zijde hebben mag dus niet lang op een bevestigend antwoord wachten. Zij
stellen zich voor (sommigen althans) om het Tooneel te verbeteren,
docÎl terwijl zij met het bouwen dier luehtkasteelen bezig zijn, vormen

zij zei ven eene soort van ))Tooneel" waarop althans nog eenige goede
smaak denkbaar is. Het is dus geen wondp.r dat een dramatisch talent
als Schimmel zich aan

de rederijkerskamers wijdt. Dat het evenwel

te bctreuren is dat den dramatisehen schrijver alhier geen andere weg
openstaat, bewijst de bijdrage die wij aankondigen. )) Graaf Struensce"
toch is zulk een onderwerp dat het overwaardig zou zijn in een geheel
anderen vorm (waaraan dan ook hooge re eischen zouden mogen gerigt
worden) door dezelfde meesterhand te worden behandeld. Thans heeft
veel, wat dan natuurlijk zon geworden zijn, voor het conventionele,
waartoe een reeit voor rederijkerskamers zoo gereedelijk aanleiding geert,
plaats moeten maken. Daardoor is, de toestand in aanmerking geno·
men (het laatste bezoek van den vader, predikant Slruensee, aan den
zoon, minister St ruensee) de dialoog wat lang gewOl den en vervalt de
vader llÎer en daar in al te minntiellse bijzonderheden, vooral daar,
waar hij eene (op zich zelf zeer sehoone) natuurschildering maakt, ten
einde zijn zoon tot nadenlen over zijn vroegere leven en zoo mogelijk
tot bekeering te brengen, -

of ook wel somtijds in termen vervalt,

die meer oratorisch dan natuurlijk zijn, b. v;
"Uw hart is niet versteend
"Goddank, dan kan de smal't het niet verbrijz' len."
De gedachte is op zich zelve goed, maar hier in den mond van den
Vader! zal hij lust in beeldrijke zinspelingen gevoelen? 't Wordt misschien eenigzins gewettigd door zijn predikersambt , waardoor hij welligt gewoon is geworden om zich heeldsprakig nit te drukken. De
groote fout echter in het stuk komt ons voor deze te zijn, dat de
schrijver, in eene enkele en allerlaatste zamenspraak dezer merkwaar,
dige mannen, alles heeft bijeengebragt wat de va,ler zijn veroordeelden
zoon zou toevoegen, wanneer minstens eenige dagen nog tot wezenlijke
bekeering voor handen waren.
Sbppen wij over het con ventioncle heen, en bcschouwen wij de ka,
rakters, zooals zij zich in de zamenspraak doen kennen, dan vinden
1) 'Vij moeten hier een voorbehoud mallen. Enkele, zcer enkele onzer
tooneelrpelcrs toch hebben ecn onmiskenbaar talent.
A. v. d. R.

94

BIBLIOGRAFIE.

wij die waal' opgel'at en niet zelden krachtig geteekend. Struensee is
minister, de hooghartige, egoïstische maar ook werkelijk krachtige staafsman, zonder dat hij ophoudt menseh te zijn, daarom siddert hij voor
den dood, want de vrees voor dien tyran is ook den magtigsten alleen.
heerscher eigen. Welk karakter heeft echter die vrees? Ziet Struensee
angstig de eeuwigheid te gemoet? Dat mogt niet. De auteur heeft den
ongeloovige deze kernachtige woorden in den mond gelegd:
"Dus sterven .... scheiden van het dierste •... slapen gaan
Schoon nog niet moede."
terwijl hij vroeger heeft gezegd:
"Sterven, dat is niet zijn!"

Niet zijn, het ergst wat er is voor Struensee, omdat er nog zoovecl
te doen overblijft, omdat hij nog niet moede is. De vader is gcen

•

pruikerige prediker, maar een man die eerst den trolsche door bijtende
ironic straft, om later te loonen dat hij vader blijft, al hceft hij gemeend, dat geen ander middel dan het zoo scherp snijdend lancet der
ironie genezing kon aanbrengen. En dan, hoe veel diepte, hoe\'cel
schoons ligt er in die gedeelten, waar de beide mannen hnnne beginselen bloot leggen! Bij den rederijker mogen die twee lange strophen
eenigzins vermoeijend voor den toehoorder, en daardoor ondankbaar
voor den voordrager voorkomcn, hij toone dat hij in den geest dcs
schrijvers is doorgedrongen, hij trachte den zin van eIken regel goed te
begrijpen, en, wanneer hij eenige oefening bezit, zal hij, zelf medegesleept, anderen medeslepen.
Onze meening is deze: dat de » Graaf Slruensee" als » dramatisehc
schets" wel iets Ie wenschen overlaat; als historische dramatische schets
voor Rederijkers echter onder de besten van dien aard eene eervolle
plaats bekleedt; met andere woorden, dat Schimmel iets gegeven heeft,
wat naar meer doet verlangen. Zal hij onzen wenk willen begrijpen, ook al
zou eene opvoering naauwelijks te wenschen zijn?

N. DONKER.

1) Het tijdschrift "de Rederijker" bevat eene recensie op "Struensee" die
hoogst ongepast van toon is - niettegenstaande de afgezaagde verontschuldigingen
aan het slot - en daarbij zeer vele blijken geeft dat de man den auteur nergens begrepen heeft. Hoe zoû men tronwens Schimmel, een der zeer weinige
Nederlanders die getoond hebben. te weten wat in onzeu tijd het drama wezen
moet, als een aankomenden knaap kunnen behandelen, indien men zelf genoegzaam resthetisch was voorbereid. om zijn streven te begrijpen? Wij onthouden ons dan ook van een. onder zulke omstandigheden. stellig onvrucht·
bare refutatie. - Wij willen het vriend en vijand van Schimmel gevraagd
hebben - of iemand het regt heeft over hem een oordeel uit te spreken, die
tot heden niets in hem gezien heeft dan "een als prozaïst reeds gunstig bekend auteur".
N. D.
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"DON QUIJOTE (De wonderlijke lotgevallen van den vernuftigen Jonkheer) van de Mancha, vertaald door Mr. C. L.
Schüller tot Peursem, Haarlem, A. C. Kruseman, 1853-55. Als bijdrage tot de buitenl:\ndsche klasfieken, wier inleiding bij ons
publiek door den met lof bekenden uitgever Kruseman te Haarlem ondernomen is, heeft de Heer

Mr.

C. L. Schüller tot Peursum onze neder-

landsche litteratuur verrijkt met eene nieuwe vertaling, uit het Spaansch,
van Michael Cervantes de Saavedra's beroemde werk: DE VERNUFTIGE
JONKHEER DON QUICHOTE VAN DE n'IANCHA. De uitgave gefchiedt in afleveringen, waarvan de zesde reeds het licht ziet en weldra door de nog
te yerwaclJtene zal worden opgevolgd.
We mogen de gedachte van den Heer Schüller, om zijne krachten
aan deze vertaling te wijden, eene allezins gelukkige noemen. Hetgeen
we, in onze taal, van Cervantes' meesterstuk bezaten, liet den wensch
om in den geest van het oorfpronkelijke dieper door te dringen, nog
immer beftaan. We vermeenen te mogen zeggen dat het werk des
Heeren S. om daarin een zeer grooten flap voorwaarts doet gaan, en
daarom aarzelden we niet het eenc verrijking onzer letteren te noemen.
In

1605 verfcheen te Madrid het eerste deel Tan den Don Quichote ;
1615. De schrijver verhaalt in de voorrede, dat ecu

het tweede, in

zijne.. vrienden hem betreffende dit boek onder anderen ook dezen
raad geeft: » Zorg. .. dat, wanneer men uwe gefehiedenis leest, de zwartgallige ga lagehen , de lagcher het uitfchater, de eenvoudige zich nict
verdriete, de verftandige de yinding bewondere, de ernstige baar niet
minachte , noch de voorzichtige verzuime haar te prijzen. Bereik metterdaad uw voorgenomen doel van het flecht gegrondveste gebouw
te verniden van die ridderromans, die verfoeid zijn van zoo velen
en geprezen van nog meerderen; want zoo gij dat bereikt, zoudt
gij iets niet gerings bereikt

hebben."

Naauwelijks was het welk

verfchenen, of het werd met gretigheid gelezen en het voorgeftelde
doel was bereikt. !Joch ook daarna bleef men de vinding bewonderen
en prijzen. Gedurende twee en een halve eeuw verlustigde men zich in
oorfpronkelijken tekst en in de meeste talen werd de Don
Quichote overgebracht niet door éene, maar door vele opvolgende

den

vertalers. Van waar dat tal van overzettingen en van zoo vele in
een en dezelfde taal? Het gevoelen van Lord Byron, in eene zijner
groote dichtftukken uitgefproken, geeft ons den fleutel ter beandwoording. Ik ken, zegt hij, geen vermaak zóo groot, als het lezen van
den Don QUÎchote in het origineel. Dus, in het origineel; in de eigen-
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aardigheden en het geestig gebruik der fpaanscllC laai met hare dialekten, ligt, we zouden gaarne zeggen het onnavolgbaar Schoon dat
elke vertaler getracht heeft (en waarin hij méer of minder geslaagd
is) zijnen lezers onder het oog Ie brengen. Doch al is het dat, in een
andere vorm overgegoten, menige intellektueeIe en moreeIe fchoonheid
van het oorfpronkelijke verbleek of verloren ga, de levenswijsheid
waarvan het geheele werk doortrokken is, kan ook in eene overzetting
behouden en daarmede het kostbaarste er van den lezer gegeven worden. Het is waar, in onzen t~id, nu we het lagchen bijkans verleerd
hebben, mogen wij ook het lachwekkende van den Don Quiclwte niet
verfmaden , fe meer daar het niet alleen ligt in de potsige avonturen
van den held of zij nen fchildknaap, maar vooral in de fij ne ironie
waarmede Cervantes zijn schrift doorweven heeft. Daarom is het geene
geringe Ioffpraak die welke Philips III het kunstftuk toebracht. Deze,
ziende, van den balkon van zijn paleis te Madrid, een ftudent die aan
den oever van de rivier Manzanares in een boek las en van tijd lot tijd
ophield en zich met de hand voor het voorhoofd fIoeg, met groole
teekens van genoegen en verrukking, zeide tot degenen die hem om·
ringden: )) Die ftudent is gek, of leest den Don Quiclwte." Maar wanneer men. het boek weggelegd en den lach reeds lang vergeten heeft,
dan blijven de lesCen van wijsheid onuitwisehbaar in den geest geprent en,
bij meuige ontmoeting in het leven. fcherpen zij het oordeel en richten
zij den flap op den weg dien men te kiezen heeft.
De heer Schüller ontfange alzoo onzen dank voor zijne belangrijke
overzetting, zoo gunstig uitkomende bij die welke wij tot nog toe in
onze taal bezitten mogten.

C. F. L .

• DEUTSCHEN MYTHOLOGIE (Ueberblick der), von Joseph Verein". Göttingcn, Diet. Buehh. 1848. Bladz. 106. Prijs fl.Dit fehoolboekjen, ontleend uit J. Grimms )) Deutsche Mythologie",
kwam ons dezer dagen ter hand en bracht ons op het denkbeeld,
dat er wellicht onder onze lezers zouden kunnen zijn, die nu eenmaal
genoeg van Apollo en Merkurius rueenen te weten, en ook wel met
eene mythologie, die ons vrij wat nader is, eens kennis zouden willen
maken. Daartoe bevelen wij dit ftukjen aan.

R.
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"Je ne commencerai pas sans vous déclarer d'abord queje n'ai pas
Ia moindre prétention d'écrire correctement Ie français ... Tout ce
que je demande. c'est de me faire comprendre.
CHARLES J.·MATHEWS.

Amsterdam, 1. 20 Dél'. 1855•

'Est aujounl'hui la veille de la f~te de S. Thomas, patron des architectes. 11 y a donc déjà plus d'un an que nous formàmes Ie projet
d'essayer dans notre pays la fondalion d'uue reuvre périodique,
s'occupant des inlérêts de l'archéologie chrétienne, de l'archileclure et des
arts qui en dépendent, et enregislrant en général tous les phénomènes
remarquables qui seraient en rapport avec I'art et la littérature t) de
la Néerlande_ Par Ie concours sympathique de quelques amis pleins de
zèle et de talent, nous avons réussi à fournir une première partie de
la carrière que nous. no us sommes tracée. De deux en deux mois une
livraison a paru et la première année de la 11 Warande" forme un volume de 600 pages in 8 0 accompagnées de dessins, facsimiles d'écriture, de musique, etc.
Plus d'une fois les amis à l'étranger nous avaient témoigné Ie désir
de trouver nn moyen ponr entrer ensemble en communication directe
par la voie de la presse. The cnrse that came from Babel", comme
'
•

)I

1) Dans la nomenclature de l'esthétique se présente à tout moment Ie dilemme fatal, qni nous donne Ie choix entre Ia logique et I'usage. L'archéologie
n'est, à proprement parIer , que LA SCIENCE DE LA VIE EXTÉIUEURE DES GÉ·
NÉRATIONS ANCIENNES , et principalement LA THÉOIU& DES FORMES ANCIENNES DE
L' ART. L'usage en a fait LA THÉORIE DES FORMES ANCIENNES DE L' ART VIABLES DE
NOS JOCRS; on entend par arehéologie surtout la théorie de ces formes en ce
qni concerne plus partieulièTement 1'architeeture avee ses arts "suffragants"
et la musique. C'est done une faute de logique de parlel' de l'archéologie ET
de I'arehiteetnre. L'art e'est la faeulté de l'evêtir les idées de FORMES analogues,
et c'est, en même temps, l'ensemble de ces IDÉES manifestées. exprimées, "incarnées". Ceci soit dit tout en admettant que I'individu n'a pas toujours l'entière conscienee de l'harmonie existant entre 1'idée qu'il énonce et sa forme.
C'est ainsi que la LANGUE est nne muvre d'art. Ordinairement nous u'employons
Ie mot ART que dans un sens qui en excInt I'art purement mécanique; on
distingue l'art de l'artiste, de 1'art de l'artisan, on distingue les ohjets à la
fabrication desquels n'a présidé que la nécessité matél'ielle de ceux qui relèvent du goüt et du sentiment, et qui, par-lil., répresentent une pensée métaphysique. Cette distinction (et c'est notre espoir) doit cesser d'être indispensable. A mesure qne les bons principes. et, en premier lieu, les dogmes de
l'archéologie chrétienne acquerront de l'influence, I'art de l'artisan doit se
confondre avec 1'art de l'artiste. Ré1éguer l'ouvrier dans des ateliers ob.
jamais un rayon du solei! divin de la véritable esthétique ne pénètre, et ne
s'approcher qu'lI, genoux du statuaire aux marbres blancs et du chanteur à
l'ut-de-poitrine et au si-hé-mol guttural , - c'est digne d'une société de grandsseigneurs payens et d'esclaves idiots. Le christianisme n'admet point ces contrastes eriants. Il y a gradation - mais Ie soleil du beau doit reluire aux
yeux de tous et animer la scie du tailleur de pierres aussi bien que Ie burin
du graveur et la plume du poëte. La littérature n'est, avant tout, qu'une des
formes de I'art: c'est done une faute de logique que de pader de l'art ET de
la littérature. Mais il vaut mieux pécher contre Ia loi qui exclut les pléonaBmes, que de risquer de ne pas rendre sa pensée complète, dans I'esprit du
leeteur. Nous espérons toutefois qne personne ne se prévaudra de cette thèse,
pour justifier l'abuS de certaines locutions IIofficielles".
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Ie poëte Southey s'exprime, s'y opposait toujours; la différence des
langues meUait un obstacle à l'échange incessanle des idées. Hélas, qne
nc sommes nous à la veille de cette grande PentecOte, ou Ie Saint
Esprit remplira la grande )) étable" du bon Pasteur, et ou iJ n'y aura
plus qu'une seule langue, riche de tous les trésors des vocabulaires du
monde eutier, comme il n'y aura plus qu'une foi, qu'un baplême et
qu'une Eglise! - l\lais, puisque Ie monde ehrétien en est eneore tou·
jours aux périodes de transition , et que l'époque de la stabilité majes.
lueme vers laquelle tendent nos vreux ne vient pas encore poindre à
J'horizon, - mais puisque Ie TRAVAIL, Ic Iravail sérieux ct énergique,
est la condition de la VIE, dans Ie sens Ic plus élevé comme dans I'ac·
ception matéricIle des mots, - ct comme Ic bon Dieu a fait en sorte
qUf. certains partisans de I'art aient un système d'esthétique qu'ils aiment
de toutes les forces de leur être et donl les intérêts évidents et Ie
triomphe prochain leur imposent Ie devoir d'êtr e assidus à I'ouvrage,
quelque défeetueux que soient les instrumenls qni se trouvent sous la
main de l'ouvrier, - nous avons formé Ie projet de publier regulièrement tous les deux mois
UN RÉSUMÉ

ou UNE

AN,\LYSE EN FRANÇAIS DU NUMÉRO DE LA REVUE,
MIS EN COURS DE PUBLICATION.

Dieu aidant, nous comptons joindre à ceUe analyse quelque trait
earaetéJistique de I'histoire de l'art et de la littérature néerlandaise,
tant aueienne que contemporaine, des nouvelles , destiuées à inréresser
les amis à l'étranger et, en outre, bon nombre de eommunieations que
nous altendous de eeux·eÎ.
Aujourd'hui nous commençons eeUe t?lelie, qui ne laisse pas de nous
paraître un peu rode, eu égard à des moyens dont nous ne no us dis·
simuloos aueunément I'extr~me faiblesse, dn moment que la )) forme"
ne se prête pas avee une complaisanre docile aux exigcnees de la » pensée'·.
Il n 'est que trop vrai, que souvent , quand nous taillons notre )) plume
française", Iïdée frappe de son micux les parois de I' esprit, sans
qu'eJle puisse réussir à trouver son expression, ct à se frayer un passage.
Toutefois, dussiol1s'lJous encourir Ic reproche, que nous méritons Ie sort
du eonvié sans robe nuptiale, - nous nous basardel'ons dans la grande
salie de fête de nos coreligionnaircs en fait d'esrhétique j ct nous cspérons les suivre au champ.clos.

utile d'ouvrir la partie française de la )) Warande" par
N0usnn croyons
rapide coup·d'reil, jeté
les matières qui sont con tenues dans
SUl'

nofre premier volume.
Avant que nous ne rendions compie des artieles , dont l'amitié de
~avants eompalriotes a bien voulu l'eorichir, nous devons à nos lee·
teurs, au· del à des frontières nationales de notre pays )) thiois", une petitc
explieation du titre placé en tête de nofre recueil. )) Warande" est un
de ces mots de notre belle et bonne langue néerlandaise f), qui se
plient à une grande variété de délinitions. Le mot est en rapport direct
avee waren, bewaren, qui signilie garder et garantir: ou plulót garder et
I) Le flllmanrl ct Ic hollandIlis sont identiqucmcnt la même chose.

DE J:ART PLASTIQUE.

5

waren, gare et bewaar, garde ct waard, bewaarder, sont ues nuances
de dialecte du même mot. Les Français et nous autres, scmi·Saxons,
no us avons de commun non-seulcment les théories archéologiqnes chl é·
tiennes d'aujourd'hui, mais encore des milliers de )) \'ocables" de tous
les temps. Néanmoins il y a unc identité sensible entre notre warande
et Ie mot haranda des Espagnols. Balustraue, galerie, enceinte, voilà
bien aussi la signifieation primitive de warande. Après on paraît y
avoir attaché principalement Ie sens de )) res pace entourée par la ba·
lustrade ou par la cloison protectrice (sauvegardanle)". II existe encore
un autre mot pour c1oison ou enceinte: c'est Ie mot tuin, qui signifie ,
originairement unc haie ou c.lÓlure faite de jonrs ou de branchages
entrelacés; aetuellement Ie mot tuin ne s'emploie guère que dans Ic
sens de jardin (anglais: garden), et il se trouve que warande a environ
la même signification. Warande est plus noble et, peut alterner avec
hof, pour remplacer Ie mot tuin, qui ne s'emploie, en slyle éle\'é,
que dans les composés, cOl1une bloemluin, jardin de (lew's, etc. Mais
on ne dit pas seulement bloemwarande , jardin à (leurs, lustwarand ,
jardin de délices, mais encore warande der dieren ou diergaal'de,
qu'on appelIe en français soit garenne, soit parc. C'est cette élastieité
de I'expression » warande", qui a lllaidé en sa faveur pour nous la faire
adopter. Dietsclle signifie tout simplement tMois, c'est·à·dire néerlandais; el s'applique surtout à la langue des C1ais Verbrechten, des
Thierry d' Assenèdc, des Jacques de Maerlanl, des Melis Stoke, des
Jean de Helu, des Jean Boendalr., des Dirc Potter t) et d'autres auteurs
1lamingo-belges et hollandais des XlII", XIV- et XV- siècles.

DE L' ART PIJASTIQUE.
Des arts du dessin. (Euvres d'art tant anciennes que modernes. )

BI

B •Le

Dr Hermans, de Bois-Ie-duc, nous a I:lit Ie plaisir de nous
communiquer ses découvertes et ses observations relativemenl aux
monuments ecclésiologiques du Nord·Brabant. Celte province, qui
fail partie de la Néellande septentrionale, depuis la prise de Bois-le-duc,
en 1629, a toujours été durement Iraité par les Provinces-Unies; elle
n'a jamais été admise dans 1')) Union" étant considérée eomme p,ays
conquis. Quoiqu'on ait taché d'y faire pomser les doctrines Ju synode de
Dordrecht, il s'y est conservé un assez grand nombre de monumentsdela foi
du moyen age. 1\1. Hermans, qlli a donné dans Ie temps une monographie
intél'essantc de réölise S. Jean, auj9urd'hui cathédralc, d" Bois-Ie-duc t),
I) Voir notre volume "De la Jittél'ature néerlandaise à scs différentes époques". IJ se trouve chez V. Diuron à Paris, T. O. Weigel à, Lcipzick, Mu·
quardt à llruxelles et van Ackere à Lille.
2) Notre ami, M. Didron Aîné, caractérise ce rcmarquahlc monument de
la manière suivantc: "Ce monument paraît du XV- siècle et du style que
nous appelons flamand, selon lequel est construite la cathédrale d' Anvers. Cinq
nefs de travées longitudinales, transsepts de sept travées transversales , ehOlul'
à cinq nefs' flanquées en outre de chapelJes latérales, quatre trnvécs au chOlur,
abside ayant sept ehapelJcs rayonnantes assez semblables à celJcs de la cathé-
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et qui s'est fait un nom par d'importants travaux historiques.
touchant la province qu'iJ habite, s'occope en ce moment d'une
l.istoire des couvents et abbayes de la Néerlande; déjà il a livré
à la presse la première partie d'une 1I Historia ordinis Crucifcrorum ,
maxime in Belgio et Neerlandia, ex monumentis authenticis", et iJ demande, dans la 1I 'Varande", s'il n'y a aucune bibliothèque qui poorrait lui prêler les deux ouvrages, intitulés: 1I Vie du Père Théodore dc
Celles, restaurateur du très ancien ordre de St. Croix, appelé vulgairement des Croisiers, par Pierre Verduc." Périgueu:c, 1681, in 4 0 ,
178 pag.; et lIAntiquité de l'ordre de St. Croix," Périgueu:c, 1683.
Dans les études archéologiques, dont M. Hermans a confie la publica.
tion au directeur de la • Warande", iI a prouvé qoe déjà do temps de
St Willibrord, apMre de nos contrées, Ie Brabant avaitsa divisionpa.
roissiale regulière. M. Hermans DOOS signale deux églises, à Nederlangel
et à Oirschot, qui semLlent appartenir à la première période du style
roman. Nous espérons trouver l'occasion de publier ces églises dans
cette revue. Notre savant ami prépare, avec Ie concours de M.
Louis Veneman, architecte à Bojs-Ie-duc, les matériaux d'one carte
t ypogn ph ique des égliies duNord-Brabant, comme celle de ItI. deCaumont, qui nous fàit connaître les styles regnant aUK environs de Caen
et celle de M. Lübke qui se rap porte à la Westphalie. Dans Ie même
article, M. Hermans décrit et décalque, pour les lecteurs de la » Warande", les fonts baptismaux du Xl- ou XII- siècle d-e Herpen et de
Deurzen et les fonts gothiques de Raveslein. Dans l'ancienne chapelle
de Notre-Dame, attenante à l'église S Jean, on adécouvert nne peinture
murale du X VI- siècle, qoi n 'était pas trop mal; mais nn examen consciencieux a fait trouver, soos ces couleurs de la Renaissance, une peinture de la période gothiqoc, et, comme de droit, on a enlcvé la superfétation pour rendre à la vie l'<liuvre primitive. M. Hermans no us
signale en outre, dans la province qui est l'objet de ses investigations
actives, diffèrents monuments ecclésiologiques remarquahles, tels que
luslres, chandeliers, calices, rétables d'autels, buffets d'orgue, chaires,
lutrins , crosses, ainsi qu'on grand nombre de pierres tombales , lesquelles
malheureusement, sous les pas des fidèles (et des infidèles), perdent annuellement de leur valeur artistiqoe.
En songeant à tout cela, il nous semhle plos que temps que des
comités diocésains se constituent dans nolre patrie comme partout ai!.
Ieurs dans Ie monde chrétien, pour veiIler à la conservation des monuments ecclésiologiques et pour aiguillonner l' esprit puhlic en leur
faveur.
lecteors des Annales Archéologiques" ont appris quelle était notre
Lesopinion,
relativement au dcgré d'indifférence qoi continuait d'exister
»

dans I'esprit public en Hollande, au sojet de l'archéologie et des vrais
Urale de Reims. NOUR Ie répétons, c'est une magnifique église, longue de
cent cinq mètres. EIle est [elle était] eouvel'te de "statues et statuettes aux
porches latéraux, aux gil.bles des fenêtres. Il faudrait donnel' une monographie
complète d'nn édifice aUBsi rare, surtout dans Ie nord de l'Europe. Nous remercions M. Hermans à qui est Uue la notice, trop courte à notre sens,
qu'il vient d'écl'ire SUl' ce beau monument." - Le VOlU qu'émet M. Didron
porte sa jnstification avec lui: rien qu'à une descl'iption du dallage de l'église
S. Jean, l'histoire archéologique gagnerait une page des plus intél'essantes: il
y a une foule de pierres tombales de loutes les époques du style gothique.
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principes de rart régénéré. M. Ie n· Leemans a réclamé contre ceUe
appréciation, en effet peu flatteuse, et nous emprunterons prochaine.
ment aux IIAnnales" Ie petit mot quenous nous som mes permis d'oppo.
ser au point de vue sous lequel M. Leemans envisage la question. M. Ie
Dr Leemans est tout aussi patriotique que DOUS: ma is il s'y prend d'une
maniére différente, pour défendre les intérêts de rart national. M. Lee·
mans plaide la cause des artistes, des savants, du public d'aujourd'hui :
en effet, il semble difficile pour un académicien bien-veillant de sortir de
cette ornière, quelque indépendant que soit du reste Ie caractère de M.
Leemans. Pour nous, no us avons pris la liberté de défendre les ahsents;
les ancêtres , dont les teuvres inimitables sont en proie à des mutilatioDS
journalièl'es.
une
Dans
actes de

série d'articles nous avons fait justice de quelques,uDs des
Vandalisme" qui sont parvenus à Dotre connaissance; et
DOUS avons pu nous prévaloir de I'assentiment de M. Rose, architecte,
et de M. van Lennep, littérateur, autorités puissantes qui tous les deux
ont fourni à Dotre public UD peu arriéré des matériaux pOUf une senteDce ))olographe", que sa conscience ne peut,manquer de lui dicter.
1I

ami du Directeur, se signant )) Pauwels FOfeestier", renU ntierancien
propriétaire à Buiksloot , s'est occupé de I'Exposition de tableaux
de 1854, à Amsterdam, et il s'est permis de révoquer en doute I'ex.
cellence du tableau de Dotre compalriote M. Ary Scheffer, intitulé:
)) Espéranceet plaisir", qui semblait plaïder, avec des couleurs et des
con tours un peu libertins , en faveur du "plaisir" ; taDdis que DOlre
ami a rendu hommage aux tableaux allemands des I; paysagistes" Len
et Lindlar et des)) peintres d'intérieurs" Wieschehrink, Siegert, Jordan,
Gesellshap , Böltcher et Vautier. A cette occasion M.Foreestier a donné
divers détalls sur la célèbre école de Dussélilorf. A en croire I'honnête
habitant de Buiksloot, il n'y 11 eu à I'exposition d'Amsterdam que les
peintres hollandais Lieste (Ie Claude de la Hollande moderne) et Bles
(Ie Hogarth de notre temps) qui pussent rivaliser avec les étrangers.
Cependant M. Foreestier n'appartient à aucune école exelusive ou rigoriste - car il a salué avec eonsidération MM. Chavet el Coulon.
armi les manifestations rassurantes de la vic de fart et de la science
Parchéologiques
dans nos contrées, nous avons eu Ie bonheur d'enregistrer
des preuves nombreuses du II bon train" que vont les savants, les artistes
et les tectoniciens du duché de Limbourg, province de notre royaume.
L'ate1ier religieux de l\iM. Cuypers et Stoltzenberg , architectes, sculpteurs, et fabricants de parements et d'habits religieux, II qui ont eu un
succès réel à I'Exposition de Paris" , comme Ie témoignent des organes
qui sont au-dessus de nos éloges, tels que les)) Annales" et la revue
anglaise )) Thc Ecc1eliiologist", a fait l'objet d'une mention particulière
dans nolre II Warande". Nous devons à l'ohligeance de M. Cuypers
d'avoir pu donner Ie plan et Ie dessin perspectif de l'intérieur de l'admirahle crypte de Rolduc. Nous ajoutons au présent numéro de notre pablication française un exemplaire de ce plan, pensant être agréable à
eenx de nos leeteurs qui s'occupent de la généalogie des églises: cette
crypte porte la date certaine de 1108.
nous som mes empressé de relever dans nolfe revue ce qui,
N àousl'étranger,
nous a paru digne avant tout d'éveiller l'aftcntion de nos
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compalriotes: tel que la bonne découverte de M. Didron: » l'ogive en lIalie",
nRome, ville plus gothique que Rouen" , nBrnges moins gothique
'lue Siene"j l'adhésiou du Saint-Père aux principes de rart chrétien:
distinctions accordées à M. I'abhé Gaume, à M. Didron Aîné et à M. De
Coussemaker. Nous pouvons y ajouter aujourd'hui: bénédiction apostolique accordée à tous les memhres de l'excellent II Verein fur die Verhreitung religiöser Bilder" à Dusseldorf (Sociélé pour la propagalion
d'images reJigieuses, dont une branche vicnt de prendre racine dans Ie
sol parisien: entreprise 'lui mérite J'enlière symlJalhie et Ie conconrs de tous Jes amis de rart chrélien). Nous nOus som mes occupé
aussi du mouvement arclléologique en Angleterr€ et nous avons parlé
à nos lecteurs de l'l'architectural Museum". Prochainement nous nous
occuperons des magnifiques puhlications de la nLate Cam den Camhridge Society", qui marche d'un pas résolu vers un bel avenir
sous l'inspiration de l'honorabJe M. Beresford Hope et de MM. Webb ct
Neale, que nos Jecteurs connaissent par Ie II Symbolisme dans les églises du moyen age", dont notre ami M. l'abbé Bourassée a donné unc
traduction adaptée aux hesoins des lecleurs français. Nous avons aussi tàché
de donner à nos lecteurs une idée des travaux remarquables de M. Aug.
Reichensperger, en faveur de la cause archéologique en Allemagne, ct
nous avons pu Jeur faire entrevoir la probabilité que notre iIlustre frère
d'armes 5 'occuperait sous peu du caractère » piltoresque" de nolre pcuple et de notre pays, ainsi 'lue de I'élat de nos idées, relati"cment
à des questions d'art. 11 nous a été agréable de rencontnr dans I'll Organ für c1lfistliche Kunst", qui se publie à Cologne sous la rédaction
de M. Baudri, un allié aussi intelligent que dévoué. M. llaudri a
même promis à ses lecteurs la Iraduction du discours de 1\1. !losc sur
Ie vandalisme moderne.
Des eeuvres d'art néerlandais achevés dans Ie courant de rannéc
1855, et dignes d'être remarqués, nous avons mentionné avcc quelque
satisfaction l'église de N.-Dame à Amsterdam, reuvre gotllique, qui
tout en étant Ioin d'être irréprochablc, mérite des louanges, parce
qu'eJle fait Ie premier pas dans une meilleure voie. En second
lieo, DOUS avons décrit une stalue en marbre, qui fait grandement
honneur au ciseau de M. B oyer, 1, Directeur de notre II Académie
des Beaux-Arts". Cest l'opinion des artisles, et nous no us bornons à
la rendre textuellemenl, parce qu ïl cxislc des raisons pour lesquclles
iI semblerait moins convenabie qua M. Boyer reçut de nos mains
unc couronne 'lue I'opillion publique lui a déccrnéc.

A. TH.
La suite au prochain numéro.

"DIETSCHE WARANDE".
1856. N° 1: Janvier et Février.

"WARANDE-GEDACHTEN".
' . . N ami de Bruxdles, 1\'1. Dautzenbcrg. vient, cette année, ouvril' la
~
série des articles de nos collaborateurs, par des» Considérations jar~
'" dinières" ,si l'on veut bien nous permettre de traduire de cette façon
Ie titre que s'est choisi M. Dautzenberg: » Warande-Gedachten"; Pensées sur les lois de 1'IIOrliculture.... scrait-ce bien Ie mot: » horticulture - al t de cultiver les jardins"? Je ne sais: M. Dautzenberg nous entretient de l'art du» jardinier", jardinier dans cette noble accept ion flétrie par la 'lualilication académique de » vieux": » Celui qui cnlcnd bicn
l'ordonnance, la cnlture, I'cmbcllissclllcntdcsjardins, et qui en donne les
dessins". De nos jours, ou la réaction Ju plus terrible, Ju plus pauvre et du
plus doré de tous les classicismes, du classicisme de la république Robespier re ct de I'Empire Napoléon I, a fail naÎtre Iln mouvement impétueux cn fareur du vrai, de la nature, de la nationalité, du Christianisme, mais ou, en même tem ps , Ie naturalisme et Ie réalisme moderne
ont envahi tant d'esprits jeunes et générellx, beaueoup de poëtes et
d'artistes, de philosophes et de gens-du monde sont allés trop loin dans
Iem' eondemnation des époques antérieures à la nötre. La haine de
l'aristoeratie a fait tomber en désuétude ses coulumes et scs étiquettes ;
nous y avons gagné un peu de franehise, nous y avons perdu beaucoup
de politesse, bien des agréments de la vie soeiale; nous y avons
gagné Ie cigare, nOus y avons perdu I'art de eauser avec des f'emmes
qui unissent 1'esprit à la vertu et à la gràce. Nous avons porté notre
n éducation" en sacrifice à la liberté. Bien qu 'avec les débris de la
civilisation grecque et l'omaine on eût voulu réorganiser une société
artifiCielle dll grands seigneurs et d'honnêtes bourgeois, au commenccment du siècle présent, on n'a pas pu étouffer 1'espèee de libertinage
modéré, qui s'était rendu maître des esprits, et qui s'exprimait dans la
coiffure Brutus,eomme il s'exprime dans nos pantalons de laboureur franc,
dans Ie sarrau de roulier , prototype de nos paletots, et dans les» jardins
anglai,,". C'est à une nouvelle génération qu'ineombe Ie devoir d'êtl'e
médiateur entre les deux extrêrnes, d'harmoniser la nature et 1'art,
de réaliser l'idéal du ))jardiuage": I'union entre I'art grave de Le
Nótre et la libre allure des jardins modernes. Gest à quoi a songé
M. Dautzcnberg. Doué d'un creur sensible aux beautés multiformes de
la eampagne, I'oreille ouverte aux frémissements myslérieux Je la nature, I'reil exereé aux effcts de la lumièl'e et de I'ombl'e, aux effcts
des couleurs fixes commc les axiomes de I'aritllmétique et des tons dont
la mutabililé scmblc sc régler sur les pas inccssallts du Temps, - I'auteur

10

»DIETSCHE WARANDE". ANNEÉ MDCCCLVI.

a éludié son sujet en vérilable connaisseur, et son opinion à toute l'autorité d'un érudit, dans sa spécialité. Il s'est trouvé que M. Dautzenberg , SOU5 I'inspiration de la nature et de ses doctrines esthétiques, quïl n'avait appliqué jnsqu'ici qu'à la linguistique, à la poésie
et à la peinture, en est venu aux conclusions que la philosophie était en
droit de formuler a priori; que dans la » composition" des paysages artHiciels, dans I'ordonnance des jardins, on devait, à coup sûr,
Ilrendre la nature pour guide, mais sans rejeter les formes du style,
et en ayant soin de ne pas faire une nature en miniature , qui pourrait,
tout au plus, aller à une sociélé de pOlJpécs; et en ne voulant pas irnposer à des terrains exigus les propriétés des paysages sur grande échelle.
lU. Dautzenberg traite successivemen t: De J"étendue, de la situation,
des )J vues" , des fontaines, des pièces d'eau, des plantations , des ve·
gétaux indigèaes et exotiques. L'article de M. Dautzenberg ne peut
tendre qu'à prouver de plus en plus ceUe vérité fondamentale de
la véritable esthétique: Que là ou I'hommf!, avec la conscienee de ce qu'j.1
veut et de ce qu 'il peut, étend la main pour prêter une (orme si·
gnificative à sa pensée ou à son sentiment, L'ART surgit. L'art domine
tout Ie monde intellectuel s'exprimant dans la matière, et ce n'est nul.
lement la facuIté de faire, de préférencc, des statues en marbre ou des
tabieaux à l'huile.
Ce que 1\1. Dautzcnberg veut en » jardinage", i! Ie veut aussi dans
la langue. 11 sent Ie prix du rapprochement entre la langue écrite ct
la langue parlée j mais il ne veut pas que Ie style de l'écrivain se
plaise à I'emploi des Iocutions tronquées et des formes u5ées, intro.
duites par la négligence d'un peuple qui avait Mte de formuler ses
marchés conclus. Il 11I'éfère que Ie langage journalier fasse un pas de
plus vers la langue telle qu'iI ai me à I'écrire; c'cst-à-dire en observant
les exigences délieales de notre ancien ne grammaire thioise. Comme un
spécimen des formes grammaticales aussi riches et gracieuses que logiques
du moyen àge, Ie travail de M. Dautzenberg méritt eneore toute notre
altention j et, iI faut bien l'avouer, Ic XIII" sièele triomphe dans la
grammaire tout eomme il triotDphe dans l'architecture.

UN MAÎTRE D'ÉCOLE
de l'an 1590.

tI

Ar I;article néerlandais qui aecompagne les petites images d'anciens
pédagogues que nous joignons à cette livraison, nous avons vouiu
~
remplir une page de plus de eette histoire Iittéraire de la Néerlande, si ineomplète jusqu'ici. Dirck Adriaensz Valeooeh, maître d'écoie à Barsigherhorn, nous semblait mériter à plus d'nn titre une
appréciation plus favorable que les deux mots; » mérite comme pllëte - aucun",que nos historiens littéraires avaient copiés les uns des autres, sans que
Ie second ni les suivants n'eussent en en mains les deux ouvrages sur
lesquels unjugement raisonnabledevait nécessairement se baser. Valcooeh a
éerit, en vers » de I'hétoriûien", nne chroniq:ue du » Zijp". Le Zijp est une
partic de la Nord·HoIlande, qui, pendant des siècles, a élé en butte
'<!.
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à des inondalions fréquentes, par la disposition du terrain, lequel, comme
la Hollande en géoéral, se trouve plaeé au-dessous du niveau de la mer,
et qui, malheureusement, n'est l)as protégé par des dunes contre les
invasions de ce formidable élément.
Au XVI' siècle, par une amélioration du système des digucs, on a
mis fin aux irruptioos continuelles de notre ennemi qui ne consent
à nous serv ir qu'à condition que nous Ie muselions sévèrement. Valcooch commence sa chronique par quelques coups d'épopée populaire,
et cette épisode, bien qu'au XVIII' siècle on rait taxé d')) enfantillage",
nous la préférerions à bien des tragédies aux Irois unités, à bien des
drames naturalistes, à des bibliothèques entières de romans modernes.
Le reste de la chronique ne s'occnpe que des désastres des inoudations,
qni sont décrits avcc verve et conleur. L'ouvrage principal de Valcooch
est anssi entièrcment écrit en vers. Il 1'intitnle: )) Regel der Duytfche
Schoolmcefters, die Procbie·Kercken bedienen, reer nut ende profijtelijck:'
Amsterdam, chez Laurens Jacobsz. à ))La bible d'or", 1597 (Rêgle des
maîtres d'école néerlandais, très utile et profitable cl ceux qui [comme
sacristains] desservent des églises paroissiales.) C'est Ie )) Vade-mecum" des maîtres d'éeole de la fin du XVI' sièele. L'auteur est un
homme de hon sens et de plus de bon goût qu'on n'en chercherait dans
la dasse à laqueUe il appartenait. Il a un profond sentiment de son
devoir, et sans avoir des eonnaissances élevées ou étendues, il a nonseulement beauconp d'aptitude aux différentes petites pratiques qui étaient
de la compétence d'un pédagogue de village de 1600, mais eneore Ie
principe surnaturel de I'autorité, et la responsabilité ainsi que les droits
de 1'instituteur 50nt toajours présents à son esprit et donnent à tont
ce qu'a dit un caractère religieux: 1'on sent que sa férule relève autant
de la cbal ité que de la justice ct du désir de faire de bons citoyens.
L' on ne saurait méconnaître, dans Ie maintien et l' entourage de nos
anciens maîtres d'écoles, quoique plaeés dans un ordre inférieur, une
analogie frappante avec les représentants de la I'oyauté. Qu'on nous
permette u'insérer ici qnelques-uns des arguments que nous avons fait
valoir à l'appui de cette tbèse et comme explication de la planche,
dont la figure n° 1 est calquée sur une xylographie du temps de Valcooch; les deux autres 50nt empruntées également à des livres d'école,
du XVII· siècIe.
)) Si I'on ne trouve pas, SUl' DOS pl.!tits dessins, la )) chaire" aeadémique (gr.-néerl. katheder), cbaire, qui comme les cathèdres et les faldistoria I) des premiers sièclcs s'est converti en une tribune à balustraue 2), - et que I'évêque morave Jean Comène, dans son)) Vestibulum
rerum et linguarum" introduit dans son école moyenne (nO 224,1) - il
Y a 1'image du siége des ancieus, Ie tróne des Princes spirituels et
temporeIs.
))De tout temps on a parlédullsiége"dupouvoir. Lïdéede s'asseoir
implique la fixité; c'est ainsi qu'une personne de considération )) fixc
1) Paldiftorium ou faldest9lium, d'ou le mot fauteuil est dérivé, correspond
etymologiquement au néerl. vouw-ftoel, de vouwen, plier, et floel, chaise.
2} 11 est vrai que la forme de nos chaires s'accorde plutót avec l'origine
qu'on leur assigne dans les ambons du moyen I1ge; maïs leur nom, tant en
françaïs qu'en néerlandais, prouve à. I'évidence qu'elles continuent Ie róle des
sidges (ou l'évêque-prédicateur était assis) - chaire, preêk-floel; et non de
l'ambon (hoogzaal , oksaal), ou Ie chantre ou lectcur était debout.
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sa résidencc"j ce qui dit bien plus que choisir un llséjour", ce qui
peut s'entendre d'unc placc ou I'on ne passe qu'un petit laps de temps.
Il est vrai qu'en frauçais on dit aussi nassiéger une viIle"j Ie néerlandais , aU contraire, dit et, à mon avis, moins improprement, n eeue
ftad beleggen of belegeren", ce qui correspond à l'expression "jetel'
des troupes devant une ville". Le mot nsiége", dans Ic sens de lieu ou I'on
réside, présente aussi plus de fixité, se dit plutM d'une force bien établie ,
que Ie mot np 0 S t c". Une senlinelle, un employé, un ministre est à son
Iloste, ils sont npostés"quclquepartj Ie gouvernement a sonnsiége"
parce qu'on Ie suppose être inamovible. Cest ainsi que des tribus noma des ,
des brigands, des chasseurs, et, tout au plus, des soldats vont» ca m per"
dans un endroit: ce sont des gens qui, dans leurs campagnes, Jl battent
la campagne"; ce ne sont pas des llfermiers" (qui demeurent SUl'
les fermes de leurs aucêtres); ce ne sont pas des membres d'uu mes'
nage (dérivé de maison, formé, comme manoir, de manere, rester).
Le roi, I'évêque, Ie juge occupentun siége. Séance, session,voilà
Ie nom de foute assemblée sérieuse, Le Saint-Siége c'est Ie lieu ou réside et domine la plus haute autorité dans rordre spirituel. Les nassises"
ne sont-ce pas des assemblées solemnelles convoquées pour juger les
causes les plus importautes? - Notre Seigneur J.-C, est n assis" à la
droitc de Dieu Ie Père, d'ou il viendra pour juger. Quand les peintres
chréticns voulaient représenter I'exaltation de la bienheureuse Vierge
Marie, ils la peignaient assise, à c6té de J.-C.; souvent aussi elle
est assise, aussi bien que son divin Fils, pendant qu'Il la couronne.
C'est là Ie symbole de la glorilication de toute I'Eglise, après Ie triomphe
de Jésus-Christ. Dans la scènc de I' Annonciaion, au contraire, Marie
est presque toujours agenouillée ; elle est alors l'humble Vierge de Nazareth.
II Notre estimable collaborateur, rt1. Henri v:in BerKel, a démontré Ie
symbolisme du llbaton" f) ou de la llverge"; qui sou vent est l'aUribut
de l'autorité. Ce signe distinctif earactérisc surtout Ie ma1tre d'école.
Sur nos plancllcs 1 et 2 iJ Ie tient en main, comme un roi tient son
sceptre. Maïs avec celui ci Ie roi tient encore Ie glaive de justicc. Le
sceptre est d'une nature plus élevée, est moins matériel; il ne règne
que par sa presence; Ie glaive de justice par 50n action. C'est la mème
chose à r éeole. La férule, voilà Ie symbole de l'autorité; elle n 'cst pas
une maîtresse à la mine refrognée j ses coups font moins de mal physique, quïls ne donnent d'impression morale : cela ressort d'une
foule de passages, dans les raisonnements de Valcooch. En enumérant
les attributs et instrumcnls du maître d'école j il dit:
"D'abonl i! aura unc belle féruJc."

Ne pcnscz pas qu'une férule n'est qu'un rude morceau de bois, uue
manche de balaie, pour torturer les enrants; c'est un symhole: il faut,
pour ccla, que la férule soit llbc\le". Les doux mouvements decescepIre dans la ma in du maître, soit qu'il la relève, qu'elle s'incline, qu'elle
se jette en arrière, qu'clle fasse un petit tour dans l'air, qu'clle se
tienne en repos ou qu'elle ait de légers frémissements, ces mouvements
régissent tout l'orehestre scolaire; la férule indique la mesure du travail
des enfants, et, mieux que Ie baton dI] ehef d'orchestre, clle ne se
borne pas ,\ eommander, eUc ne surveille pas seulement, et n'a pas
sculemcnt recours à des·· moycns préventifs et répressifs, cllc se cllarge
1) Bilton , Fceptl'C, crosse, main de jliStiCC, martcau présidial, etc.
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aussi ûe combatlre et de punir. Mais la vérilable punition, la }lUnition
vcngeresse est confiée à
"une bonne verge de branches de sauJe".
» Le frontispice de cerlain livre de classe intitulé » Gemecne Zendhricven" ne cachc pas cette verge, quoique sur les petites estampes,
qui aceompagnent notre article, on ne puisse Ie voir. Notre n° 3 est
même si » libéral", si peu symholique, il proclame des théories si
avancées, iI est tellement pénétré des idécs républicaines de la Hollande du X VUe siècle, que Ie moindre bout de la férule ne s'y monIrc même pas. Dans Ie petit volume du poëte ct graveur Jean
Luyken (né en 1649, t 1712), intitulé »Oceupations llUmaines", Ie maître
d'éeole n'a pas la lërule en main, mais elle pend derrière lui. Gest
un petit inshument ciselé avec élégance, orné de dilfércntcs mou.
lures, et Ie maître semble Ic montrer du doigt au diseiple qui vient
ûire sa leçon. Gest ainsi qu'on ne couronne les rois constifutionnels et
que Ie peuple ne prête son sermen t de fidélité, que » corona prresenfi"'.
Nos rois ne la portent plus. Mais eh ez Luyken Ie maître d'éeole a ,
toul près de lui, un jonc, d'une longueur démésurée, avec lequel il
peut atteindre tOlls les enfants, même à grande disfanee: c'est, snr
Ie domaine de rEIat, la poliee aux cent bras. Ce que la force du
scepfre et de la férule ont perdu d'intensité doit être compensée par
l'cxtension matérielle.
» Voyez, à notre n° 2, eomme Ie monarque a fermé I'enceinte de son siége
en homme qui sent sa dignité: ces pentures datent de 1568 (voir: Josse
Amman, Ie Serruricr, 110 LXI), Et si maintenant Ie n° 3 n'a pas sa férule, on
fait quelque chose pour l'en dédommager. Aucun de ses collègues n'a un
siége comme Ie sien. Je ne parle pas de la scnlpture à la ram pc , ni
de la décoration de son pupitre, mais cn vérité, on a voulu lui donner un trone. Le » tronc" ce n'est pas, proprement dit, Ie siége, ma is
Ie dais, Ie baldaquin. Au moyen àge on appelait en néerlandais, Ie
ciel, Ie firmament, du nom de trone; on disait aussi )l tendre Ie trone",
tout comme on disait» tendre sa ten te" (den throon (pannen, zijne tent
(pannen). Ces deux pil iers ou pieds.droits derrière notre maître n° 3,
qui en haut s'amortissent en forme de crosses, correspondent à la tabieltc ou corniche, qui en fait, elfectivement, un dais; de sorte ql1e
la chaisc devient une »slalle".
» L'idée d'» abri" qui est inséparahle d'un dais ou baldaquin, dût hien
porter avec lui, près dcs peuples nomancs, la signification de » veilIe" ,
sollicitudc, de respect, d'amour, L'Arche était une tente; Ie Temple était une
ten te. Ce qui nous est cher, nous Ie voulons naturellement garantir de !'in·
jure des saisons, Ajoutez à cela Ie mystère qui se rattache à l'omhre,
Ie sou\'cnir de vertus de familie et de précieux rap,orts ent re les àmes,
d'autorité du maître et d'indépendance, qui accompagne notre idée
d'un » eigen dak" (» maison à nous", Ie »cllcz.moi"), - et ron comprendra aisément que dans I'Europe germanique du moyen àge, pas moins
qu 'cn Oricnt, l'idée du» lahernacle" sc liait intimement à celle d'» objet
de culte", An-dessns de nos autels une voûte polygonale ou semi·cir.
culaire abrite Ie sacrifice. Dans les lieux ou ceci n'est pas Ie cas, on
a souvcnt tendu un dais au·dessus de l'autel. L'usage existc en quel.
ques endroits, quand on apporte Ie S. Sacrement à un malade, que
l'acolvthe soutient un tabcrnacle en forme d'ombrelle au-dcssus de la
We du prêtre, Dans les images de Josse Amman, avcc te xtc de Jean
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Saehs, Ie pl'êtle porte Ie S. SaCl'ement dans un eihoire, à couvercle
pyramidal , qui est entouré d'un long rideau flottant. Les rideaux sont
aussi prescl'ils par la liturgie dans nos tahernacles aetue\s, et l'ancien
)) ciboire", comme on appelait Ie labernacle de la hasilique et des églises
romanes (c'est à dire, Ie dais qui surmontait Ie maitre-autel) était entouré de rideaux, qu'on fermait pendant la conséeration: symboles du
mystère dans lequel Dieu, Ie Deus ahsconditus, se révélait aux Israëlites.
)) Quant à l'ha hit de l'instituteur, sur les trois petites estampes, que
nous reproduisons ici, et qui appartiennent à la fin du X VI- et au
commencement du XVII- siècle, les vêtemcnts du maître sont encore
en harmonie avee la dignité de la seienee et de l'autorité, qu'iI rejJré.
sen te : C'est la robe, la toge; laquelle, ehez Luyken (1700), est déjà
remplaeé par l'éternelle rohe de ehambre du XVIII- siècle; pour la
Hollande, siècle paresseux, s'i! en fut jamais. Naturellement Ie bonnet
de nuit n'y manque non plus; heureusement il a gardé quelque ressemblanee avee Ie héret du doeteur."

PLACE HONORABLE DE LA NÉERLANDE

11.

a la Cathédrale de Cologne.

Léopold Eltester ,ient de faire une découverte dans la eathédrale
de Cologne, qui n'est pas sans intérêt pour la Néerlande. Dans
'"
l'estimable revue)) Organ für Christliehe Kunst" dirigée par Ie
peintre verrier 1\1. Baudri à Cologne, M. Eltester donne une description des vitraux du ehoour et de la nef septentrionale, dans la SI Pier re du
Nord. La verrière qui, d'au-dessus du maitre-autel, domine toute l'église,
représente )) I' Adorillion des Trois-Rois" et porte les insignes héraldiques
de l'arehidioeèse de Cologne et de l'arehevêque, sous Ie règne duquel eette
verrière, ainsi que quatre autres, dont elle est flanquée, fut fondée:
c' était Ie comte Henri de Virneburg, lequel, aa commencement du
treizième siècle, eontrihaa heaucoup à la décoration de la merveilleuse
église. L'un de ses arrière-neveox, Ie eomte Philippe III de Virnehnrg,
imita son exemple, et M. Eltester dépose Ie témoignage que les deux
families auxquelles la grande cathédrale germanique a Ie plus d'ohligation, sont les families de Virnehurg et - d'Hollande. Le Roi des Ro·
mains, notre comle valiant et hien-aimé, Guillaume 11, assisla el con·
tribua à la fondation de l'église en 1248 sous l'ar~bevêque Conrad de
Hochstaden ; Ia même année, si je ne me trompe, ou la dernière pier re
fut apportée à la hàtisse de la plus helle des églises romanes que possède
l'illustre métropole. Vers 1322 notre comte Guillaume Ie Bon (troisième du nom), en partie peut-être par affection pour son célèbre homonymc, s-entendit avee l'arehevêque Henri et aveo Ie comte de Juliers ,
pour décorer l'apside de ces brillants tapis diaphanes, dont nous
tendons les baies de fenêtre de nos églises, pour ne laisser pénétrer
dans Ie sanctuaire qae ee qae Ie ciel a de plus beau, sa LUMIÈRE, sa
lumière prête à revêtir de sou éclat les pensées religicuses et émou vantes
des artistes chrétiens, prête à parlel' Ie langage de l'évangile et de
l'épopée légendaire à la population qui remplit la maison de Dieu.
C'était à l'occasion des fiançailles de sa fille Jeanne de Hollande avcc
Ie jeune comtc Guillaume de Juliers que notre pieux prince portait

FONTS BAPTlSMAUX DE NOORDPEENE.
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cetle ollrallue au Seigneur. Puur 110US, il Y a plus que coïncidclIce
dans Ie choix du sujet (1'. Adoration des Rois") avec la picuse action
de nos comtes de la hasse-Germanie; il y a, pour Ie moins, analogie et symbolisme; dans les qnatre verrières (a dextl'e et a senesll'e
du vi I rail principal) des figures princières, pluIM typiques qu'individnelle~,
sont représentées au-dessus des armoiries des deux maisons. Ce sont
ces armoiries qui ont fait arrivcr 1\'1. Eltester à la conclusion que les
cinq verrières, dont nous parlons, sont fondées en commémoration de
l'alliance, par voie de mariages, entre les principaux seigneurs du basRhin et de la Néerlande. Par Ie mariage de Dame Jeanne, qui en
1324 eut lieu simultanément avec les noces de Margueritc de Hollande
et du roi des Romains, Louis de Bavière, il s'établit une nouvelle union
cntre les comtés de Hollande, Zélande et Rainaut, avec Ic duché de
Brabant et les comtés de Juliers et de Clèves.
Ce qui est curieux c'est que la tradition populaire s'était dejà chargé
depuis longtemps du soin de maintenir les l!roits de la NÉERLANDE à
l'honneur d'avoir fondé les verrières en question: seulemellt la traditioll,
qui en vrai poëte ne s'attaque qu'aux faits écbtants, avait attribué uu
de nos vitraux au fameux duc Jean de Brabant, Ie premier chevalier
de son temps, vainqueur en 70 tournois, v!linqueur dans la grande
hataille de Woeringen, chantée par un témûin oculaire notre poëte
du XIII- siècle Jean van Helu t).

FONTS BAPTISMAUX DE NOORDPEENE.
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Noordpeene, petit village situé au pied du Mont-Cassel (France),
se trouvent des fonts haptismanx que nous allons essayer de décri re. lIs consistent en un monolithe carré d'un mêtre on environ de longueur sur chacune de ses faces et de 0,40 m de hauteur. II a
été creusé dans sa partie supérieure , de manière a recevoir un bassin
circulaire en plo mb destiné à contenir l'eau nécessaire au baptême.
Ce monolithe repose sur un dé de pierre hrunàtre et tendre, dont
les angles sant taillés en fûts de colonnes cylindriques et annelés par
Ie milieu. Ces fûts sont reçus à leur sommet dans un quart de rond.
lis ont pour base un filet et un gros tOl'e lisse, garni aux coins de la
pliuthe d'une large feuille découpée. L'espace compris entre les colonnettes est légèrement arrondi.
La cuve des fonts est couverte de sculptures en méplat.
La face autérieure est divisée en trois compartiments par des colonnes jumelles dont Ie tailloir est en coeur. Dans Ie compartiment du
milien sont deux enfants voguant dans une nacelle; dans cenx de cóté
sont accrpupis deux dragons allés dont un semble prêt a mordre la
tête du Christ.
La face opposée est parsemée d'une série de chevrons fermés par des
arcs de cercle.
Sur les faces latérales, on voit d'une part, deux monstres chimériques à figures humaines, separés par un oiseau qui prend son vol; de
1) Voir "De la littérature néerlandaise à
pag. 47.

ses différentes époques, etc.'
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l'autrc, deux uragons; Icurs queues sc louchent , Icms lêles se retoUl"
nent et se regardent ct ue leurs gueulcs béantcs sortent des spirales.
Enfin dans Ie même plan est figuré un personnage qui a Ie tronc privé
de la tête et la tient dans la main droite.
Le bassin est entouré d'un double encadremcnt circulaire laillé dans
la picrre et parsemé de huit fleurons à cinq pétales. Autour de ccs
lignes sc développe et circule une richc arabesqne d'ot! se dégagent
des cornes d'abondanee qui versent des grappcs de raisin.
Toute ceUe ornementation se rencontre fréquemment dans les monu·
ments du XI· au XII· siècle. Acette époque les arlÏstes ont répandu
sur les faces dcs clJapiteaux toutes les richesscs de leur imagination ,
puisant les motifs de leur déeoration dans Ie monde réel, comme dans
Ie monde imaginaire, les emprunlant aux légendes, aux traditions ,
aux livres saints, et les tirant des règnes de la nature.
Les détails artistiques qui déeorent Irs fonts baptismaux de Noord·
pcene ne sont point, pensons-nous, dépourvus de signifieation. Les
grappes de raisin, dans la s-ymbolique chrétiennc, sont un emblême de
la régénération spiritnelle. Les enfants dans la nacelle ne font·ils pas
pressen tir que l'homme, avant dc se hasarder SUl' la mer orageuse du
monde, doit être fortifié par Ie saerement du baptême'! La figurine
qui portc, eomme saint Dcnys, sa têle dans la main, ne vent-el Ie
pas dire que la vie est un long mart-yre?
LOUIS DE BAEr.KER.

:MÉLANGES.
mRallssepts semi-circulaires. -

l\f. Ie baron F. de Roisin à
. ~ Trèves nous fait I'honneur de nous écrirc: )) Quant à votrc
envoi (de la dcscriplion de la crypte de Roluue), vous jugerez s'il
a été bi en reçu, quand je vous dirai qu'i! m'a trouvé plongé dans un travai!
auqucl iI est venu en aidc. - J'ai publié plusieurs articles SUl' notre cal hédrale de Trèves dans les n Annales" ; iJ en resle deux à faire paraître; I'un
sous presse. A propos u'influcnce byzantine, je me suis Irouvé amené à trailer la queslion des églises à transsepts semicirculaires , dont la
crypte de Rolduc offre un spécimen. - Je erois pouvoir démontrer que
Ie type de ceUe forme est Ste Marie du Capitole de Cologne; je suis
eonvaincu que Tournai, No-yon, etc. en descendent; mais quel a été
Ie protot-ypc de Ste Marie'! - M. de Quast croit que ce type remonte
bien au delà de la première fondation de Sta Marie (par Plectrude). Il
en donne de bonnes raisons, et eonelut que Ste l\'larie a imilé une
ancienne église, de Cologne, ou un monument de la déeadenee 1'0·
maine aujourd'hui disparu. - Moi je pense que Ie premier édifiee de
ce genre qui ait existé à Cologne a été imité des ruines des bains
romains de Trèves, qui présentent l'analogie la plus frappante avec
Ste Marie du Capitole. Vous avez l'ouvrage de Schayes , )) de I'Architecture en Belgique"; romparez les deux plans, et vous jugerez. Notez
qu 'une tradition formelle dit: )) Eo tempore (cccxxvm) jussu Helenre
Ecclesia maximi ornatus, in honorem sanctre crucis est redifieata etiam
in modum Cl'llcis". Ne prenons pas à la lettre Ie iussu Helenre, mais
admetlons Ie fait de I'église destinée à renfermer la relique de la vraie
eroix, probablement première imitation de nos thermes, et qui aura
!)3ssé à Cologne."

t'i
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de Renaud. - Nous
CHanson
Baecker à Bergues ce qui suit.

empruutons a nne lettre de M. De
Inutile de rappeIer à nos lecteurs
que l'histoire de Renaud de l\Iontauban forme une des plus belles épopées que Ie génie humain ait jamais brodé sur Ie canevas de I'histoire. Dans aucun pays les II Quatre fils Aymon" ne peuvent avoir
joui, pendant sept ou huit siècles, d'une popularité Illus générale qllC
dans la Néedande. Il n'y a presque pas de vi\le dont quelque monument n'en garde Ie souvenir, et encore aujourd'hui on fait à l'occasion
de la S. Nicolas des plaques de paio d'épiccs dorées représeotant, entre
autres, les quatre frères SUl' leur cheval llBeyaerl". Voici ce que nous
écrit M. de Baecker.
J) Lorsque vous alliez publier vos
romans carlovingiens vous me fites
Je plaisir de me demander des renseigaements suJ' un de leurs béros,
Renaud de l\Jontauban. Je ~ous ai Iransmis à cette époque Ie peu que
fai pu me procurer sur ce sujet et vous avez eu Ja bonlé de Ie consiguer dans volre beau livre.
» Je viens vous signaIer une chanson française populaire dans les environs de Blois et qui a été publiée dans les J) Instructions SUf les
chansons populaires de France" par M. Ampère. Ces» Instructions"
ne sont pas dans Ie commerce.

llCOMPLAINTE DE RENAUD.
1.

Quand Henaud de la guerrc vint,
Portant ses tripes dans ses mains,
Sa mère, à la fenêtre , en haut,
Dit: voici v'nir mon fils Renaud.
2.
La lIIère:

Henaud, Renand, réjouis·toi,
Ta femme est accouchée d'un roi.
Renaud:

Ni d'ma femme, ni de mon fils
Mon camr ne pent se réjoui!
3.

Qu'on me fasse vite un lit blanc
Pour que je m'y couche dedalls,
Et quand i! fut mis dans Ie lit,
Pauvre Renaud rendit l'esprit,
(Les cloches sonnent Ie trépas).
4.
La Reine:

Ol', dites.moi, mère, m'amie,
Qu'est·c'que j'entends sonner ici?
La lIIère:

Ma fille, c' sont des Processions
Qui sortent pour les Rogations.
(On cloue Ze cCl'cuei/,)

5.
La Reine,

Or, dites·moi, mère, m'amic,
Qu'est·c' qne j'entends cogner ici?
La lIIère:

Ma fille c' sont les charpentiel's
Qui racommodent nos greniers.
(Les prêtrcs enlèvent le corps.)
6.
La Reine,

Ol', dites·moi, mère m'amie,
Qu'est·c' que j'entends chanter ici?
La lIIère:

Ma fille, c' sont les processions
Qu'on fait autour de nos maisons.
7.
La Reine:

Or, dites·moi, mère, m'amie,
QueU' robe prendrai-je aujourd'hui.
La lIIère:

Quittez Ie ros', quittez Ie gris,
Prenez Ie noir, pour mienx choilii.
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8.
L. Reine:

Ol' , dites·moi, mère, m'amie,
Qu'ai·je done à pleurel' ici?
La

Mère:

9.
La Reine:

Tel're ouvre·toi, terre, fends·toi,
Que j 'rejoigne Renaud, mon roi!

fill', je n' puis plus vous j' cReher : Terl;e s'ouvrit, terre fendit ,
Henmul est mort et enterré.
Et la belle fut engloutic."
;\r[\

Nous croyons qu'il est superflu d'insister sur la haute beauté de
cette ballade dramati'lue: les émotions de la pI us noble nature et les
catastrophes se suivent de si près, et eependant les couleurs qui ont
serv i Ie poëte sont si vraies, qu'il est presque impossible de s'imagin-er,
daus un cadre aussi l'eiserré, un effet esthétique plus frappant. Si la
supposition de notre ami, 1\1. De Baecker, se Irouve être fondée et
que Ie l) Roi Renaud" n 'est autre que Ie héros de l) Montauban", il
sera bien agréable, surtout pour cenx qui ont fait une étude du cycle
des aventurcs des l) Quatre fils Aymon", de trouver ici un élément qui
est assez rare dans Ie roman de» Renault": l'amour conjugal.
A. Tn.

BIBLIOG RAPHIE~
~
~1t A Ire livraison de la "Warande" pour 1856 conlient une série
rli"""

\1,~

de notiees blibliographiques.
10 Quelques renseignements de ll'I. Nieuwenhuyzen sur les différentes
,:ditions d'un drame néerlandais du XVIe sièele, intitulé » Homulus".
2 0 Une annonce et reeommandation des l) Grundzüge der kirchlichen
Kunst-a\'clla~ologie des deutschen Mittelalters, von Heinrich Otte" (Principes de I'Ecclésiologie allemande, par Henri Otte - à Leipsick,. chez
T. O. Weigcl - prix fl. 4. - d'Roll.). M. Olte, ministre protestant
dans une petite ville del'Allemagne, décrit, principalement, l'église
complète du moyen àge dans toutes ses parties; voulant joindre
1'" image" à la » parole", l'auteur ajoute, à la délinition claire et préeise des formes ecclésiologiques primitives et modiliées, une illustration
xylographique modeste mais suffisante. Rarement un livre d'art se publie d'un fonds aussi solide et d'une forme aussi simpIe. Sans Ie
moindre » fracas" l'auteur vous donne, en deux lignes quelquefois, les
opinions les plus récentes et en même temps Jes mieux établies SUl"
Ie » pourquoi" et Ie » comment" des diverses parties d'une église cat hojique. eependant l'auteur fait ressorlir avee ta nt d'évidence les quaIités éminemment logiques et esthétiques de l'objet de ses études, que
Ie piétisme, au sein même de la communaufé nombrense des » évangéjiques", s'en est alarmé et en a fait un reproche a M. Otte, comme
ministre protestant. M. Otte a répondu que, bien certainement, Ic
seul avenir de l'art chrétien se trouvait dans un retour sincère "aux
chastes formes du XIIIe siècle" et qu'il ne [allait reprenrlre Ie lil d'art
que dans les mains des tl'aditions artistiques du moyen àge.
lAl suite du compte·rendu déS notices Libliographiques au suivant numêrtl.

AAN DE LEZERS EN GOEDGUNNERS
DER

DIETSCHE WARANDE.
In het najaar van 1854 kondigde ik de uitgave aan van een Tijdfchrift.
dat gewijd zoU wezen aan de belangen der Nederlandsche Archmologie en.
in verband hiermeê, aan die der Nieuwere Kunst en Letteren.
Onder de gele<lrden en kunstenaars, die mijn ontwerp goe(lkeurden en zich
bereid verklaarden de onderneming door gefchreven en gegraveerde bijdragen
te helpen uitvoeren, kwamen een twintigtal van de meest bekende talenten
voor. die Noord- en Zuid-Nederland heeft aan te wijzen,
Personen, die reeds veel kennis hadden opgedaau, wiel' fmaak gevormd,
wier pen geoefend was, maar die tot heden nog geen aanleiding hadden gevonden de vruchten hunner ftudiën publiek te maken, floten zich. op mijn
verzoek, bij OIlS aan. Zoo de "D. Warande" niet gewor(lcn mocht zijn, wat
zij behoorde te wezen, ligt het niet aan gemis van intellektueele krachten
bij de medear heiders.
Wat de famenCtelling del' "Warande. betreft -de Beltuurder meent dat de
VIII verfchenen nummers niets minder bevatten dan hetgeen bij het Prospektus
beloofd is. Iu tegendeel. Tot het geven van platen had de Uitgever zich niet
verbonden: en méer (lan éene plaat p. aflevering heeft echter den verCchenen
jaargang toegelicht.
De Beftuurder vermeent, dat een tijclfchrift hetwelk, voor de lVIlDDELNE,
DERLANDSCHE POBZIE, [tukken heeft aan het licht gebracht als die Tan
de Heeren: ANGILLIS, BLOMMAERT. NIEUWENHUYZEN, OUDE~{ANS, STALLAERT,
en VAN VLOTEN, - dat, voor de ROMAANSCIIE EN GOTHISCHE EKKLEZIOLOGIE, bijdragen heeft uitgelokt als bijv. die van de Heeren CUYPERS
en HERMAN$, - dat, voor de kennis der rechtstoeftanden , de zeden. gebruiken, kleeding. MAATSCHAPPELIJKE VORMEN enz. van ons vOOl'genacht, ftudiën heeft aangeboden als die van de Heerell VAN BERKEL, HALBERTSMA, en HOFDIJK , - dat, dool' de medewerking der Heel'en DAUTZENBERG, VAN EVEN, DE RIJK, en anderen, noch TOONKUNST, noch GLASSCHILDERING, noch LETTERGESCHIEDENIS, noch TUINBOUWKUNST
onbefproken heeft gelaten, - dat gelegenheid gevonden heeft heredenecrilc
Aankondigingen te leveren van een veertigtal nederlandsche, duitsche, fmnsche, en engelsche Boekwerken, die in het engste verband tot onzen werkkring fchenen te [taan: de Beftuurder meent, dat zoodanig tijclfchrift wel
eenige aanfpraak heeft op de onderfteuning der geneu ,. die in Nederland belang ftellen in het Leveu, de Kunst, de Letteren der Nederlanders, en in
de vlucht, die de Christelijk-Germaansche Archmologie in onze dagen elderR
genomen heeft.
Des-niet-tegenftaaude is het getal inteekenaars thands ontoereikend om de
kosten der uitgave te beftrijden.
Zoo dat getal niet klimmen kan - ziet zich de Uitgevcl' gedrongen de

periouieke verschijning van ue "Warande" te ftaken: en zal het den Beftllllr.
der een teeken zijn, dat zijne landgenoten de hooge belangrijkheid der ftoffen ,
die in de "Warande" befproken worden, niet erkennen. 't Zou hem leed doen.
't Is hem wel onverfchillig, in welke form hij·zelf voortaan zijne denkbeelden
over nederlandsche Kunst en Letteren zal te verfpreiden hebben - ' t is hem
wel bijna even aangenaam, op het onafzienbaar gebied der christelijke kunst·
oefening, het éene of het ándere voorwerp, in wetenfchappelijke of in meer al'·
tistisehe form, te behandelen: maar hij zou zeer betreuren, dat de fluiting del'
"Warande", door gebrek aan deelneming, een bewijs zou rchijnen van de
miskenning der waarde van de voortbrengselen zijner medearbeiders.
Daar is meer. De "Warande" is el' in geflaagd met eenige Fransehe,
l!:ngelsche, en Duilsche Tijdfchriften voor Archreologie en Kunst in betrekking
te komen. Niet alleen de Belgische Tijdfchriften, ook de "Annales archéologi·
ques", het "Deutsche Kunstblatt", het "Organ für ch·r. Kunst", de "Ecclesioiogist" hebben zich bij herhaling met de "Warande." beziggehouden. Het
Kenlsche "Organ" en de Londensche yEcclesiologist" geven een geregeld over·
zicht van al wat de Warande" oplevert; zoo biedt het N ederlandsche Tijd·
fchrift eene gefchikte gelegenheid. om voortdurend met het buitenland in
gedachtenwisseling te blijven. Het nieuwelings begonnen Fransche Gedeelte
doet der belangftelliug van de buitenlandsche vrienden geen fchade. Ook dit
fchijnt het voortbeftaan van ons Tijdfchrift tot aanbeveling te ftrekken.
Indien, door eene verlevendigde inteekening. de "Warande" in wezen kan
blijven, zullen de eerstvolgende nummers bevatten:
Het Hot van den arbeid des Heeren Mr H. A. A. VAN BERKEL.
Het flot van den arbeid des Hoeren A. C. OUDEMANS.
Voortzetting der mededeelingen over de "Abdij van Rolduc".
Vervolg der Nederlandschc Bouw· en Beeldlegenden.
:Een onuitgegeven bijdrage tot de dramatische werken van P. Cl'l. Hooft.
bewerkt door Prof. J. VAN VLOTEN.
"Het Leven van St" Lutgardis", wedergade van het "Leven van Ste Christiua", uit te geven als dit dool' Prof. J. H. BORMANs.
Een opftel, ten geleide van eenige onde nederlandsche liederen, van
Dr H. HOFFMANN V. FALLERSLEBEN.
Romaansche kerken, met platen uit te geven door Dr C. H. HERMANS.
Doopvonten. door de Heeren HAAsLoop ·WERNER en DE RIJK.
Limburgsche oudheden, door Prof. EYERTS.
Eene Legende van Koning Arthur, mede te deel en door den Heer J. J.
NIEUWENHUYZEN.
Middel ned. Gedichten, ingezonden dool' den Heer A. ANGILLIS, Jhr Mr Ph.
BLOM~lAERT, en pr 1'. J. KOETS.
J!'abelen van de XVe Eeuw, uit te geven door J. A. A. TIl.
Kunsthistorische opftellen van de lIeeren ANGILLIS, VAN l!:YEN, en GÉNARD.
De meeste dezer bijdragen liggen gereed 0111 gezet te worden.
Indien ieder inteekcnaar een tweeden inteekenaar aanbrengt, kan de
,,\Varande" blijven beftaan. Doet er zich geen genoegzaam getal nieuwe
ilbonnementen op - dan wordt het Tijdfchrift met zijn derde halve·jaar
gefloten, en het nummer voor Mei·Juni zal alzoo bet laatste zijn, dat onze
getrouw gebi'even Warandgenoten te ontvangen hebben.
N
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BE RI CH T~

Aan- elk nommer der "Dietsche Warande» is een eng gedrukt FRANseR
BIJBLAD

toegevoegd: waarin wordt aangeftjpt wat de versch~inende afle.

vering behelst en vooral ook gelegenheid geopend tot levendig verkeer
tusfchen onze nederlandsche Warandgenoten en hunne geestverwanten
in den vreemde. Zonder verhooging van prijs zal nu de jaargang
1856 eenige vellen druks méer bevatten dan de jaargang 1855.
Dat fransehe gedeelte der "Warande», hetwelk, door de verhoopte
medewerking der buitenlandsche broeders, een niet onbedeelde bijhof
onzer kunstgaarde kan worden, is ook afzonderlijk te ontbieden;
het wordt, in dat ge val, verrijkt met al de prenten, die in dl'
,·Warande)) verfchijnen, cn zal, geschat op ruim 100 blndz. drnks,
dan berekend

WOl den

tegen

r2.- p. jaargang.

NB. Met het opstel, behoorend bij de afbeelding van het
oxaal der Abdijkerk van Rolduc ("Jubé de Rolduc"),
zal n· 3 der "D. Warande" voor 1856 aanvangen.
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Mr H. A. A. VAN BERKEL.

IV.

De Schout verheft zijn stem en zegt:
Hoort den Regter 1) !
I) Om een duidelijk begrip te hebben vau dit en andere formulieren, stelle
men zich de regtspleging der oudste tijden voor, toen er geen Schepenen waren
noch regthuizen : maal' de Overheid, om vierschaar of "hof" te maken, hare
bijzitters of _volgers" zoeken moest, waar zij die vinden kon, op de markt,
op een brug, of andere verzamelplaatsen. Dáár was de uitroep, "hoort den
Regter" , eene onmisbare vermaniRg tot eerbied en stilte bij het plegtige bannen
del' vierschaar. waardoor - al was het dan ook voor korten tijd - dat plekje
gronds aan het gewoel del' dagelijksche bemoeijingen werd onttrokken, en tot
een onschendbaar heiligdom, tot een tempel van het eeuwig Regt gewijd
werd 1)•. Verheven begrip van de grondslagen van 't maatschappelijk leven,
't welk men in de ondste instellingen aller volken terugvindt! - Vóór de invoering van het Christendom werden bij de Duitsehers • zoo het schijnt, de
vierscharen door de Priesters gebannen: "Silentium per sacerdotes, quibus tum
et coércendi jus est. imperatur. Mox rex vel princeps.... audiuntur, auctoritate
suadendi magis. quam jubendi potestate." Tac. de Mor. Germ. cap. 11.
Onmiddelijk na dien uitroep. "hoort den Begter", volgde de vermauing van
den Schout aan de omstanders, om op te geven "wat zij kenden het gemeene
lands oorbaer te wesen": en eerst ~aarna werd het bannen der eigenlijke
"buurvierschaar" voorbereid, dool' de verklaring, "dat de dag daartoe verre
genoeg gegaan was" (Oudenh. bI. 517). Zoo ook bij de "ghemeyn waerheyden" te St Oedenrode. waarbij ieder manspersoon dier "vrijheid" moest tegenwoordig zijn: "En stelt elckeen voor. dat hij tot des vryheyts welstant meynt
te dienen". zegt diezelfde Schrijver. Meycry van 's Hertogenbosch • bI. 15.Weder een belangrijk overblijfsel der vroegere herkomste, die eerst aan de
algemeene belangen. dan aan de bijzondere dacht! "Primo et ultimo die pi acitabunt Comes et homines ecclesiae: interim homines terrae." Regtsordening
1) Wie vocht "vMr den Heere in gebanre spraecke", boette duobel. Haamstede 1800. (Mieris
Il, 18). Ieder misdrijf. in Middelburg gepleegd, terwijl de Graaf in Zeeland was, werd dubbel
gestraft (1217; Mieris I, 171). Wie de vierschaar stoorde. zoodat de Regter geen regt kon
doen. verbeurde lijf en goed (Oudenh. bI. 504).
DlETSCHE WARANDE
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Ik vermaan u vonnisse 1), of de dag al zoo volgaan is?
en 't Geregte zoo verzaamd is 2), dat ik vierschaar maken
mag: daar ik met regt mede volstaan mag.
GEZWORENS: Heer Schout! wilt Gij hooren vonnisse? Ik 3)
zeg, dat de dag al zoo volgaan is, en het Geregt al zoo verzaamd is, dat Gij vierschaar maken moogt op deze tijd.
SCJlOUT: Alzoo gij mij den dag bekent 4), zoo banne ik de
vierschaar van des Heeren wege, des Graven van Holland, van
des Baljuws wege, en van mijns zelfs wege.
Ik verbiede, dat niemand aan de vierschaar spreken zal,
dan gereden 5) dingtaal;
van't Vrije van Brugge. - Verg. cap. 28 van't Capitulare van Lodewijk don Vrome
van 823 over de teregtzittingen der koninklijke Bodcn, "Missi dominiei," cn
Capit. lib. IJ, 33. - Dat voortrekken van het algemeene vóór het bijzondere
gold ook bij de kerkelijke bijeenkomsten: "Plaeuit, ut quotiens secundum
statuta patrurn synodus congregata fuerit, nullus Episcoporum vel Presbyteronml
aliqnam prins causam suggercre audcat, ql1am ea, quac ad cmcndationem
vitae, ct ael severitatem regulae animaeque remedia pertinent, finiantur."
Capit. Lib. VII, cap. 264.
I) Ik .'-rmaan u vonnisse (vondenisse) d"t is, ik vermaan u de waarheid te
vinden. Die vermaning is de eigenaardige pligt der Overheid, het "submoncre" ,
semoncer", waartegen dc pligt der Ondcrdanen overstaat, om naar de waarheid, zoowel van het gebeurde, als van de hel'komst, die rlaarop van toepassing is, onderzoek te doen en het "gevondene" aan de Overheid bekend te
makcn. Geen stap kon cr gedaan worden in regte, of er moest vonnis gevraagd
en gegeven worden, ten einde de Overheid, die do procedure leiden moest,
buiten verwijt en boete ble\'e. Vandaar de telkens herhaalde vraag van den
Schout, of hij zóó procedeerde, "dat hij met regt daarmede volstaan mogt."
2) Of de dag al .zoo volgaan is: dat is, of het reeds is negen uren, het nul'
der teregtzitting ; vroegere bijeenkomsten, clan op 't wettig nul', zouden den
Iloodigen waarborg cler open baarheicl missen. - Of't geregte zoo verzaamd is: of
er ten minste drie bijzitters zijn nevens clen Schout. Faalde het één of het
ander, zoo was cr geen vierschaar, dus geen "regt".
3) ik: hier spreekt, in de oude formulicren , de Azig, de Voorsehepen' of
de ondste cler Gezworens of andere bijzitters, namens allen.
4) Na dit praeparatoir vonnis, waarhij verklaard is, dat de Schout bevoegd
is tot het bannen der vierschaar, volgt nu deze plegtigheid zelve. - Alle regt
ging uit van den hoogen Heer, en deze was, buiten de enge grenzen der
bijzonde"e hooge heerlijkheden, niemand anders dan de Graaf van Holland;
maar de Baljuw was door Hem belast met het toezigt over he't regtswezen
n het land of district, en aan den Schout was de zorg voor de ordelijke
regtspleging binnensambachts toevertrouwd. Van daar dan die uitdrukkingen:
"van '5 Heeren wege, van des Baljnws wege, van mijns zelfs wege." Zoo
wordt er tegenwoordig regt gedaan -in naam of van wege den Koning."
5) "Redeneren" komt van "redenen", of wat de Hoogduitschers nog heb·
ben, -reden", ordelijk spreken. "Gereden taal" is onlelijke, .gebanre" of "geH
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datter niemand aan de vierschaar en kome, hij kome daar
aan regt is;
datter niemand zijne achtinge uitgaat, hij en brengt die
wederom inne t) ;
datter niemand aan Heiligen 2) komt, of daaraan schendt.
Voorts gebiede ik lust en verbiede ik twist, en al wat het
regt hinderlijk of deerlijk wezen zal.
Ik vrage u vonnisse, of ik mijn vierschaar wel gebannen
hebbe, als regt is: daar ik mede volstaan mag?
GEZWORENS: Heer Schout! wilt Gij hoo1'en vonnisse? Ik zeg,
dat Gij uw vierschaar wel gebannen hebt, daar Gij met regt
mede volstaan moogt 3).
achte" taal, "verba CurÏtlC." - "Soo wic rechts plegen wil, die sal spreken
met oorlof van den Rechter, mondelinge bij hem selven of bij sijnen Voor.
spmcck, met geacht er lale, na den rechten van den Lande; wie anderR
spreeckt, die sal elcke mael verbeuren 10 sch." (Oudcnh. bI. 504).
I) Dat niemand, wien een vonnis te wijzen gegeven is, daarmede uit de openbare
vierschaar "vertrekke", om daarover te "achten" (na te denken), of hij moet dat
vonnis later weder "inbrengen" en "uiten." Verg. Dietsche War. Jaarg. I, bI. 565.
2) Heiligen of Vanckheiligen. Hiermede wordt waarschijnlijk het heilige Kruis
bedoeld, dat meestal, zoo niet altijd, ter regtsplaats aanwezig was. De beo
kende afbeelding van het voormalig Groenezoodje op de Plaats te 's JIage
geeft van dat oud gebruik getuigenis. Ook het gebeurde te Egmond in 1213.
Moest er een ced gedaan worden, zoo "maakte de Schont Heyligen", en
die den eed doen moest, "kwam ten Heyligen", hield er zijn hand op, en
bedekte die "binnen hare vier tacken" of armen (Ondenh. bI. 474). Men zal
zich daarom niet verwonderen, dat daar, waar onder dak regt gesprokcn werd,
een altaar ter gehoorzaal gevonden werd. ZÓÓ was het b. v. in de "camerc"
of civiele regtbank van Veurne: en werd de helft van zekere boeten aan dat
outer toegewezen. (Kenr Stad en Casselrije mn Veurne, 1615, tit. 45, art. 5.)
Ook de markten waren regtplaatsen , b. v. voor de keuring van levensmidde·
len, maten en gewigten enz. "Merces praesententur ad forum et cl"Ucem bnrgi."
(Stat. Wilh. Reg. Scot. cap. 36.) Daarom stoncl op de markt te 's Hage een
kruisbeeld, blijkens een keur van 1556, bij de Uiemer I, bI. 619. En dc
groote hardsteenen lantaarnpaal, midden op de markt te Delft, met het rondschrift
"Elk wandel op Gods wegen", vervangt waarschijnlijk het aloude regtssymbool
onzer Vaderen. - Maar ook kermissen of "jaarmarkten" werden, om dezelfde
reden, door kruisen aangeduid (Schiedam 1270: Mieris I, 352), en dit geeft
wederom opheldering van het gebruik, 't welk nog niet lang geleden te Delft
bestond, om bij het inluiden der kermis houten kruisen te spijkeren aan de
ophaalbruggen, waarmede men de stad binnenkwam: welke er bij het einde
van den kermistijd weder werden afgenomen.
3) De vierschaar "is nu gebannen ," de teregtzittenden zijn geïnstalleerd, de
regels van openbare orde vastgesteld, en aan het volk herinnerd. Nu worden
de procesvoerende partijen opgeroepen, en aan dezen insgelijks te binnen ge·
brugt, wat zij ordcshalve te doen en te laten hehben.
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SCHOUT: Zoo eisch ik aan de vierschaar alle diegenen 1 die
gedaagd, beklaagd, of met wedden miszaakt 1) zijn.
Ik zegge, komen zij niet voort, dat lij boet zijn 2). Ik
belade 3) u met vonnisse of zij boct schuldig zijn?
GEZWORENS: Wilt Gij hoorcn vonnisse? Wij zeggen, dat lij
boetschuldig zijn, of zij moeten dat nict kunnen keeren 4).
SCHOUT: Ik geef uit vonnisse, hoelang dat zuimen staan zal 5) ?
GEZWORENS: Wilt Gij hooren vonnisse? Staande vierschaar.
SCHOUT: Ik vermaan vonnisse, hoe groot de boeten wezen zullen?
GEZWOfi.ENS: De eerste drie dagen 6) eIken dag twee schellingen, en den vierden dag tien schellingen.
SCHOUT: Ik geef uit vonnisse, tot wat dag ik mijne hoe ten
zal mogen innen?
GEZWORENS: Ten einde veertien dagen, of langer tijd met
gevoeg.
SCHOUT: Ik geef uit vonnisse, zoo iemand zijn regt maakt 7) 1
hoe hij aan zijn uitgeleide geld komen zal?
I) Gedaagd schijnt hier op civile. beklaagd op correctionele zaken te wijzen;
schoon beide uitdrukkingen door elkander gebruikt werden. Beiden doelen op
den eersten regtdag. Met wedden miszaakt daarentegen zijn dieg.enen, welke
op den eersteu, en misschien op de twce volgende regtdagen, Terstek hebben
laten gaan, en dus in zooverre reeds schade aan hunne "zaak" geleden hebben. Eerst op den vierden regtdag werd definitief vonnis gewezen. - Anders
is miszaacken ook "verzaken" of loochenen: "Der waerheid sal ick niet mes·
saken." (Legende H. Kruis van Breda v. 6, bij Dl' Hermans, Bijdragen van
Noordbrabant, 1I, bI. 297.)
2) "Ik zeg, dat wanneer zij niet compareren op deze t~regtzitting. zij alsdan in de boete vallen."
3) OUlle uitdrukking. Gouda 1272. (Mieris I, 363).
4) -Of zlj moeten eene wettelljke verontschuldiging voor hunne nzuimeuis",
"sunnis''. "essonne", hebben." - "Keer" en Hwende" is anders hetzelfde, wat
wij thans in regten "exceptie" noemen: eene afkeering, afwending van de
ingcstehle eiseh. Die regtstermen , onzen vaderen zoo eigen, zijn in 't gezellig
spraakgebrnik overgegaan. Zoo zeggen wij nog dagelijks "cle eerste keer" ,
"tweede keer", even als "de eerste en tweede maal", "eenwerf,. anderwerf" enz.
W'lrf en maal (mallum) is 't oude woord voor wetlig bijeengekomen vergaderingen: bij gevolg ook voor den regtdag zelve, of V001' 't geen op den regtdag ge be urt.
5) "Hoe lang zij zullen kunnen wegblijven, voordat er tegen hen verstek is"?
Dat konden zij, tot dat de vierschaar was "opgebroken".
6) De eerste drie dagen: de eerste drie veertiendaagsehe teregtzittingen. Zoo
leest men in 't Asegab. VII § 9, van d"ie negende UI·en.
i) Regt maken: dat is, zijn proces winnen, hooren verklaren, dat de zaak
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uitgeleide geld (zal hij verkrijgen door

pandinge) met het hoofdgeld 1), zooverre hij zijn regt maakt.
Daarmede is nu hel gewoon formulier· van hel b:lIlnen der
vierschaar afgehandeld: en iedereen is gewaarschuwd, waaraan
hij zich te houden heeft, opdat hij zich wachte voor schade
en voor schande, en het regt ongestoord zijn voortga'ng hebbe.
Nu volgt het onderzoek van de verschillende twistgedingen,
die allen achter elkander afgedaan worden 2); waarbij iedere
partij, welke regt spreken wil, den Schout alvorens om
"achtinge" , dat is om aandacht, verzoekt, en - zoo hij dit
noodig oordeelt - om "een man die zijn w'Oord houdt":
anders gezegd om de vergunning, zich door een Taalman of
Voorspraak te doen helpen.
Wij kunnen tot ons leedwezen die geheele teregtzitting niet

bijwonen ,en moeten ons dus vergenoegen met hetgeen ons
daarover door onze vrienden wordt medegedeeld.
Even als de vierschaar met een plegtig vonnis geopend is,
moet zij ook met een plegtig vonnis gesloten worden.
Maar alvorens moet de Schout vragen » of er nog iemand
is, die met regt aan de vierschaar te doen heeft?" - dat
welke men voorstaat, regtvaardig is. Zoo zeide men in 't I,atijn "rectum
facere" • "Fac mihi rectum de despectu", riepen de inhalige Schonten , d ie de
buren noopten, om met hen teregttezitten, en boete vorderden van wie geroepen zijnde niet yerscheen; (ac mild rectum: vemntwoord u, dat gij mij niet
hebt willen beleedigen (Bourges 1145, Ord. H. de Fr. I, p. 9).
I) De eischer, welke -zijn regt maakte", verkreeg het hoofdgeld, dat is het
onderwerp zijner yordering: maar tevens bekwam hij (terug) het uitgeleide
geld, dat is het bedrag, hetwelk hij voor de proceskosten hacl moeten uitleggen, om zich aldus _hofveerdig" te maken (Oudenh. bI. 5\8 - Lams. bl. 66Cost. van Erps en Quarebbe in Brabant 1570, hU Christyns, bl. 308). - Pan·
ding is hiel' wat wij noemen "executoriaal arrest". Dat uit te leggen geld .."as:
voor iccler der zeven Heemraden (Schepenen of Buren) een duit. voor den
"Klerk" of Secretaris een duit voor zijn teekenen : en voor den Schout, in de
plaatse van den Heer, alzoo veel als voor "den Klerck met alle den Heemraedt". (Oudenh. bI. 520). Zoo bedroegen die gcregts- of griffiekosten slechts
twee stuivers of tien cents. Bovendien moest de verliezende partij op taxatie
van de Schepenen en den eed dcr triomferende partij, de proceskosten ook
van deze betalen (Haarlem 1245, Micris I. 22\ - Oudenh. bI. 519).
2) "En daarop worden de rollen in Ol'dre gelesen", zegt het "Landrecht van
Tieh'c cn Bommelrewaanl". .
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vraagt hij » een werf , anderwerf, derdewerf , vierdewcrf", cn
wanneer - zoo als bijna altijd - die vraag onbeantwoord
blijft, dan vermaant hij vonnisse, » of hij opbreken mag,
dat hij daarmede volstaan mag"? waarvan hem vonnisse gegeven wordt. Dan » breekt hij de vierschaar op" van 's Heeren
wege, en belegt ze wederom» op veertien dagen, of wanneer
ze de Heer, of de partijen, of de buren vroeger zouden te
doen hebben". Hij daagt daartoe D den Heer, den houder en
den klager 1), en zooveel Gezworens, dat het den Heer of partijen aan geen regt zal ontbreken, eenwerf, anderwerf, derdewerf en vierdewerf' , waarvan hem al wederom verklaring
of vonnis door de Gezworens gegeven wordt 2).
1) Thans zegt men: "den verweerder en den eischer". Deze laatste riep zijne
wederpartij zelf niet op, maar bragt, ook in civile zaken, zijne klagt in bij den
Schout, welke alsdan dengenen waarover" geklaagd" was dagvaardde of deed dagvaarden. Verg. N° II dezer Bijdrage, en vooral de aanteekening op bI. 318 van
Deel I der nletsche Warande. Zie ook het priv. van Delft van 1246; "Citatus
ue re pecuniali debet citari per Villicum vel Praeconem (den Schout 'Of zijn
Bode), praescntibus duobus oppidanis: et in citatione debet taxari summa, pro
qua citatur"; en het formulier N hoe dat partijen beginnen sullen als 't herkomen is" bij Oudenh. bJ.518. Daar klaagt de Voorspraak over N. N. "dat
hij ten achteren is de som van N. rijnsguldens naer vermogells sijnen brief, en
begeert vonnis, wat sijn recht wesen sal: het is mijn eerste klacht." Vonnis:
"dat men hem dagen zal ter naaster vierschaar." De Voorspraak vraagt, wie
hem dagen zal of doen dagen? Vonnis: "de Heer of zijn gewaerde Bode".
2) Dat formulier voor het bannen en opbreken der vierschaar vindt men.
ofschoon met eenig verschil in de woorden, zakelijk terug, overal waar de
Dnitschers heerschappij gevoerd hebben: dat is, in bijna geheel Europa en
westelijk Azië - ook in landen van romaansche spraak. Zeker een overtuigend bewijs van hoogen ouderdom I Terwijl, onder den invloed van het
romeinsch, het kerkelijk regt en de leengebruiken , de Middeneeuwen een
bonte verscheidenheid vertoonen in alles, wat wij thans "burgerlijk regt" noemen. huwelijksgemeenschap, erfregten enz., bleef - reeds vroeger maakten
wij die opmerking - de procesorde nagenoeg onveranderd! Zij behoorde dan
ook niet tot het bijzonder, maar tot het publiek regt. Zij maakte een wezenlijk deel van de staatsregeling uit, waarborg als zij was voor de handhaving
van de wederzijdsehe betrekking tusschen Overheid en Genooten: onschendbare wet, waaraan beiden, op boete en schade, in het belang van den Heer
en van partijen gebonden waren. Waar eenvoudige buren het regt deelden.
en alles meer op het geheugen dan op schrift berustte. lag in het streng vasthouden aan de bij 't volk bekende vormen ,een zeer groot voordeel.
ZQO bleven die oud·duitsche vormen uog zeer lang voortleven, en vindt men
b. v. ons banningsformulier - zou men het gelooven ? - terug in het in 1721
gepnbliceerd.e "Landrecht van Tielre en Bommelrewaard"; zoo dat het aldaar
waarschijnlijk tot op de invoering van het Fransche Code de Procedure in
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En daarmede is de teregtzitting geëindigd, om veertien
dagen later of des noodig tusschentijds te worden hervat. De
Schout verwijdert zich met hetzelfde ceremonieel, waarmede hij is opgetreden: de touwen worden los gemaakt: stoel
en banken weggeborgen 1), en waar zoo even het Geregt vergaderd was, daar woelt en krioelt wederom de bonte menigte.

Maar die vonnissen van de ambachtsvierschaar , wáárover
loopen die?
Dat kunnen onze goede vrienden ons zoo juist en zoo
volledig niet opgeven. Maar toch, naar hunne gesprekken
te oordeelen, en naar hetgeen wij zelve hier en daar hebben
opgemerkt, zouden wij meenen niet ver van de waarheid af
te wijken, wanneer wij voor de bevoegdheid der lage bank
twee hoofdonderwerpen aanwijzen: "schuld en schade", en
,) landzake' '.
)) Schuld en schade" is wat de regtsgeleerden 1I personele
regtsvorderingen" 2) noemen. Daaronder: alle onbehoorlijke daden binnensambaehts gepleegd - behalve manslag, vredebreuk,
ernstige verwonding, huisbraak, vredeweigerillg en andere
zware misdrijven, welke aan den Baljuw en diens hooge vierzwang zal zijn gebleven I Andere dergelijke ziet men bij Omlenh. bI. 517,
bij de Riemer, Inl. tot de Cost. van 's Gravenh. bI. 10, en elders. Hiel'
heb ik mij gehouden aan dat van Delfland , zooals ik dit onder de papieren
van de heerlijkheid Hoogeveen, berustende bij den Heer I'. van der Colfi'
van Hoogeveen, Secretaris der stad Delft, gevonden heb. Onder den titel;
"Vonnisse, met dewelcke men vierschare plagh te spannen", is het ge"
plaatst achter een afschrift van de "Costuymen van Delftland , die buiten alle
memorie van mensehen geobserveert ziju geweest, gecopleerd ende bij den
ouden gestelt door Dirck \Villemsz .• eertijts Schout tot l'ijnaker". Ofschoon deze
Verzamelaar, naar mij gebleken is, in het begin der 16d. eeuw geleefd heeft,
wijzen die "Costumen" con veel hoogcren ouderdom aan. Daarom, eu omdat zij ,
ook nit anderen hoofde. niet onbelangrijk zijn, hoop ik, bij tijlt en gelegenhcid, over dat • Delflandseh Landregt" - waarvan, zoo ik meen, niets iu
druk bekend is - een en ander mede te deelen.
1) Van daar de van ouds gebruikelijke uitdrukking: "de vierschaar opbreken."
2) Men onderscheidde het pleiten over roerend goed, (in 't Vlaamseh ucatteyl"),
plet de chatel, en over verdragen of overeenkomsten, plet de convenanee - van
het pleiten over vast goed, plet de héritage (Conseil de Pierre de Fontaine
van 1330, cap. 4, bjj Marnier, pag. 29). Dit laatste heet in 't Latijn: "placita
de hereditate", en in de Assises de Jerusalem: piet de bourgeoisie. "Burgcsie"
zijn "buurlanden", landen van het ambacht.
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schaal' zijn voorbehouden 1), hoewel ze hem door den Schout
moeten worden aangebragt : en waarvoor, tot grooten schrik
van 't kwade volk, de Baljuw ééns in 't jaar, als hij 't
noodig acht, bij ons op 't dorp overkomt, om D zijn stille
waarheid te bezitten". Dan hoort hij ieder, die klagten heeft:
en naar hetgeen hem, om de eene of andere reden, verzwegen
bleef, doet hij in 't geheim onderzoek; wat dan later op de
eerste zitting der hooge vierschaar 2) wordt geopenbaard. Maar al wat verder » schuld en schade" is, dat beregt de
Schout op zijn gewonen veertiendaagsehen » aftendag" 3), wat
men Lij uitnemenheid » het buurregt" of de buurvierschaar"
noemt. Die teregtzitting gaat geregeld door op den gestelden
dag en uur: zoodat, eerst na afloop daarvan, de Schout- zich
mag bezig houden met het » vronen van erven" of andere
» reëe1e actiën", die men allen te zamen .landzake'· 4) noemt:
doch moet daartoe de aanvrage op de gewone teregtzitting
gedaan moet worden 5).
Omtrent alle die vorderingen is de bevoegdheid der lage
vierschaar - zoo lang geen hooger wedde wordt opgestoken
en de zaak alzoo naar de Baljuwsvierschaar wordt overgebragt - onbeperkt. Als men eenige weinige )) leengoederen"
uitzondert, die hier en daar verspreid tusschen de landen
)l

1) Uodenrijs 1303: Oostambacht van 's Gravenhage 1400. (Mieris II, 33.
lIl, 725).
2) Oudenh. bI. 454 en 471. De Baljuw had daarbij zijne ad hoc beëedigde
bijzitters, doch deze laatsten zijn in 1533 door Karel V afgeschaft (Oudenh. bI.
444). - Was de "stille waarheid" een nieuwigheid, door Guy van Dampierre Graaf
van Vlaanderen ingevoerd, zoo als de fransche Koning Philips de Schoone,
in 1297 beweerde? (Gheldorf. Hist. de Fl. IV. p. 107). Misschien te Brugge;
maar elders was zij vrij algemeen bekend - zelfs in 't noordelijk Frankrijk
(Bottelgier fol. 50) - en reeds aangewezen in de Lombardische wetten: "de
diversis malis facinoribus pcr sacramenta investigandis" (Cap. exc. ex Leg.
Long. cap. 11).
3) Hoorn 1382 (Mieris lIl, 389). Zoo zeide men ook "aften stoel" voor
regterstoel. Verg. de noot onder II van deze Bijdrage (Dietsche Warande
Jaarg. I, bI. 309).
4) "Landsake", ook wel "landsage" : "seggen" of gezag over lalid.
5) Daartoe werd dan een bijzondere vierschaar, dadelijk na het opbreken
der "buur vierschaar", opgerigt, en op dezelfde wij ze als .deze gehouden: dan
alleen dat zij genoemd werd "vierschaar van vronen en el'fzaken" (Oudenh.
b1.478, 479).
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van 't ambacht liggen ingesloten, en tot de judicatuur van het
» leenhof' behooren, zijn alle grondeigendommen aan. Schout
cn Geregte binnensbans" onderworpen 1) ook dan, wanneer
zij het eigendom zijn van Welgeboren Mannen of Poorters,
welke anders» te landewaart" niet »teregtstaan" 2). Ja - welke
groote 'voorregten van ouds aan geestelijke gestichten en personen zijn toegekend - is er verschil .over land, dan spant
niet de geestelijke Heer of diens Ambtenaar, maar des Graven Schout daarover de vierschaar 3). ~atuurliJk; want het
ambacht met al de personen en goederen, die daartoe behooren,
is één geheel 4). Niet ieder bijzonder grondbezitter is voor 't
I) Zeeland, 1256, art. 23•• Omnia spectant ad veritatem Comitis, excepta
landzake". -Ibidem, 1290, art. 4: "Alle dinc sal behoeren tot des Graven
waerheit, sonder eyghendom van erven: die sal staen ten schependomme".
(Mieris I, 512). -Zuid-holland, 1303 •• Van alle leggende erven binnen den
barmen, daer dat gelegen is, dat sal die Ambachtsheer (of Schout) berechten,
mitten Gesworen van den lande". (Oudenh. bi. 468.) - Verdrag ter hooger
vierschaar aldaar, 1434: "alle aenvangen van erven snllen gedaen werden, elck
in syn ambacht, met Schout ende ten minsten vier Heemraden", d. i. bijzitters.
(Ondenh. bi. 495.) - S. van Leeuwen, Cost. van Rijnl. art. 21, 2.: .Onroerende goederen gaan, volgens oude costumen, niet over, dan onder het zegel
van het Geregt, daer het goed leyt". - Waar, zoo als in Kimnemerland , Rijnland en Delfland , de Hsevensage" of het .seventnig" in landzake gebruikelijk
was, daal' werd het land, in cas van verschil, "gegeven" (toegewezen) door
de zeven naaste gelanden. (Kenn. 1291.) Of, zoo als het heet in het verbeterend handvest van 1455 (Lams. bI. 65), door de Hzeven naaste aekers ter
wederzijde, ieder minstens groot één morgen, gelegen tnsschen hare heinslooten" • Maar ook dan moest "de Schout aan partijen dag van regte leggen".
(ibid. en Mieris IH, 389). Men was dus in judicia. - Thans nog is de jndicatuur over de reëele actien, wel niet meer bij de Gemeente of bij het Kanton,
maar dan toch bij het Arrondissement, waaronder de goederen gelegen zijn.
2) Zelfs de Koning pleitte voor zijn eigendommen "te landewaart" (Bailliage
d'Amiens 1315. Ord. R. de Fr. I, p. 563).
3) De Abdis van Rijnsburg verkreeg, als een bijzondere gunst, het regt
van landsage , eerst in 1272. Haal' Schouten, reeds bevoegd om in personele
zaken regt te spreken, mogten nu ook de reëele beregten: waartoe de Graaf
vroeger zijn bijzonderen Schout had. Zulk eene splitsing van den lageren
regtsdwang was niet vreemd. Zoo zag men in 1323 te S. Maartensdijk een
bijzonderen Schout Htotten eens.". Mieris Il. 331.
4) Van daar, dat in vraagpunten van HLandregt" (Aesdoms.ofSchependoms),
b. v. in zake van nalatenschap, het vaste goed niet het regt volgde van den
eigenaar, maar dat van de plaats, waar het gelegen was. Het octrooi der
Oostindische Compagnie van 1661, 't welk het versterfregt regelde .in Oost.
indie en op de reize ginds en herwaarts". hield de onroerende goederen onderworpen aan het regt der "provincien, quartieren ofte plaetsen" waartoe zij
behoorden. Grootplacc. Ir, bi. 2634.
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betalen der lasten en 't kwijten der overige pligten, voor zij/l
hoofd, onmiddelijk jegens den Heer, of - wat hetzelfde is - jegens
het Gemeeneland verbonden; maar die pligt rust onverdeeld op
het geheele ambacht, en de Genooten, allen te zamen, moelen
zorgen, dat het Ambacht de " hulp" bewijze, welke het aan
den Heer schuldig is. Schande over hem, die niet doet, wat
11 hij met regte doen moet": want hij is zijn huren tot schade,
daar zijn verzuim hun taak verzwaart, en ieder land, dat
ongehoord en ongeredderd gelaten wordt, aan het ambacht
vervalt, met zijn lusten - ja, maar ook met zijn lasten.
Vandaar dus voor ieder » ingelande", het regt om mede te
spreken, waar het de vraag geldt, wie medevennoot is in de
groote vereeniging , medeschuldenaar in de gemeenschappelijke
schuld van allen! En' daarin ligt dan ook de ware reden
van dat beregten der »erfzaken" binnensbans, en niet minder
van de plegtigheid, waarmede het bezit van landerijen moet
worden overgedragen 1). Geen eigendomsovergang anders dan
1) Volgens Zuid-Hollandseh regt kon niemand "syn erf verliesen" of hij
hlj moest het zelf hebben overgegeven, -met hand, halm en mond" 1), wat niet
anders dan in regIe geschieden kon (Grimm, bI. 557, 5°, bI. 201. 6°).
Zonder eigen overgaaf verloor men het toch in twee gevallen: 10 bij gebrek
aan onderhoud van den dijk, daar 't land mede belast was: 2° als cr was
een Bchepensbrief of willekeur. Maar dan moest de nieuwe eigenaar zich
laten "vronen", dat is door do Overheid in 't bezit doen stellen (1433,
Oudenh. bI. 4SS, 468). Ten einde het regt van del'den niet te krenken,
moest - zelfs bij vrijwillige verkoop - het land "zijn drie sondaegsehe ge·
boden" in de kerk gehad hebben, en moest de Schout aan Schepenen
vragen, of de verkooper wel was eigenaar, en welke renten er op het goed
stonden; en dan werd nog telkens gevraagd, "of iemand er tegen achtte"
(zich verzette) dat de eigendom zou overgaan, enz. (Oudcnh. bI. 486). Voor.
namelijk schijnt daarbij gedacht te zijn op de belangen van bloedverwanten
en naburen die. krachtens hun naastingsregt , den koop voor "t geloofde geld
konden overnemen. Wat die Schrijver zegt (bI. 485), dat men op sommige
plaatsen "geen vierschaar maakt", versta ik vau die ambachten, waar - zoo
als in Delfland te Pijnacker - geen naastingsregt bestond: maar ook daal'
moest - in tegenstelling met de volle bank of "schoonste wael'heyt" (bI. 468) 1) "Met halm en hand" j zoo versta ik het "per festucam et ANDELANGUM" in de Form,
Marc. apud Lindenb. cap. 82. ,,4ndelangum is kennelijk IIhandlanging". IIMet mond" doelt op de
sacramentele gelijkluidende woorden, welke van wederzijde moesten worden uitgesproken.Elders had men andere .ymbulen: Selw. Landr. gepub. 1678, In, art. 8 en volg. Geen overdragt
van eigendom van onroerend goed, dan bij stoklegging. "Als partijen over de verhandeling of
bez'waarnisse van dusdane goederen eenig sijn, moet de verhandelaar aan den handelaar den
stok leggen met deze woorden: Hiervan legge ik " den slok na landrecht. Ende den han·
delaar deselve weder opnemen met dese woorden: Hiervan neem ik den stok weller op na
l.andrecht," - De stok of staf is, zoo als wij boven zagen, zinnebeeld van 't gezag. Handelen
lf.omt van hand. Verhandelaar is die uit de hand geeft, handelaar die In de hand neemt.
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bij »Schout en Geregtc"! Dezen zijn uitsluitend bevoegd, niet
alleen in twistige zaken", maar ook bij iedere vrijwillige
» veranderzating", of overdragt hoe ook genaamd, zelfs tot inpandgeving; al hetwelk men gewoon is » willige" of » voluntaire
jurisdictie" te noemen. Altijd zit de Schout daarover teregt,
't zij dan in de volle vierschaar, of ten minste bijgestaan door
de twee Gezworenen, die hem als Keurnooten meer hij zonder
ter » hulpe" zijn.
En waarom juist dit getal van twee? Omdat overal in regte, wanneer de dingslieden - tot vermijding van omslag en
kosten - in plaats van 1I volle kennisse" van de geheelc bank
» te begeeren" , aan den Schout met zijne» Kenners" verblijven
willen, die Regter alsdan met deze zijn twee bijzitters, zonder
meer, uitspraak doet t).
l)

de "gift" voor Schout en twee Schepenen gewonnen worden." Jaar en dag na
de "in banning" was de nieuwe bezitter onherroepelijk eigenaar (bI, 485, 494). Verg. De Groot, Inl. 1I, 5, nO. 17: 111, 16, nO. 5 en 6. Karel V maakte
(in 't belang van het mutatieregt , den 40 sten penning?) de judiciele overdragt
tot gemeen regt voor geheel:Holland. Er waren dus plaatsen, waar men "onder
zijn eigen hand" , of zooals wij nu zeggen "ondershands" eigen.dom kon over·
dragen? Denkelijk is dit nog een duister overblijfsel van het aloude regt del'
vrije "allodiale" goederen, het voorvaderlijk erf der Welgeboren Mannen,
't welk schotvrij was, en dus eigenlijk tot het ambacht niet behoorde, even
weinig als de eigenaren stonden onder den Schout; maal' zeker is het, dat
al wie geen volkomen eigendom had, een leenman, thijnsman hoorige of zelfs
een schotbare , de hulp del' Overheiu niet ontbeeren kon. - Grimm (bI. 20 I.
6°.) maakt dit onderscheid niet, maar denkt aan een onbehoorlijke uitbreiding
van 't regterIijk gezag, 't welk zich, als een onmisbaar tusschenpersoon, tus·
schen verkooper en kooper zou hebben weten in te dringen. Wel mógelijk!
al beperken wij de ouue vrijheid binnen haal' natuurlijke grenzen.
1) Over dit soort van compromis, waarbij door de Overheidspersoon, welke
anders in 't wijzen van 't vonnis geen stem had, met de twee "Kenners"
over het aanhangig geuing gestemu werd, zie men S. van Leeuwen, Cost.
vau Hijni, art. 81, 7 en nota 8 - In Zuid-holland heetten die Kenners "Bedraegsluyden" of "Oorconden" : "En altoos waar den Schout één van die
twee volget, daermede volstaet hiJ." (Oudenh. bI. 474). - Elders werden ze
"KeuJ'l1ooton", "Huisgenooten"genoemd, omdat zij bU uitnemendheid de
gezamentlijke ueelgenooten der "Keur", de leden van het "Huis", het "Ge·
~indo" van den Heel' in't geregt vertegenwoordigden; van waar de spreekwijs
"de Schout met zUn Oornniten". - Trouwens in iedere regtzaak, bij volle bank,
zict men twee del' teregtzittenden meel' bijzonder met name genoemd, en die
hun zegel hingen naast dat van den Schout of Baljuw: "lek Kersta.nt van den
llel'ge, Bailiu van Delflant, uoc cont dat ick als een Bailiu tel' vierschair
.Z,\1 mit Vrancke van den Dorpe en .Acrl1t Rotcmuyl, Wailgeborcn Mannen
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Een misbruik is het, dat zulke kenningen in de steden voor
twee Schepenen zonder Schout verleden worden 1) want de
Schepenen verbeelden het Volk, en het overdragen van het
bezit van den verkooper op den koop er is geen daad van de
goede gemeente, maar van de Overheid of den Heer: welke
daarbij echter, even als bij alle andere overheidsdaden , den
bijstand en raad van zijn onderdanen noodig heeft.
Neen! dan is men ten platten lande aan de ware beginse·
len meer getrouw gebleven! Daar ziet men nog altijd den
Schout over landzake teregtzitten met zijn bijzitters in open
vierschaar, om partijen te hooren met hun Taallieden. En waar
de eigendom ontwezen wordt, of de kooper verklaart zich te
ontdoen van wat hem »eigen" is, daar wordt bij regt en vonnisse de vorige bezitter» er uit ," en de nieuwe» er in gebannen" 2).
't Gaat er even zoo mede, als met de leengoederen. Als een
leenman zijn goed verkoopen wil, verschijnt hij voor het ,) leen·
hof', waar de Leenheer met zijn Mannen teregtzit , en daar
geeft hij zijn leen terug in handen van den Heer, van wien
mijns Genadigen Heeren van Hollant, ende mit veel andere Wailgeboren
Mannen, dair Bertelmees Vleerman quam, en geerde vonnisse .... Soo hebbe
iek Bailiu desen brief besegelt ruit minen zegelen: ende omdat wy Vl'anck
van den Dorpe en Rotemuyl voorn., mit andere WaiIgeboren Mannen, dese
vonnissen gewijst hebben, so hebben wi desen brieft' mede besegelt, mit onsen
zegelen". (1411: bij Meylink, Bijl. n° 82). - Onze gemeentelijke inI'igting
van één Burgemeester en twee Wethouders uit en met den Raad is een her·
innering aan Schout en Keurnooten. In een ander opzigt de Notaris met zijn
-twee" getuigen.
1) Te Dordrecht reeds in 1292 : 1lij Noordewier, hl. 240. -- Daarentegen wer·
den ten platten lande, immers in Delfland , de Nkenningen" of "schepensbrie.
veil", tot op de laatste tijden, altijd verleden voor den Sehont met twee Schepenen of Gezworens.
2) Oudenh. bI. 484. - Men heette dit ook wel "uitleiding" en "inleiding"
(Ordonn. van Rechter, Burgem. en Raad der stad Arnhem 1642, art. 26,
27, 96, 97). - Dat inderdaad niet de verkooper, maar de Schout, "van 's Hee·
renwege" den eigendom overgaf, met "hand, halm en monde", blijkt vooral
uit het aangehaalde form. bij Oudenh. bI. 484, en de herkomst van't koning·
rijk Chyprus, Plédeant, cap. 15 (Foncher, bI. 80). - Als regt schijnt gegolden te
hebben, dat de onderhandsche koop binnen het jaar moest worden ingebragt,
en de -gift gewonnen" worden coram judicio. Zoo was het althans in Bel"
keI, op verbeurte - als men beweerde - van het land.
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het afkomstig is 1); waarop deze het onmiddellijk daarna, als
zijn» vrij eigen" in leen uitgeeft aan den koop er : alles behoudens een)) heergewade" of »canon" - 't welk de erkentenis is van
het opperregt , den » regten" eigendom van den Heer - en een
}) hofregt" - de belooning voor de moeite van het overboeken. Op
nagenoeg diezelfde wijs worden de goederen, die tot het ambacht
behooren, in handen gegeven van den Schout, welke daarvan de
" gifte legt" in handen van den kooper; zoolang deze D de gift voor
Schout en Geregte," niet heeft » gewonnen", is de eigendom
niet overgedragen. Maar is die overdragt gedaan, dan geniet de
Heer zijn regt van overgang, en de Schout zijn loon, herekend
in verhouding tot de ponden" of guldens van den koopprijs:
en welke daarom »het Schouten pondgeld" genoemd wordt 2).
Zoo kan men dus - hoe weinig er ook op ons dorp » geschreven en gewreven" worde - naauwkeurig weten, hoe zwaar
ieder van onze buren weegt; en dat is hoog noodig, al was
het maar alleen ten einde met juistheid te kunnen bepalen,
I)

1) Zelfs wanneer iemand zijn vrije (allodiale) goed in leen wilde opdragen,
of zoo als men het noemde, "van eyghen leen maken", was een plegtig
vonnis noodig. Een voorbeeld van het jaar 1293, bij Mieris I, bI. 550.
2) Dat pondgeld of loon voor den "Giftheer" bedroeg den zestigsten of
tachtigsten penning: anders gezegd 1 g of 1t pCt. van den koopschat. In het
vVestland en in Delfland klom dit schontenloon zelfs tot den dertigsten penning: 3t pCt.; maal' gewoonlijk werd daarover vóór den verkoop met den
Schout accoord gemaakt (S. van Leenwen , Kenren en Ord. van Rijnl. art.
84, 2, 3). - \Vas dit pondgeld, zoo als die Schrijver 1. c. en op art. 36 der
Costnijmen van Rijnland meent, de belooning voor de risico, welke de Schout
liep, als moetende instaan voor de soliditeit der borgen, die voor de betaling
der kooppenningen gesteld werdeu, of was het een (op den Schont overgedragen) "regt van den Heel' in erkentenis zijner Heerlijkheid" (ib. art. 84. 2)? Zeker
is het, dat 1° de Bchout zij n pondgeld trok, ook dan, wanneer de goederen
buiten het ambacht, b. v. in eene naburige stad verkocht werden; 2° dat hij
dit niet trok van goederen buiten 't ambacht gelegen, hoewel binnens ambachts
verkocht; 3° dat het pondgeld verschnldigd was, als die goederen "te koop
werden gelegd met kerkgebod in de kerk onder de parochie, waar 't gelegen
was", niet alleen dan, wanneer de publieke veiling doorging, maar ook wanneer de verkoop er na al die formaliteiten goedvond den koop op te houden,
mits deze laatste dan maar binnen het jaar volgde; 4° dat die "drie Sondaegsche
geboden" welke geschiedden, "opdat het bloet (de verwanten), of naeste ge·
lande overnemen mogen en hebben sullen vóór die vreemde", door niemand
anders gedaan mogten worden, dan dool' den Schout of zijn gezworen Bode.
(Olldenh. bi. 505). Daarom zou ik meenen, dat het pondgeltl niets anders is, dan
het honorarium voor deze geregtelijke zuivering, "purge", van het naastingsregt.

110

EEN HOLLANDseH DORP IN DE VEERTIENDE EEUW.

hoeveel ieder in de gemeenelands- en in de dorpslasten dra·
gen moet: 1) en wie er bevoegd is om mede te stemmen, ofwaar 't nog meer op aankomt - om verkozen te worden tot
Gezworen, Ambachtsbewaarder of wat dies meer: voor al het
welk men ten minste zoo gegoed moet wezen? dat men
» zijne hoogste boeten kunne gelden".
Maar om diezelfde reden moet ook het vestigen van schuld wat men met een oud woord» gewedde hand" 2) of in de ste··
den, bij uitnemenheid, » schepenkennisse" pleegt te noemen in het openbaar, dat is, voor 't Geregt, plaats hebben.
Daardoor kunnen allen? die daarbij belang hebben, handelingen, welke in strijd met hun regt ondernomen worden, dadelijk
tegenspreken of zich daartegen verzetten: wat het geval zijn
kan van medeschuldeischers, maar meestentijds gebeurt, wanneer bloedverwanten of naburen hun naastings- of nakoopsregt
willen uitoefenen. Wat zou dit regt te beteekenen hebben,
indien de eigendoms-overdragt kon worden verheimelijkt?
Maar waar zij in het openbaar geschiedt, na plegtig kerkgehod, bij regt en vonnisse, en waar niettegenstaande dat alles
geen verzet gedaan is, of de gedane calenge" 3) hij regt en
vonnisse is afgewezen, daar blijft het land onhefl'oepelijk en
voor altijd aan den kooper.
Die openbaarheid is op ons dorp, waar de Graaf een» schrijfambacht" 4) heeft opgerigt, zoo mogelijk, nog grooter dan
J)

1) Onder de cischen, welke de "Meentucht" - dat is de "mecne meente" , het
gczamentlijke volk - van Brugge in 1280 tegen Schepenen en Raden bij den
Graaf inbragt, behoorde 4°: "dat men heeft ghehouden in usaetse ende in
costumen, dat men negheen ghifte mochte gheven, sonder die Meentucht
OMDAT SIE TSELVE GHELDEN". (Gheldorf IV, bI. 254).
'
2} "Manu promissa", "met de hand gewed" dat is, "bedongen", of wat wij
thans eene "authentike" acte noemen. (Haarlem 1245, Mieris I, 219). Schulden,
welke niet op die wijze verzekerd waren, heetten "onverplogene schuld".Hypotheek kon niet gevestigd worden voor Notaris en getuigen, maar aHeen
voor 't Geregt der plaats, waal' het goed gelegen was. Om gelijke reden werd
leengoed niet anders verbonden dan voor 't Leengeregt (De Groot, InI. TI,
80, nO. 36).
3) "Cálenge" of "caling" (van "calen" of "gillen" "to eaU", "goualer": roe.
pen of klagen) Ondfr. "chalonge", Oudital "zalonzo" werd vooral van naasting
~ezeg(1. Daarom heette in Vlaanderen het naasten "calengieren".
4) Mieris II, 575.
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elders; want alle » giften" en »kennissen" worden hier door
den Secretaris in het » giftboek" 1) opgeteekend: en wat
daarvan aan den Heer toekomt, dat wordt door den Schout
aan 's Graven Rentmeester verantwoord.
Zoo blijft alles binnen den kring van het ambacht besloten.
De Schout heeft van alles de leiding: hij stelt den kooper
in het bezit, hij zorgt voor het inkomen der kooppenningen
en voor de belangen van den geldschieter, even zoo goed,
als voor de regten van den Heer. Eén ambtenaar, weinig
omslag en kosten, alles bij elkander op hetzelfde punt vercenigd: misverstand of bedrog, bij zoo groote openbaarheid,
bijna onmogelijk!
Wij spraken daar van den overdragt.
Maar bijna altijd moeten er »voorwoorden" 2) worden opgemaakt -

bedingen of verdragen, welke die overdragt regelen.

Ook andere overeenkomsten of verklaringen kan het soms nuttig
wezen op schrift te stellen. Natuurlijk is de Schrijver" of» Secretaris" van het ambacht de man, die met het opmaken van die voorwoorden belast wordt; hij wordt daarvoor afzonderlijk beloond.
Niet, dat de buren juist verpligt zouden wezen, zich van zijne
hulp te bedienen! 0 neen! Al wie meent, dat hij daartoe de
noodige bekwaamheid heeft, schrijft zijn » handvest" zelf. Of
zoo men zich daar niet aan wil wagen, en toch - om een
of andere reden - onzen Geregtsschrijver liever voorbijgaat,
dan zijn er immers Notarissen genoeg, tot wie men zich
kan wenden! Dezulken vind t men in de steden, meestal IJ

1) Ilehalven dit boek hield de Secretaris, een "dingboek" of "protocol".
"Dam-om presenteren si heur bi cenen Advoë (Taalman), en men behoort tt'!
tegistreren die presentatie, ende die namen ende toenamen van den pres Cl],
tanten, ende die namen ende toenamen van den Advoë ," enz. (Bottelgier ,
Cnp. van Hoven, dael' men I-echt doet bi vermaninghe). In Rijnlanll heette dat
dinghoek "klachthoek" of "register anthentijk" (Cost. RÜnJ. 76). Reeds in
1325 hielll men bij de "basse court"' van Chyprus een boek, waarin opgeschrel'en werden de eischen en wecron ("clains et respons"), maar ook de
ycrkoopingen, schenkingen en inpandgevingen ("ventes, dons et gagières").
Foucher bI. 62. Torh gold het "recOl'd de la court" meer dan dit schrift van
den Secretaris. Zeer juist I en van daar het bekende "resumeren der notulen".
2) 'Wat wij thans minder juist "voorwaarden" noemen - "Huwelijksvoorwoorl1cn". (Sclw. Lunar. IIT, cap. 4.)
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hoewel niet altijd - geestelijke personen 1), door Z. H. den
Paus of onzen Bisschop aangesteld om in kerkelijke zaken
verklaringen op te maken en andere acten te verlijden: doch
welke, als moetende ervaren zijn » in beide de regten" 2), ook
in geschilpunten over onze wereldlijke herkomsten met vrucht
kunnen worden geraadpleegd. Maar dat kost den landman - als
het tot den marktdag niet wachten kan - een extra·reisje naar
de stad! Want het spreekt van zelf, dat de Graaf, die den
Ambachtsschrijver benoemt, weinig lust heeft, om dien ambtenaar in zijn voordeelen te verkorten. En daarom is het aan
de Notarissen verboden, om, zonder de uitdrukkelijke toestemming van den Graaf - of, in ambachtsheerlijkheden, van
dcn Ambachtsheer - eenige voorwoorden of andere verdragen
of handvesten binnensambachts op te maken B).
Ons dorp - wij zagen het reeds - heeft geen eigen regthuis";
en dit is de schuld niet van » Mijnheer", die gedaan heeft,
wat hij kon, om de buren te overtuigen, dat hun viersehaal'
en hun buursprake vrij wat beter en ordelijker in een besloten lokaal, dan zoo als nu geschiedt, in de open lucht
zoude gehouden worden. Is het geen schande voor 't ambacht,
dat het loffelijk Geregt daar 1.00 armzalig bijeenzit, zonder
eenige beschutting tegen zon of regen, aan den publieken weg,
vlak vóór een huis daar getapt wordt! Reeds van overoud en
II

I) Diericx, Gends Charterboekje , bl. 105, anno 1396: "Et ego Joannes
llarch, Tornacensis dioecesis publicus, apostolica ct imperiali auctoritate, curiaeque cpiscopalis Tornacensis juratus Notarius". - Zoo vindt men in de beo
langrijke beschrijving der Abdij van Rijnsburg door den heer Schotel, bl. 140,
het testament van Margaretha van Rozenburg van 1362, waarover geroepen
is de "Prochipaep" (Pastoor), van Rijnsburg, -als Notaris dit te oircondeu
ende zyn theyken an te leggen als een Notaris sculdich is te doen ," en bI.
259, ten jare 1482, vindt men genoemd een Joh. Dircksz. van Delft, "kei·
zerlijk Notaris". - Die ambtenaren, reeds vermeld in 't Capit. I-Ilotarii Imp.
tit. V, cap. 46, stonden, in frankische tijden, onder den Kanselier, die
eigenlijk de Notaris van den Keizer was. (Hincmar, Ep. 3, cap. 16 van Maanen, in Diss. laud. p. 23).
2) Het geestelijk en wereldlijk; van daal' 't bekende 'juris utriusque doctor".
3) Dat regt gold nog iu 1654, toen de Ambachtsheer van Heemstede zich
verzette tegen het instrumenteren binnensbans van andere Notarissen, als die
waaraan hij dit uitdrukkelijk had vergund. Lams. bI. 796.
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tijJ h{)eft Keizer Lodewijk de Vrome 1) en zoo veel andere
frankische Koningen en Keizers er met kracht op aangedrongen,
dat ieder ambacht zijn eigen regtsgebouw hebben moet; dat
noemde men het » harahus 2)", het heerenhuis, even als zulke
inrigtingen thans regthuizen of ambachtshuizen genoemd worden. Men vindt die overal in alle frankische landen: waarom ook
niet hier, op ons dorp, midden in de kom del' Gemeente,
waar onze buren toch reeds gewoon zijn bijeen te komen? Veel
kan dit niet kosten: want voor de teregtzittenrlen is niets
anders noodig, dan een open pand met een afdak, waar
Schout en Gezworens, met het aangezigt naar het Oosten ge
wend, rustig vergaderen voor de oogen der menigte, die daal'
buiten staat, dool' een houten balie van het Geregt gescheiden!
't Is waar, dat bij die» zale" nog een» kamer" 3) behoort, waal'
de Schepenen zich vertrekken kunnen, om buiten 's Heeren tegenwoordigheid » de waarheid te vinden", en die later » regtevoort
in de zale te uiten". Onbetamelijk is het immers, wat thans
gebeurt, dat de Gezworens zich vertrekken in de »taveerne",
in een huis, waar men gewoon is bier te tappen! 't Mag dan
wezen, dat bij de dorpskeuren bepaald is, dat gedurende de
teregtzitting geen gelag mag worden gelegd 4), 't blijft toch
altijd stuitend voor het gevoel, dat in zulk een huis regtszaken behandeld worden! En berekent men de huur, die voor
1) Capit. 1. Ludov. Pii anni 819, cap. 14: • Minol'a placita Comes, siveintl'a
suam potestatem, vel ubi impetrare patuerit, habeat. Volumus utique, ut
domus a Comite, in loco ubi mali urn tenere debet, constrnatnr, ut propter calorem solis et pluviam publica utilitas non remaneat."
2) Leg. Rip. cap. 30, 2: cup. 41, 1: cap. 72, 1: cap. 77.
3) Burgemeesters en Regeerders van Leyclen "accomodeerden in 1564 binnen
het stadhuis den Baljuw sekere bequame plaetse omme sijn vierschare , 't sy
in 't crijm ofte in 't civijl te houden: mits daaraen ook makende een vertreek,
waarinne de Baljuw ofte sijne Mannen uitten vierschaer sullen mogen vcrtrecken, ende hare vonnissen secl'etelycken concluderen" S. vau Leeuwen
Cost. Rijnl. 4, nO. 7. Verg. ib. nO. 19 en Dietsche War. Jaarg. I, bI. 565 ~
't is de "raadkamer" van onze tegeuwoordige regtbanken.
4) Wanueer in eene tapperij regthuis gehouden werd, mogt cr gedurende
de zitting, op zware boete, niet alleen door den tapper, maar ook door
"Redgeren" te verbeuren, geen bier geschonken worden. Landr. Hunsingo en Fivelingo, I, art, 24. - De Schout mogt niet tappen, noch ook teregtzitten in
een "taveerne". Broek 1386, Drechterland 1387. (Miel'is lII, 431, 480).
DIETSCHE WARANDE

H.
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van dat lokaal besteed wordt, dan is er geen
twijfel aan, of het ambacht konde zich heel wat voordeeliger
een eigen )} Jingstal" opbouwen.
Maar de buren zijn doof aan dat oor. Wie zal dat gebouw
betalen? Eigenlijk is dit de zaak van den Heer I) die belast
is met de justitie, de lage zoowel als de hooge. Hij trekt daarvan al de voordeelen: ligt, dat Hij dan ook de kosten draagt,
indien Hij meent, dat zulk een huis hier noodig is! Maar dat
nu eens daargelaten! Het dorp is nog in schuld jegens die Waalsche straatmakers, die over drie jaren zijn overgekomen, om
den Heerenweg door het dorp te » becassayen", tegen een jaar·
lijksche » chijns", 2) die nu nog vier jaren lang loopen moet. En
waarom nu weêr die nieuwe vreemdigheid, die in ons land
niet t'huis behoort? De buren zijn er volkomen mede te vrede
zooals het is: en als er dan gesproken wordt, om schulden 'te
maken, en de dorpslasten hooger op te voeren, dan mag men
toch wel vragen: geeft het pas, dat de Schout met de Gezworens zich afsluiten, en onder dak zitten, terwijl de Gemeente
daarbuiten staat in regen en wind ? Want, om het huis

r

1) "Volumus ut a Comite domus construatur". Capit. I, Ludov. PÜ anni
819, 1. c. Toen in 1.564 de vierschaar van Rijnland te Leyden "vergaan,
ontdeckt ende ruineus was", VERZOCHTEN .de luyden van del' Recckeninge in
Hollandt" Burgemeesters en Regeerders dier stad, dat dese! ve de ;ude vier·
schaal' souden willen repareren, ofte gelyck alle andere steden in Hollandt
doen, hare vierschare den Baljuwen en Rynlandt communiceren op distincte
regtdagen", De Baljuw had aan de Rekenkamer de reparatie gevraagd, of
"ten koste van de Majesteyt , ofte van der stede van Leyden", vermits de bnrgers
van die stad, door de menigvuldige comparitien der Welgeboren Mannen en andere
bnitenlieden ter vierschare te doen hebbende, "in hare neeringen ende ex·
cllysen seer geprofyteert ende gebeterd waren" (S, van Leeuwen, Cost, van
Rijnl. 4, nO. 7). Zoo werden de Welgeboren Mannen ter hooger Landsvie!".
schaar van Znid·holland VOor dé stad Dordrecht zittende door die stad beloond,
niet regtens, maar ten gevolge van gedane .presentatie" (1533: Oudenh, bI. 442).
2) Aan die van Emenesse werd in 1358 door den Graaf vergund, om voor
den tijd van zeven jaren een cijns te heffen. "om de straten te becassaijen": dat
is met ugroote" ofkeisteenen te beleggen, die men in Zuid·nederland "cassaijen"
noemt. Merkwaardig is die naam van "sens" of "cyns" , alhier gegeven aan een
belasting, geheven van de goederen, welke ter markt gebragt werden: -accij'ns"
zouden wij tegenwoordig zeggen, welk woord evenwel niet van 't Latijnsche
.census", maal" van "assise, exchijs ol llCCijS" ("asseoir" les impöts: het schot
dij belasting zetten) schijnt af te stammen. - Geertruidenberg is in 1361
bestraat, (Mieris lIl, 67, 133).
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tóó groot te maken, dat het al de leden van 't ambacht hevatten kan, daaraan is natuurlijk niet te denken! Zou men dan
misschien met het bouwen van die sierlijke troonzaal den toe·
leg hebben, om - ook al naar vreemde zede - den eenvoudigen landman nog meer af te schrikken van het bijwonen
van vierschaar en buursprake, en alzoo het rijk voor zich
alleen te behouden?
Wat reden is er daarenboven, om zich zoo streng te hinden
aan één en dezelfde plaats? 't Mag wezen, dat men ook nu
meestal vergadert in de kom van hei dorp; maar dat is geen
wet!
Zoovér de grenzen van het amhacht strekken, kan er vierschaar en buurspraak gehouden worden, ja zelfs daar buiten, als
een ander ambacht of ))vrijheid" er de plaats toe verleenen wil:
welke dan voor den tijd der teregtzitting IJ bevreed ," en aan de
eigen judicature onttrokken wordt 1); overal mag de Schout zijn
vierschaar spannen: op den weg, onder een boom, op een brug, 2)
in één woord, wáár hij zulks goedvindt. En daar komt dan
nog bij, dat verreweg de meeste zaken niet wel anders dan
in de open lucht kunnen worden afgedaan. Men denke maar
eens aan het schouwen van dijken, wegen en wateringen,
aan de D scharingen van vee ," aan » tijdscharing," )) ploegscharing" 8), "bezetting" of arrest 4), het)) vronen van erven", cn alles
1) .Minora placita Cornes, sive intra suam potestatem (binnen zijn graafschap of hooge heerlijkheid, wat de eigenlijke zin is van potestas) vel ubi
impetrare potel'it; habeat (1. c. en Cap it. lib. IV, cap. 28). Dus binnen zijn
eigen regtsgebied , of - bij vergunning - ook elders, binnen de eene of
andere "enclave" of "vrijheid" aan dat gebied onttrokken. Zoo hield het
ambaeht Hof van Delft zijn regtsdagen in de stad Delft. - "Licet unicuiqne
domino diern ponere et curiam suam tenere , ubicumque voluerit, infra feudum
suum, sed non extra, dejul'e" (Stat. Dav. H, Reg. Scot. omtrent 1330).
2) .Apud Stirling ad pontem". (Rog. Maj. cap. 171. Zoo hield het ambacht Hof
van Delft, nog in den aanvang dezer eeuw , ~ijn vierschaar te Delft op de brug
tusschen de Oude Kerk en de Choorstraat, welke alsdan beVl'eed en met touwen werd afgesloten. Het regthuis van dat ambacht was vooraan in die straat,
ter plaatse waar thans het achterhuis van den heer Denie is.
3) Scharen is in ;t algemeen regt doen: "vierschaar", nscharemannen," enz.
maar in 't bijzonder beteekent dit de judiciele regeling van 't individueel
gebruik van gemeenschappelijke goederen: seharing van vee op de gemeenteweide, tijdscharing cn ploegscharing met betrekking tot hooi· en bouwland.
4) "Besette personen hebben drie kenren (lees "keeren", exceptien), om regt
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bijna wat behoort tot de landsage , aan 't » wegvaardig regt,."
dat aan de uitlanders verleend wordt, en zooveel meer!
Wat raken ons de wetten dier oude frankische Vorsten! Onze
goede vaderlandsche herkomst heeft zeer zeker niet gewild,
dat er een vaste plaats zou wezen voor het houden der teregtzittingen : want anders Jlad men waarlijk, om zulk een
» dinghuis" op te rigten, geen grafelijk privilegie noodig I) !
Neen - men zegge wat men wille - zóó dwaas zal men
hij ons in 't ambacht niet wezen, dat wij ons vernederen
zouden, om zulk een gunst van den Graaf af te bedelen! Neen,
waar de Schout is met zijn » Scharemannen" - als 't maar is
op eene openbare plaats - 2) daar is regt en vierschaar; en
de Heer moet vrij blijven om zijn schaar te bannen, waar
de nood het vereischt: en waar hij de mannen, die hij het
regt vermanen wil, het gemakkelijkst kan bijeen vinden !
Meent men soms, dat de Gemeente niet weten zou, waal' zij
moet bijeenkomen? Maar in huitengewone omstandigheden
wordt de » han" immers des Zondags te voren door den
Schout met drie buren in het openbaar afgekondigd, met
bepaling van plaats en dag, zoodat niemand zich daarmede
vergissen kan, of schade lijden t 8)
te. verwachten, één is het vragen van weghvaerdig vierschaer" : wat dade·
lijk verleend moet worden. al was het in den nacht, aall den heerwegh, coram
Schout, Heemraden (Schepenen) CIerk en Bode. Zuid-holI. 1433. (Oudenh. bI. 523).
Dit "weghvaerdig vierschaer" is, meen ik, hetzelfde als het "vlotvaardig
l'egt" in 'Vestfriesland en elders. Beter gezegd "vloedvaardig regt": -Inter
burgensem et mercatorem si placitnm oriatur, terminari debet infra tertiam
refluxionem maris (Leg. Burg. Sc. cap. 8). Dat heet in het Priv. van Wim'in·
gen van 1432: "het onvertogen recht over dwarsnacht" (binnen 24 uren],
"voor uitheemsche lieden" (Mieris IV, 1004). Over arrest moest aldaar insgelijks over dwarsnacht regt gedaan worden (ibid).
1) De plaats zoowel als de dag van de teregtzittingen behoorde tot de
publieke orde: daarom kon niemand anders daarover beschikken, dan de
Graaf, als hooge Heer van het land of district, waar het ambacht toe beo
hoorde. Zoo werd de dingbank van Enkhuizen, die vroeger geen vaste plaats
had, "wat seer ongadelijck was" (uongalig", bij verkorting, zegt het volk nog in
llen zin van ongeschikt: men kent het notariele "gading hebben"), in 1433 bij
grafelijk privilegie vergund te hOlHlen op.het stadhuis ofdaarvoor. Mieris IV, 1025.
2) Wieringen, 1432. l\1ieris IV, 1004.
3) Onlonn. Stat~.l van HoU. cn Westf. 1656, betreffende het Land van
Goerêe, on(ler de Kenren en Priy. van Voorne, bI. 183: "Dat (Ie oude cere·
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van orde: maar zal dat ambachtshuis naar

zeeuwschen trant, met een stoel voor den Heer, en vaste
zittingen voor de Gezworens, en dan nog een balie om de
gemeente af te sluiten, zooveel meer deftigheid geven aan
onze vergaderingen?
't Mag met regt betwijfeld worden. Want orde en ontzag,
dit hangt niet af van uiterlijk vertoon, maar van de achtbaarheid van dengene, die de vergadering leidt! Onze Schout
zou het zich gaarne gemakkelijk maken; maar zijn voorgangers - zie! die hadden al dien toestel, die» zale" en die
rasters niet noodig: die wisten, naar vaderlijke zede, zich te
helpen met dat hennipzeelen koord, dat nu voor onze nieuwerwetsche Heeren niet aanzienlijk genoeg meer is._ Daarmede 1)
was de vierschaar behoorlijk afgeperkt en bevreed; en de
Gemeente, die toch alles zien en hooren moet wat er aan den

vierstal, 2) gebeurt, was niet buiten gesloten, en toch genoegmoniele gewoonte van eerst met twee Leenmannen en den Secretaris in het
Duddorp op een blaauwen steen te compareren, in het openbaar, op een
Sondach na de predicatie, om aldaer ban te houden ende den rcgtdagh te
praefigeren, soude worden verandert: maar dat alJeenlijek op den regtdagh de
vierschare soude werden ghespannen enz." - Keuren van M.iddelharnis of
S. Michiel in Putten, 1658, art. 11 •• Den Balju ofte Schout sal Sondaegs
ban houden met drie Schepenen of fIleer, en dat vóór de cloek 12 ure: ende
wanneer de Balju Sondaegs ban van 's Heeren wege gehouden heeft, en bij
den Clerck afgelezen is", enz. - Ibid. art. 12. "Doek sal men van 's Hee·
ren wege recht besitten, met Sonnendaegschen ban, als yemant recht begeert,
niettegenstaande het in de Kerck besloten tijd is". - Dit strekt tot opheldering
der zeeuwsche keur van omtrent 1258, art. 86: Als de Graaf in 't land is,
"ubicunque praeceptum suum de nocte jusserit fieri, ibidem die sequenti judi.
cium exercebit et non alias": dat is: op welke plaats de Graaf 's avonds ban
heeft doen houden, daar moet hij den volgenden dag ter vierschaar zitten.
Datzelfde leest men, art. 97, van den Schout. - Voorne 1519. Art. 16: "Elck
Schout sal met goeden getale van Schepene ban houden in synen poldere op
sekeren plaetse des voormiddags na die Missen. Endo daer men bandagh
hout, daer sal men alle recht besitten, dat men binnen die weecke hantieren
sal, ofte een plaetse alsdan noemen, daer men dat recht binnen die weecke
besitten sal". - Als iemand in die week tegen een ander zijn regt wilde zoeken,
moest hij hem dit Zondags, als men den ban deed, doen te weten. Haamstede
1300. (M.ieris II, ~8).
I} Daarmede werd ook het uerijt" (de kring. "circus") voor de geregtelijke
tweegevechten, udnella", afgezet. Zeeland 1256, art. 37. (Mieris I, 305).
2) 1396. Dieriex Gends Charterboekje , bI. 100. - .Dingstal": Hof van
Delft 1380.
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zaam verwijderd van den kriog, waal" zij tot hinder zou kunnen wezen! Maar toen hield men, wat strenger dan nu, de
hand aan de oude regelen en herkomsten. Daar heeft het
volk, van kindsbeen af, eerbied voor; misschien wel juist omdat
ze oud zijn, en men daar zoo aan gewoon is,dat men zich
buiten die taal en die teekens geen regt denken kan. Maar
zeker is het, dat er toen stilte was en rust: wat thans maar
al te dikwerf ontbreekt.
En is het dan, wel beschouwd, zulk een heel groot bezwaar,
dat de Schout een enkele maal met de Gezworenen binnen
het bierhuis vergadert, of dat dezen er heen trekken, om zich
over het vonnis te beraden? Hoeveel steden zijn er wel in
Holland, die hun eigen regthuis hebben I)? En wie het dan
nog heeft, die maakt er zeer weinig gebruik van: zij zitten
liever vóór het gebouw, dan daarbinnen! Dat is dan ook eigenlijk
zooals het behoort! Want het regt is de zaak van allen, en geen
openbaarheid, dan onder den vrijen blaauwen hemel, waar
ieder tegenwoordig kan zijn, en niemand onder schijn van
gebrek aan plaatsruimte kan worden geweerd. Maar als de
II heereweg" 2) dan toch ten slotte de plaats is, waar men naar
I) Te Enkhuizen was, zooals wij boven zagen, tot 1483 geen vaste plaats
voor de teregtzittingen. - Het "praetorium", waarover in het privilegie van 1355
gesproken wordt (Mieris 1I, 829) beteekent in 't algemeen d'i)n dingstal van den
Schout, wQ.llr dan ook geplaatst. Zoo leest men in de Middelburgsche keur
van 1217 (Mieris 1. 171): "Ad praetorium postulabit •••• veniet Scaltetus ad
stationem pub/icam et citabit malefactorem". - Maar in 1433 werd den Schout
vergund zijne vierschaar te houden op het raadhuis of stedehuis : 't welk alzoo
van het regthuis , dat tot de Grafelijkheid behoorde, wel moet worden onderschei·
qen. Zulk een "stedehuis" had Amsterdam in 1411 (Mieris IV. 186), en 's Gra.
venhage in 1460 (de Hiemer I bI. 584). In de Schotsche Statuta Gildae van den
jare 1283 ziet men reeds gewag gemaakt van eene "curia gildae" met baar
poort eu muren (cap. 7 en I i). Te Dordrecht hield men vóór 1248 de sche·
penkamer op het raadhuis: doch toen werd door den Graaf vergund eene nieuwe
vleeschhal te bouwen, "en daarboven de schepenkamer te hantieren" en bij
die hal een "vast steenhnys" te maken. daer sy haer gevangenen in leggen,
en haar geselschip in hantieren" (buurspraak , alias gemeenteraad houden?)
"En dQ.llrin mogen wij ook onze gevangene vasthonden" (Mieris I, 443).
2) In het Algemeen Handvest van Maximiliaan voor Holland van 1480 heet
het nog: "dat geel) Baljuwen, Schouten noch Dijkgraven binnen de steden
ofte op de dorpen regt sullen doen, dan OP EEN OPENBARE VIERSCHAAR BUI·
TEN OP DEN WEG, of in een buis, daar men geen drank of spijs en verkoopt."
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herkomste » werf" en » gadering" houden moet, dan mag
het inderdaad onverschillig heeten, wat men achter zich heeft,
of dit is een zoogenaamd ambachtshuis of ieder ander gebouw,
al was het zelfs een taveerne! Nog eens, van den Regter en
van hem alleen hangt het af, of de justitie in eere is - niet
van al die uiterlijkheden!
Zoo redeneren onze stijfhoofdige buren, en of ze gelijk
hebben, of niet, 't zal vooreerst wel bij het oude blijven!
Daar zijn wel andere dingen, welke de goede lieden van
't ambacht heel wat liever - bij gracelijk privilegie van onzen
Heer Graaf - zouden willen verandel'd zien. Of is het niet las·
tig, dat alle regt, behalve in dijkzaken , afgedaan moet zijn
.. met klimmender zonne" ,1) zoodat met den middag de vierschaar moet worden » gevorst", 2) wat dubbelde kosten geeft
voor de dingslieden ?
En dan die» wantale " 3) en die )) achtm'tale"! 't Is zeker goed,
dat er een boete staat op het verkeerd procederen, want een
ordelijke regtspleging is de beste waarborg voor de vrijheid
en voor het goed regt: maar welk nut ligt er in die oude
stadhuiswoorden, waarvan er velen zijn, die niemand meer verstaat, en die men toch niet mag)) te builen gaan", zonder in
de boete te vallen?
1) Graft 1398, "Item soo sal onse Schout alle recht doen met klimmender
sonne ende voormiddagh, uytgeseyt dijcken te schouweu ende dijkrecht te
doen (Lams, bI, 833). - Alg. Handv. van Maximiliaan, "vierschaar te spannen goedstijds met klimmender zon, en niet vóór negen ure."
2) Oudenh. bI. 522 . • De Rechter' lck vraegh u N. of my die voormiddagh
te kort viel, of iek my aen den namiddagh wel magh verhalen? Den Heemraedt. Ick segg' dat ghy u aen den namiddagh wel meugt verhalen, also dat
(vermits) glly dat in tijdts hedinght." - Vorsten is wat wij zeggen "aanhouden" ,
.continueren", vorste, Oudh. frist, Hoogd. is uitstel, oponthoud. - De tijd was
verstreken, maar de aanhangige zaken waren nog niet afgedaan. Daarom moest
er vonnis gegeven worden, "dat de dag zoo vel' gegaan was, dat de Heer
vierschaar vorsten mogt" (ibid). Dit is afgeschaft bij 't Alg.Handv. van 1480. "Maar
uyt die vierschaer niet te scheyden, noch het regt een uyr twee meer ofte
min optezetten, vóórdat het regt geeindigt is."
3) De goede luyden van l{ennemerland en KennemergevoJg verkregen in
1354 een privilegie dat zy "geen boeten verbeuren mogten met wantalen voor
heuren dagelijksehen Eegter" (Lams hl. 16). Karel V schafte de "wantalen en
achtertalen" (boeten wegens) in criminele cu civile zaken, als "abuys" en "quade
oude gewoonte of eorruptele" in Zuid-holland af ten jare 1533 (Oudenh. "1.445)
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VOOI' zulke nietigheden is de Schout toch waarlijk te scherp
in 't bekeuren: men ziet maar al te duidelijk, dat hij daarbij
zijn voordeel heeft. Had men die bekeuringen niet, dan kon
men de kosten van een Taalman uitwinnen, en doen zelf zijn
woord, waar nu niet aan te denken is. En dan nog is men
met die Taallieden niet altijd voor schade beveiligd, want wat
zij misspreken, moet hun partij ontgelden I)!
Maar dat is het grootste kwaad nog niet, daar het ambacht
onder lijdt.
Alles zou zich nog al ten genoege der buren kunnen schikken, indien onze Heer Graaf besluiten kon zich te houden
aan hct oud en loffelijk gebruik, om het Sclloutsambt en de
verdere officien toetevertrouwen aan de besten en de getrouwsten van zijne Dienaren, in plaats van - zooals nu sinds eenigen tijd de manier geworden is - deze diensten aan den meestbiedende tijdelijk aftestaan. 2) Bijna alle dorpen hebben privilegien, waarbij Zijne Hoogheid zich plegtig verbonden heeft,
om zijne vrije ambachten niet in leen weg te geven, en alzoo
» af te scheiden van de Grafelijkheid". Maar wat helpt dit,
als Ilij het ambacht telkens, dan voor langer, dan voor korter tijd, uitbesteedt aan den eersten den besten, die er Hem
geld op schiet 3)! Wat een ambt van eer wezen moest, » be1) Van regtswege was de Taalman verantwoordelijk, voor de boelen althans
welke hij beliep: daarom vroeg hij vóór alle eischen of weeringen : "Heer Schout,
verbenr ick eenige ban of boete in sijne (der partij) woorden, houdt ghijse
aen hem, en schelter mijn van quijte." En zoo viel het vonnis, wanneel'
partij, ter eerste teregtzitting tegenwoordig, die HverwiIlekeurde" dat is: voor
zijn rekening nam.
2) Deze grief en die wegens de wantale werden dikwijls te zamen voorgedragen en door hetzelfde privilegie opgeheven. Zoo was het in het zoo even
aangehaald privilegie van Kennemerland en Kennemergevolg van 1354. oSoo
hebben wy gegeven onsen goeden luyden .... al soodanige gratie, als dat men
voortaen geen go et leenen en sal op onze BaiIJiuscap voornoemt , noch op
geen dienste ("ministeria", schout· en andere ambten), die totter Bailliuscap
behooren. Voort so en snllen sy geene boete verbeuren mit wantale , enz."
Een en ander was de belooning, omdat zij gegeven hadden "ses duysent schilden, onse BaiIIiuschap van Kennemerlandt ende van Vrieslandt mede te lossen,
ende te vrijen, die daer op stonden."
3) 's Gravesande 1415. "Doen cont allen lieden, dat wy bevolen hebben Pietel'
Engelszoon onse Schoutambacht van 't 's Gravensande mit sinen toebehooren
te bc,lriven ende te bewaren tot onser eren ende oirbaer.... Ende want wy

EEl'i HOLLAl'iDSCH DORP IN DE VEERTIENDE EEUW.

121

dreven ten oirbaar van den Heer en van de goede gemeente",
is op die wijze verlaagd tot een geldzaak, waarbij alleen gelet
wordt op de voordeel en , die daaruit komen kunnen!
En zie nu eens, wat de gevolgen zijn!
Had in vroeger tijd een buur over zijnen Schout te klagen,
dan kon hij heul en troost vinden bij den hoogen Heer 1) ,
die onderzoek deed en in het ergste geval zijnen Dienaar afstelde. Maar wat kan die goede Heer met den besten wil voor
zijn getrouwe gemeente uitrigten, wanneer hij verbonden is
door een verdrag jegens den Schout: wanneer hij handvest
en zegel gegeven heeft, dat hij den geldschieter niet uit zijn
Schoutambt zetten zal, zoolang Hij niet aan dezen de som,
die daarop geleend is, zal hebben teruggegeven .den laatsten
penning met den eersten"!
't Is niet, dat men den tegenwoordigen Schout te na wil
spreken: die is waarlijk zoo kwaad niet; maar toch, welk
een hemelsbreed verschil tusschen dien » Officier" van nu, en
de Schouten van vroeger dagen!
Toen stond aan het hoofd van bijna ieder dorp, dat maar
eenigzins belangrijk heeten mogt, een deftig Welgeboren Man 2)
van 't platte land afkomstig, die op zijn eigen goed leefde
Pieter voirn. sculdich gijn, die hi Aerndt Gheraerdszoon van onsen wegen
betaelt heeft ...... vier hondert pont hollans, BO hebben wy gelooft Pieter voirn.
uijt ten dienste nict te setten voir dien tijt, dat hi van der sommen voirsz vol ende
al betaelt sal wezen, den lesten penning mitten eersten" (MeyJink, bijl. nO. 93).
Het Schoutambacht van Nootdorp werd in 1403 bevolen aan zekeren Dirk:
"En hierop heeft hij ons geleend 30 oude schilden": en werd hem beloofd, dat
hij niet uit zijn dienst zoude worden gezet, tot dat hij zoude betaald wezen
(Mieris lIl, 774).
1) Kenn. 1404 (Lams, bI. 36.).
2) Zeeland 1256 art. 113" Nullus Scultetus, qui non est nobilis , non potest
Scultetum nobiJem, vel aliquem nobilem bannire (gebieden met hem teregtzitten) vel contra nobilem dicere veritatem" (of regt over hem spreken). Mieris I,
308 - Kenn. 1291. "Een scotbaer man, al worthy Schout, daerom en sal by
niet schotvry blyven .... Die Schout sal wesen vry ende welboren, die over eenen
vrijen man rechten sal." - In de oudste of hoofddorpen houd ik het voor zeker,
dat dc Schouten vrije welgeboren lieden waren. even als de frankische "Centenarii" - doch verreweg de meeste ambachten hebben zich vroeger of later
ontwikkeld uit "laatschappen" , "hoven" van "hoorigen of "thijnspligtigen."
Daar behoefde de Schout of Meijer, "VilJicus", niet welgeboren te wezen: en
zoo verdrong, wat nitzondering zijn moest, den regel. - Verg. Grimm. bI.
749, Noordewier, bi. 335.
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als een landman onder de landlieden, en die buiten het ambacht
weinig of geen belang had. Maar wat zijn tegenwoordig bijna
al de Schouten? Poorters van de eene of andere stad, kooplieden, die daar binnen die muren veel geld gewonnen hebben, wat ze nu niet beter weten te beleggen, dan door het aan
Zijne Hoogheid op goed pand en op goede renten uitteleenen. Zoo
krijgen die stedelingen langzamerhand in hun handen al wat de
Grafelijkheid maar te geven heeft aan» profijten" en »nutschappen": en daaronder ook- wat het allerergste is - regterlijke bedieningen, baljuwschappen en schoutambten! En waar één schoutambt niet genoeg is ,om de uitgeleende penningen geheel te verzekeren, daar worden er twee en meer, ja - is de som zeer
groot - het baljuwschap en daarbij nog één of meer ambachten aan denzelfden persoon verzet: tot groote verwarring in
de regterlijke hierarchie, en tot groot ongerief van de Gemeente, die nu haar Schout maar zelden meer onder de oogen
krijgt. Maar dan willen wij het nog gevraagd hebben: is het
te verwachten - de goeden nu eens daargelaten - dat zulke
steêlui hart kunnen hebben voor het ambacht, of achting voor
de buren, daar zij niets anders in zien, dan stomme werktuigen,
hun voor een tijd geleend, om hun het uitgelegde geld met woeker terug te bezorgen! Zoo wordt de landzaat tegen wil en
dank, afgetrokken van zijn natuurlijken Heer, bij wien hij zoo
gaarne zijn toevlugt zoekt en zijn steun, om even als in de
ambachtsheerlijkheden - ja misschien nog meer - aan plaat-selijke willekeur te worden prijs gelaten.
Mag men zich dan verwonderen, dat, op veel dorpen, de Hoofdpersoon en Regeerder van 't ambacht, die onzen goeden Heer zoo het heet - in ons midden vertegenwoordigt, aan de dorpelingen in veel opzigten vreemd en onverschillig geworden is I
't Kan ook niet alles zóó gaan, als men het wel zou wenschen!
Gelukkig ten minste, dat wij in onzen eigen boezem meer redenen van tevredenheid hebben, en dat het inwendig bestier van
ons dorp, het ambachtsbewaarderschap , nog weinig van zijn
ouden luister verloren heeft!

DER YSTORIEN BLOEME.
IV.
(Zie «D. Warande» I, bl. 550.)

[SLOT
2575

VAN

SI BERTELMEUS.

Doen dat der afgode papen vernamen,
Ghinghen si al te samen
Toten eonine astrages ,

~580

Pollemius broeder, sijts gewes,
En c1aeehdcn hem alle utermaten
Dat hi dafgode badde gelaten,

2585

Enten tcmpel ghedestruweert,
Aise hem dapostele badde geleert.
Doen astrages dat vernam
Was hi utermaten gram,
En senddc metten papen daer

2590

Die ghewapent alle waren,
Dat si den apostel, sonder sparen,
Souden bringhen daer ghevaen.
Si voeren weeh en brachten saen

.M. man, dat was waer,

Voer den eouine astrages.

2695

Doen hine saeh, des sijt gewes,
Sprae hi bem ane, alsie hore lien:
llGhi, die met uwer gokelien
Hebt pollemiuse, den broeder mijn,
Ghekeert ane tgheloeve dijn,
En daettene aueheeden uwen god,
Alsoe salie u, sonder spod,
Trecken ane mijn geloeve heden,
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Eii doen u minen god acnbeden.
Doen sprac bertelmeeus aldus:
» Ic toende uwen hroedrr pollemius
Sinen god ghehonden.
Eii dwanekene ten selven stonden,
2605 Dat hi sijn beelde moeste breken.
Wildi u nu hier over wreken,
Soe doet alsoe uwen god minen god.
Ic wil ne anebeeden sonder spod

2600

2610

Uwen god, of sonder waen
Ic wille den uwen breken saen;

Eii aneheedt den mine dan."
Doen dit sprae die heilege man,
Viel sijn afgod waldaeh,
Daert menieh mensehe saeh,
2615 AI te elenen stieken ontwee.
Doen was den eonine harde wee,
Eii dede den apostel vaen,
Eü sine lede met cluppelen slaen,
Om dat hi soude villen te bat.
2620 Doen dede hine villen optie stat.
Des danete bertelmeeus gode.
Doen gheboet des duvels bode
Dat men hem afsloeghe thoeft.
Doen af was, des gheloeft,
2625 Quamen die kerstine die daer waren,
Eii namen den Iiehame, sonder sparen,
Eii groevene met werdeeheden.
Astrages ent ie papen mede
Besat die duvel daer ter stede,
'.l63\l Ende al astrages vole mede

2635

Ghingen in den tempel daer in lach
Dapostel gods. Daert menieh saeB,
Storvense met groter pine daer.
Doen dandre dit saghen vor waer
Daden si hem kersten maken.
Pollemius in waren saken
Was bisseop van den lande daer,
En dede mieraclen over waer.
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Ic swighe van
2640

Eil sal u van

51
51

bertelmeuse met desen,
philipse lj:sen 1 •

[St PHILIPS.}
Philips, dapostele ons heren,
Predeete tgeloeve met eren

2645

2650

2655

Den heiIegen in menieh lant;
Ene warf quam hi, dats beeant,
In ene stat daerne saghen gaen
Die heidene papen eii deden2 vaen,
Eii daden2 te marchis temple liden
Haers gods, eii hieten sonder biden 3
Dat hi haren god met werden
Aenbeden soude. Doen quam uier erden
.J. drakc, die heeft,sonder sparen,
Van onder hem, daer si waren,
Doet4 des bisscops sone,
Die te dienen was ghewone,
Daer men den afgoden offrande dede.
Oee dode hi al daer ter stede,

.IJ. baelll'oelscn alsiet hebbe vernomen,
Die ter offerande waren dael' eomen,
2660

Die .ij. grole heren waren.
Haer knapen vinglten, sonder sparen,
Den heilegen apostele philippus.
Die drake, daer ie af seri ve dus,

2665

Venijnde alt vole, dat daer was,
Met sinen ademe, alsiet las.
Doen was tvole in. groten vare.
Doen sprae philippus openbare:
» W ildi werken bi minen rade

2670

Ic sal u beteren al u seade
Entie sieke ghencsen saen,
Entie dode salie op doen staen. "
» Segl ons dan, wat saelt wesen 1"

Doen antwerde dapostele met desen:
Worpt af desen marehis,
1 Verhalen. 2 Deden of daden hem. 3 Beiden. 4 Gedood.
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Eii set op die stat, daer bi op is,
Teruee van den aeImaehtegen god,
Eii anebeedet sonder spod ;
Go~ sal u ghenesen wale."
Doen behaeehden 1 dese tale,
Eii daden2 dat dapostele hiet.
2680 Doe en woude hijt laten niet,
.JIi en woude hem haer gelof doen mede.
Doen dedi op staen daer ter stede
Die .ij. riddren eii sbisseops sone.
Doen verresen waren die ghone 3 ,
2685 Genas hi dandre, die daer waren.
Doen gheboet hi. sonder sparen,
Den drake, dat hi ghinge te hant
In die woestine, int wilde lant,
Daerne4 ghcen mensc11e en saeh,
26110 Eu bleve daer tote an den doemsdach.
Die dral(e seiet aldus van daer.
Docn dede hems dapostel openbaer 6
Ons heren gebod van hemell'ike,
Eu sine passie selerlike,
2695 Eii sine opvaert mede.
Doen dede bi bem 5 maken binder stede
l\ienege capelle eii menege kerke.
Oee maeeti daer hisseoppe eii c1erke,
En menegen pape sonder waen.
2700 Doen tvole kersten was gedaen,
Doen ghine hi van daer ter var,rt
Weder ten lande van asien waert,
Tote eptapolim in die stat,
Daer hi vant, ie segge n dat,
2705 Een vole, biet yboniten,
2675

2710

Die waren van ere qnader viten 7 •
Die apostele , alsiet versta,
Hadse beleert, doen qnamen daerna
Valsehe liede, alsie hore lien,
Eii leerden bern ketterien.

1 Behaagde hun. 2 Zij deden. 3 Deze. 4 Hem 5 Hun. 6 Openbaar doen
openbaar of bekend maken. 7 Leven, wandel.

=a

DER YSTORIEN BLOEME.

Diere was vele te dien tiden,

2715

2720

Die ieghen tgeloeve bolpen striden.
Doen vant st philippos
Sine iongl'en in dole al dus,
Doen bekeerde llise weder saen.
In die stat woenden, sonder wa en ,
.IJ. heileghe ioncfren twaren,
Die beide sine docht ren waren,
Die menege maegt hadden bekeert,
Alsoe ons die ystorie leert.

Want si vele plaghen , alsict las,
Te predeken wat die wit l was,
Als hacr vader plach met eren .
. XX. iaer na dopvaert ons heren
2725 Was gheroepen philippus
Te hemele, wi lesen! dus .
.VIJ. daghc VOl' sine doet
Onlboet Jli met bliscapen groet
Bisseoppe eii papen, dats bekent,
2730 Van den lande daer omtrent,

3735

2740

2745

Eii sprac hem ane in deser maniere :
II Ic sal u ontvaren seiere;
God heeft mi dese .vij. dage gegeven,
Dat ie moghe sijn in dit leven.
Ic beghere u te siene VOl' mine doet.
Eii ic bidde u met begherten groet,
Dat ghi coenlec, sonder waen,
Wilt altoes int geloeve volstaen.
Want god, onse here, ic hebt vernomen,
Sal saen tsire kerken comen,
Eii sal meerren sekerlike
Theilege geloeve in erdrike."
Doen hi dit eii des gelike
Hadde ght:seit, te hemelrike
Voer hi, daer sijt alle saghen,
Doen hi out was van daghen
.Lxxxvij. iaer omtrent.
Doen groeven2 sine alst es bekent.

I Wet. 2 Begroeven.
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~750

2755

Tcarnacioen, alsict seggen mach,
Van meye, op ten derden dach,
Ghesciede dit dapolijnl
Sinen .ij. dochtren , dals waerheid fijn.
Tusschen hem beiden lach hi' daer ,
Van hem seegt men vorwaer
Dat hi ghecruust soude wesen,
Maer dat laten wi met desen.
Van SI philipse laten wi dwort,
Eii segge van SI thomase vort.
[SI THOMAS]

2760

2765

2770

277~

2780

Doen daposteie thomas
Was in asien, alsict las,
Openbaerde hem cristus,
Eii sprac tote hem aldus:
)) Goudoforis, van india
Die coninc, heeft in cyria
Ghcsent om .j. timmerman, dats wacr.
Comt ic sal u sen den daer."
Doen sprac thomas: )) lieve here,
Ic bidde u om u sel yes ere
Sent mi waer ghi ghebiet,
Sonder2 in india en ga ic niet,
Opdat bi uwen wille mach wcsen. "
Doen antwoerde crislus met descn:
)) Du salt daer gaen, dals waerheit fijn,
Ic sal in dinen gheleede3 sij n.
Alse ghi gewonnen hebt india,
Suldi cortelike daer na
Te mi metier passien comen."
Als thomas dit hadde vernomen,
Sprac hi: Du best die here mijn,
Eii ie hen die knecht dijn,
Na dinen wille moet mi geseien."

Hier is de tekst ten eenenmale corrupt. Waarschijnlijk heeft de afschrijver
of meer regels overgeslagen, en daarenboven vs. 2751 bedorven. Wellicht komen wij op deze plaats nader terug. 2 Maar, behalven, nitgezonderd.
3 Geleide.
I

e~n'
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2785

U9

Doen quam daer ant lant mettien
Sconinx drosate abbanes
Van indien, des sijt gewes.
Doen abba nes uten scepe was,

Ghinc hi neven dsee, alsic las,
Op die mer ct daer men tgoet
Vercoept; doe quam in sijn ge moet
Jhesus Cristus, als een man,
2790 Eii sprac dus abbanesse an:
)) Wat wildi coepen tesen male
Dat ghijt hier besiet so wale?"
Doen antwoerde abbanes :
)) Ic ben bode, sijts ghewes,
2795 Des coninx van india.
Om eenen man comic hier na,
Die meester waer te timmerne wale,
Na die maniere van rome der zale".
Doen antwoerde onse here echt 1 :
2800 nIc hebhe .j. goeden getrouwen knecht,
Eii enen goeden timmerman.
W oudine mi weder sen den dan
Met eren2 , ic souden met u, sonder sparen,
In indien laten varen."
2805 Toen was abbanes herde blide,
Eii seide hem tien ti de
Dat hi hem soude ghelden wale
Sonder eneghe weder tale.
Doen rirp onse here thomas
2810 En gavene hem, alsict las.
Mettien es lli hem ontvaren.
Doen ghingense beide, sonder sparen,
Te scepe, des sijt ghewes,
Thomas ende abbanes.
2816 Doen begomte abbanes saen
Thomtls te vraghen, sonder waen,
Welkerhande were hi conste maken?
Thomas sprac: )) In waren saken
Al dat men van merberstene
I Daarna, daarop.
DII;TSCHE WARANDE

H.

2 Zoo het behoort, ,"oegt of met de eer bestaan baar is.
IX
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2820

Maeh maken, groet eii elene,

2826

Eii dat ie make heeft orbore2
Eii dat salie maken wale."
Dus voeren si met deser tale
Eii qua men tsclves dages daer nae\'

Dat eanie maken wel ter eore1 ,

Te antropolijn 3 , ie segge u waer.
Doen si qua men binnen der stat,
Hadde die eonine, ie segge u dat,

.J. bruloeht daer hi toe dede gebieden
2830

Van den lande al den lieden,
Beide arme ende rike,

2835

Eii peelgrime al die gelike,
So wie niene qua me , sonder waen,
Dat hi sere hadde mesdaen.
Daer omme thomas eii abbanes
Moesten daer letten, sijts gllCwes,
Eii moestrn ter tallen gae.n eten;
Doen was daer, dat seldi welen,
.J. speelwijf die met ere pipe blies ende sanf',

2840

Eii prijsde eiken in haer gheelanc;
Doen si vor thomaae quam
Stontse langhe, alsie vernam,
Eii mercle, dat lli en drane no en at,
Uee merkese op die stat,

2845

Dat hi .j. ebreeuseh man ware,
Want si hem doghen openbare
Hebben sa eh te hemele waer!.
Doen begonste si ter sel ver vacd,

2850

Ebreenscllen sanc, aIsie! las,
\Van!. si sclve cbreenscll was.

.J. ghewarech god, sijts gllCwes •
lUaecte hemelrike eii al dat es."

l)

.111. warf haer st thomas bat
2855

Dat si ander warf songe dat.
Doen dede die bottel gier sine lide 4
Daer, eii sach ten selven tide

1 Nnnl' hegeeren, 7.00 het behoort. 2 Nut. 3 Zou dit Antropoli kunnen
zijn. eene sta!1 en ha'-en op het eiland Candia? 4 Gang. omgang, ronde.
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15t

Dat thomas en at no en drane,
Maar dat hi hoerdc na swijfs sane.
Doen llief hi sine hant daert menich sach.
2860

Eii gaf den apo stele . j. sla eh.
Doen sprae die ebreensehc thomas saen:
J) Ic en sal
van deser stede niet gaen,
Mi en sal wreken cel' on se herel.

:280',

Eii du en salt mct groten sere
\Vorden verscoert van den honden."
Dit en verstont tien stonden
Nicmcn, die was binder zale,
Dan dat speel wijf , weet ie wale.

'1870

Doen sonde die ghene, die dil 2 was,
\Vater llalen, alsict las,
Daer wert lIi verscoert van den honden.
Doen qnam .j. leeu tien ~elven stonden,
Eii droeeh weeh, daer 't meniel! sach,

~875

Sine hant, daer lIi den slaeh
Den apostel met hadde gegeven.
Doen dat saghen, alst es bescreven ,
Die Iiede, warcnse in vare groct,
DaUie bottel gier was doet.

2880

Doen keerde dat speel wijf weder,
Eii viel vor thomas voete neder
Eii riep in der heidtflc tale:
J)

Dits .1. prophete , weet ie wale,

Oftc van gods apostelen een;
2885

\Van! ic hoerden seggen ovrr een,
Doel.le sloeeh die bottelgitr,
Dat hi niet en soude gaen van hier
Eer ne 3 god hadde gewroken.
Doen dat wijf dathadde gesproken,
]}lerete die c(lnine, dat hi ware

2890

.J. heilech man, eii bat hem dare
Dat hi den hrudegoem entie bruut mede
Sonde gebenedien daer tcr stede.
Doen deedt 4 thomas, sonder sparen.

I Voordat mij de Heel'c ge\vroken heeft. 2 Namelijk dit voorwerp van wraak
en vervloeking. 3 Hem. 4 Deed het.
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2895

Snaclits, alsi slapen waren,
Beide brudegoem en bruut,
Quam daer in, sonder gheluut ,

.J. scone portere , sonder waen,
En helsese1 beide saen.
l\'lelten sel ven, alsiet las,
2900

Quam beslotelll'e do re thomas,
Daer si in slape laghen beide.
Doen ontwede hise en Beide:
)) !\linen here, minen coninc,
Saghedi nu, dats seker dine,

?P05

In uwen slape, sonder warn,
En hi ltÎet mi tot u gaen ,
Dat ie u soude eondeeh maken

2!JlO

Sijn geloeve , in waren saken,
En doepse! ontfaen nu;
So soude mine benedixie, dat seggic n,
In u wortelen en bloyen mede,
En 2 ghi houden wout suverhede
So soudi te groten loene comen."

2915

Si dadent, alsiet hebbe vernomen,
Doen leerde hi tge!oeve hem beiden.
Mcttien cs lii van hem ghesceiden.
Beide hi ende abbanes
Ghillgen te seepe, des sijt ghewes,
En· qua men cortelike daer na

2920

Iut eonincrike van india.
Doen was die conine harde bIide
Van st thomase ten selven tide,
Eii vraechden of hi wel meester ware

2925

Zalen 3 te timmerne 4 open bare?
Thomas sprae: )) Ja ie, llere! walr.."
Doen nam hi .j. roede ten selven male,
Eii ghine met hem overal,
Hoe lane, hoe breet, hoe wijt, hoe smal
Dat salen eii cameren souden wesen,

~930

Cokene eii ander dine te desen.

I Omhelsde ze. 2 En indien. 3 Zalen beteekent zoowel huizen als groote
kamers. 4 Timmeren is metselen, bouwen, en timmerman is bouwmeester.
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Aise st thomas hadde ghevisiert,
Alsoe ons dystorie leert,

2935

Sprae hem die eonine aldus an:
)) Warlike ghi sijt .j. timmerman,
Die altoes sout! met coninghen sijn.
Ghi . vi siert soe walll in schijn.

Ic moet weeh varen nu,
Eii laten u hier bi u
2940

2946

2050

Scat eii goeds .j. groet deel.
Temmer! dit al geheel
Dat ghi hebt gheviseert."
Thomas, die was wel geleert,
Seide dat hijt soude doen wale.
Die coninc "oer wech, ten selvcn male
Ghinc st thomas, als ict las,
Die ons heren apostele was.
Predeken tgeloeve daer int lant
En keeres vele te siere hant,
Eii stichte capellen ende kerken,
Eii maecte papen ende clerken,
Eii bisscoppe te meneger stede,
Eii gaf van den scatte, dats waerhede I
Den armen die hinden lande waren.

2955

Die coninc merde daer na twaren
.IJ. iaer eer lIi te lande quam.
Doen hi was comen eii vernam
Hoet met sinen scatte was vergaen
Dede hi thomase eii abbanesse vaen,

2960

Eii leidse in enen kerker beide
Eii woud se doden alse lIi seide.
Maer daer lach doen cranc op die slat
Een des coninx broeder, hiet gat.
Om den rouwe, dat weet ic wa Ie ,

2965

Liet hise leven te dien male.
Maer hi woudse sonder bliven
Na sijns broeder doet ontliven.
Sijn broeder starf, dans g.ene sage,
Eii quam weder ten vierden daghc

1 Moest.
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Tc priemtide 1 van del' doet,
En tvolek was in vare groet
Van den wondrc dat daer was,
En sprae ten coninc, alsic t las ;
» Lieve broeder! ga wi nu
Ten heilegen apostel, des biddie u>
Vallen wi hem te voeten saen,
Want hi heeft mi op doen staen,
DalmaclJteghe god, om sine bedc;
Oec toende hi mi, dats waerhede,

In hemclrikc .j. scone zalc,
2980

2985

In 2 eonst niet geseggcn wale,
Want diere3 zalen stkerlike
Ne ghelijet gIlene in erdrike,
Die u dallostele heeft ghereit.
Maer wildi gout en aerbeit
Hebben, ie saelt u geven wale,
Wildi mi laten hebben die zale.
Doen die conine hadde gehoert
Van sinen broeder dese woer!,

~990

Ghinghen si ten selven stonden
Daer si den aposteJe vonden.
En hebben uten kerker gedaen,

eU95

En vièlen hem te voeten saen,
En baden hem, dat hise kersten dade.
Thomas wards4 seiere te rade.
Doen si beide kersten warcn
Vercoehtense Ilacr goet sonder sparen,
En gavent den armen, dat was waer,
En volehden bIlhomase nacl'.

3000

Doen was thomas dacr becallt,
Alse gil i hocrt in dat /ant.
Want lIi ghcnas 0llcnbael'
Alle die sieke die waren daer,
Eutie dode dcde hi op slaen,
Enten duvel vraechdi 5 saen,

1 Bli het krieken van den dag. 2 Ik en 3 Dergelijke. 4 Warus te rulle
d. i. wanl des of zulks te rade, of nam in dien zicn een besluit. 5 Meer dan
waarschijnlijk heeft cr in het oorspronkelijke gestaan: v'iaechdi, d. i.: ver.J'techdi of verjlli/vde hij. 'Vellicht was de stijl boven de ; weinig zichtbaar en
l1e apostrophe wat groot, waardoor de afschrijver vraechdi las.
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J005

Eü oec ghenas hi migdona
Die blint was worden, alsic versta,
Eü carisius Bij n1 wij f was,
Eü makese kersten, alsict las.

3010

Doense kersten was ghedaen
Ne woud se niet sonder waen

3015

Te carisius bedde comen.
Doen hi dat hadde vernomen,
Ghinc hi toten coninc migdonius,
Die was sijn neve, wie lesent dus,
Eü oec haddi siere suster mede,

3020

3025

Eü bat hem daer Ier stede,
Dat hi sijn wijf soude lalen varen
Tote migdona sonder sparen,
Te pl'oeven 2 met talen olJ cü ncder,
Of si~e met haren man iet weder
Mochte bringen, alsict vernam.
Doen si tote migdona quam
Begonste si haer saen
Tgeloeve te leerne , sonder wacn,
Eli bekeerse, alsic las;
Doen dedese kersten st thomas.
Doen die coninc hoerde die mare,

3030

Dat sijn wijf kersten ware
Eü earisius sijn neve mede,
Ghebodense daer ter stede
Quadien , dat si ten sel ven stonden
Den apostele haelden ghebonden.

3035

Si dadent alsict hebbe vernomen.
Doen st thomas daer was comen
Dedene die coninc sa en
Op gloeyende kolen gaen ,
Daer saghen si dat van onder quam
Ene fonteine, die benam

3040

Den colen beide hitte eü brant.
Doen sprac die conipc te hem te hant:
» Thomas!

du moels gaen met mi

In onsen

temp~l,

dat seggie di,

I -In het H. S. is sijn doorgeschrapt. 2 Om te beproeven.

tSt)
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Eii aenbeden onsen god."
Doen sprac SI thomas sonder spod :
8045 » Ic wille in den name van onsen here
Om te meerne sine ere,
Beide tempel eii afgoJ mede
Doen neder vallen hier ter stede."
Aise thomas dit hadde ghesproken
8050 Es die tempel te stieken ghebroken
Entie afgode len selven male
DaUer niemen, in waerre tale,
Van den volke en bleef doet.
Des hadde die bisscop rouwe 1 groet,
SOM En woude wreken sijns goos scande
Eii hief .j. swert in sine hande,
Eii sprae: »ic sal mi wreken,"
Eii heeft den apostel dorsteken.
Dus wrae bi sinen god, sonder waen.
8060 Doen dat die coninc hadde verstaen.
Eii sij n neve earisius,
Vloen si weeh, wi lesent dus.
Doen wert daer ter selver tijt
Onder tvole .j.gl'oet strijt,
8065 Maer dmeeste deel dats waer
Stont vor den apostel daer,
Doen verbernden si sciere
Haer bisseoppen in den viere,
Daer na groeven si met eren
8070 Den lichame des heileehs heren,
Eii stichten hem ene kerke
Daer god met sinen hemelschen werke
Mieraclen dede sonder ghetal,
Want die boeke seggent al.
3075 Doen die keyser alexander,
Niet die grote, maer die ander
(Alexander die grQte was
Lange te voren, ic seggu das,
Eer god in erdrike quam,
8080 Alsoe alsict vernam,
I ::lmal't, leed.

DER YSTORlEN BLOEME.

157

Eer god te hemeIe was gevaren,
Entie apostelen ghepassijt waren)
Alexander, daer ie af vermane,
Quam ghereden alsie wane
S086 Van persen, dat hi gewonnen
Hadde, om dat si hem niene onnen 1
En wouden sijns rechts, dat gewan 2
Horen eonine. Doen baden si saen
Die van eiria, als wi lesen twaren,
3000 Die sine hnlperen waren,
Dat hi sonde senden • waert hem lief,
Ane den eonine van india .j. brief,
Eü doen hem bidden, alsie las,
Den eonine, die in india was,
3095 Dat si hem den liehame st thomas
Sendden. Doen was hi seiere beraden das,
Eü sendder omme te india waert.
Si sendden hem ter selver vaert.
Doen deden die keyser, sijts gewesse,
3100 In die stat te edesse,
Daer heidene no ioden en mogen eomen,
No wonen, alsiet hebbe vernomen,
No leven boven .vij. daghe.
Abbagarns, dans gene saghe,
3105 Die eonine was van del' stede,
Hadde sint, om st thomas bede,
Ene leUre vriendelike,
VanS god van hemelrike.
Es [I. En] als die stat es beseten
3110 Van den heidenen, dat seldi weten,
So doet men dese epystde lesen,
So bliven si doet sonder ghenesen 4 ,
Op dat5 een kint si sonder sonde,
Die den brief leest daer ter stonde.
3115 Hier af bevelie go de dware.
Ic sal u seggen .j. ander niemare6
Van alexander, daer ie af serive,
1 GUllnen. 2 Verkreeg. 3. Waarschijnlijk ovcr. 4 Herstel. 5 Indien. 6 Nieuws,
tijding. mededeeling.
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Roefde 1 menegen van den live.
Noehtan seggie dat some de heren minnen
3120

Selke xante, selke xantinnen,
Dus, mocht wel openbare
Van st thomase wesen ware.
Hier lad ie van st thomase bliven
Eü sal n van st matheeuse seri ven.

1 Hiel' is een werkwoord zonder onderwerp, want het alexander van
tlen vorigen regel wordt reeds beheerscht door zijn voorzetsel. El' had moeten
~taan: Hi roefde, cnz. Doch het weglaten van het persoonlijk voornaamwoord
in dCII nominativus, nadat het zelfstandig naamwoord, waarop het terugziet,
in een gebogen naamval is voorafgegaan, wordt bij de bcstc Schrijvers van
vroegere eeuwen aangctrotfClJ. Zie Dr De Vries, llricf aan Dr Jonckbloet
1845, bI. 17 Cll 18.
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GREGORIAANSCHEN KOORZANG
IN ONS LAND.

llestia. non cantor, qui non canit arte,
sed usu.
P. ALFIEIlI.

Ieder, die met een belangstellend oor naar de stemmen
dergenen luistert, welke met rustloozen ijver hun schoon doel,
de herstelling der christelijke kunst, nastreven, moet, bij ons
te lande, met smartelijke bevreemding in die menigte van
stemmen, die van heinde en verre gehoord worden, die ééne
missen, die zich bezig houdt met den middeneeuwsehen Kerkzang. Van waar komt dit? - Wij mogen ons toch ook in het
bezit van verdienstelijke musici verheugen; achten zij' dan den
Gregoriaansehen zang niet? Ze zijn toch wel waardig, dat
men haar eenige oplettendheid schenkt, die gevoelvolle uitingen
van den vurigen godsdienstzin onzer vaderen; die plechtige
hymnen, bij welker klank Karel - de Groote bij uitnemend·
heid - gekroond werd, en de Kruisvaarders het Graf van
onzen Heere Jezus Christus begroetten in het verwonnen Jeru
zalem! - Men meent misschien, dat die oude lofgezangen
niet zoo vol uitdrukking zijn als onze hedendaagsche kerkrtmziek ? Voorwaar, als ons gehoor niet zoo zeer gewoon was
aan de ledige klanken van lallooze het hart koud latende
melodiën, waarin de reinste en edelste del' kunsten (die
» Duftblüthe
aller Kunsten", zegt een Duitsch schrijver) tot
het laagste sensualisme wordt neêrgesleurd, we zouden in die
gezallgen den adem hooren waaijen van de innige godsvrucht,
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die de eeuwen hunner wording bezielde? en de meesterstukken voortbracht, waarop nog heden het oog des nakomelings
met bewondering rust.
Maar - onze musici houden zich stil, en schoon we ons
in geenen deele berekend achten voor het groote werk, dat
eenmaal zekerlijk zal moeten volbracht worden, namelijk dc
herstelling van den Koorzang op zijne oude grondslagen,
oordeelen wij het in 't belang der christelijke kunst, een
woord te zeggen over de uitvoering van den Gregoriaanschen
Kerkzang in ons land.
Op eene dragelijke wijze kan men het Gregoriaansch in
onze groote steden niet hooren uitvoeren 1). Dáár beschouwt
men den Cantus planus met minachting, of liever men kent
hem in 't geheel niet. De aandacht der kunstbeoefenaren is
zóó uitsluitend op het gefigureerde gezang gevestigd, dat men
(al moge er '8 Zondagsochtends hier of daar een introïtus
tamelijk gezongen worden) de belangrijkste gedeelten van den
zang, de offertoriums, sequentia's, hymnen en antiphonen
nimmer dan zeer slecht en zeer zelden een echt Gregoriaansch Kyrie, Gloria of Credo hoort; die dan nog overgelaten
is aan menschen, die niet zingen kunnen, en die den heerlijk
schoonen, in waarheid diepgevoeligen zang op de ergerlijkste
wijze mishandelen. 0 ! 't ware toch te wenschen, dat dc
wegwijzers in de kunst zich die geurige bloemen der middeneeuwen aantrokken. Wij zijn overtuigd, dat als zij eenmaal zich
dien hof ontsloten hadden, ook hen de schoonheid er van zou
verrukken. Daar heeft men b. v. den Credo (slechts één zuiver
Gregoriaansche is er in gebruik); is er geene mogelijkheid,
dien door een fiksch bezet en geoefend koor, door een zijne
taak begrijpenden organist begeleid, te doen uitvoeren zonder
naar willekeur toegevoegde kruisen, en eenvoudig zoo als hij
daar staat? 't Zou ons verwonderen, zoo de uitkomst niet
boven verwachting ware. 't Is van dezen zelfden Credo, dat
een vriend, die eene Hoofdkerk in het buitenland bezocht
1) }l~ene loffelijke uitzondering maakt hierop het koor <.ler St Theresiakerk
te '/tHage.
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had, ons onlangs schreef: -

»
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eene zware basstem hief aan:

Patrem omnipotentem en een sterk koor van gemengde stemmen vervolgde visihili'um, daarna de eerste weder Et in ttnum
Dominum, en zoo beurtelings tot. aan het Et incarnaltts est 1).
Door weeke kinderstemmen gezongen, die even als fluisterend
door de hooge gewelven der gothieke kerk zweefden, gaf dit eene
gewaarwording die de ziel wegsmelten deed in de goddelijke
geheimenissen; rein en met zilveren toon klonken de plechtige
woorden, de zuiverheid der maagd verheffende, waaruit onze
Heer Jezus Christus is mensch geworden. - O! mijne oogen
vulden zich met tranen!"
Zoo als wij gezegd hebben, kan men in onze hoofdsteden
den Koorzang niet dragelijk hooren uitvoeren. Maar waar
dan? - Ten plattenlande. Menigeen zal wellicht met medelijden de schouders ophalen bij deze woorden, en toch bevatten zij waarheid. Wij bedoelen geenszins die kleine geheel en
al, als 't ware, van de wereld afgezonderde gehuchten, waar
men naauwelijks den naam van muziek kent; dit kan ieder
lichtelijk beseffen - maar de grootere plaatsen ten platten
lande. Daar wendt men nog alle vlijt aan om den inderdaad
beminden Koorzang met de hem eigene statigheid ter eere
Gods, en ook alléén ter eere Gods, uit te voeren. 't Spreekt
van zelf dat dit aan 't eene koor beter - aan 't andere minder goed gelukt. Doch ook daar nog heerschen aanmerkelijke
gebreken, waarvan de voornaamste wel zijn mogen deze: het
gebruik van veelvuldige (op sommige koren zelfs van zeer onregelmatige) willekeurige kruisen en mollen, die niet in de
zangboeken staan aangeteekend 2) en er ook niet in behooren,
1) Zie hier de noten van het "Et incarnatus est". Wij kunnen onzen lezers
het genoegen niet ontzeggen, zich die te herinneren; ons, die nog eens af
te schrij ven :

Et in • car - natus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine.
2) Wij weten wel, dat in eenige boeken, voornamelijk in sommige oktavo's
van latere uitgave, kruisen staan aangegeven, maar verreweg de meeste en
daaronder bijna alle kwarto's wijzen geen enkele krnis aan.
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en het zingen van, onder den naam van Gregoriaansch door·
gaande, gezangen, die waarlijk door hun karakter maar al te
zeer dien naam verwerpen.
Reeds een tiental jaren ,,~ijn er verstreken sedert de uitgave
van het belangrijke door den Eerw. Janssen geschrevene werk:
» De ware Grondbeginselen van den Gregoriaanschen Zang", hetgeen klaar aantoont, dat de kruisen eene verbastering van
(len zang zijn, en nog altijd zingt men non aTle, sed 1tSlt
\laar den sleur voort 1). Wij gelooven, dat het boek in ons
land te weinig is verspreid geworden, om eene groote en
afdoende werking te kunnen te weeg brengen en aarzelen
daarom niet eIken beminnaar van gewijde muziek, elk lid
van onze katholieke koren toe te roepen, schaf u dit gron·
dige en volledige handboek aan: 't zal u in alle in den zang
voorkomende moeijelijkheden eene zekere vraagbaak zijn! 'l Zij ons geoorloofd, hier een afdoend bewijs bij te brengen
voor de rechtmatigheid der in dat werk besprokene verban·
uing van de ingeslopene, willekeurige kruisen.
Wie kent den Te Denm niet, dien verheven lofzang, die,
in het zalige gevoel der met riddereer bevochtene overwin·
ning, op het slagveld aan de vlammende harten ontstroomde?
Wie kent dien schoonen hymne niet, wiens juichende toon en de
pelgrim, van de verre gevaarvolle reis tel'Uggekeerd, ten hemel
stierde? 2) En toch, zijne statige klanken zijn verbasterd tot
ons gekomen; want naar de hedendaagsche wijze van zingen
I) AI weder maakt de St Theresiakerk te 's Hage eene verblijdende uit·
zondering, ook, zoo als wij hooren, cenige koren in Nd.·Holland. Mocht men
ons een Graduaal, zoo als daar gebruikt wordt, ter inzage zenden!
2) Chateaubriand zegt er van: "C'est I'enthousiasme même qui inspira Ie
Te Deum. Lorsque, arrêtée sm les plaines de Lens on dc Fontenoy, au
milieu des foudres et du sang fumant eucOI'C aux fanfares des clairons et des
trompettes, une armée française sillonnée des feux de Ja gUClTe, fléchissait
Ie genou et cntonnait I'hymne au Dien des batailles; ou bien, lorsqu'au milieu
des lampes, des masses d'or, des tlambeaux, des parfums, aux soupirs de
1'orgue, au balaneement des cloches, au frémissement des serpents et des
basses, cettc hymne faisait résonner les vitl'aux, les souterrains et les domes
d'une basilique, alOl's i! n'y avait point d'homme qui ne se sentit transporté,
point d'homme qui n'éprouvàt quelque mouvement de ce délil'c que faisait
éclatel' Pindare aux bois d'Olympie, ou Davi<l au torrent de Cédron. (Génie
dIl Chl'istianisme, "dn chnnt Gl'égol'ieu",)
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ontaardt hij in eene weekelijk klagende opvolging van loonen.
Dit kan niet andet s, daar hij zich dan aanhoudend in de
mineurtoonen beweegt, wier verminderde kwarten noodzakelijk
die uitwerking hebben. Zonder kruisen daarentegen gezongen
(e. g. a - niet e. g-kruis. a) treedt dadelijk zijne plechtige
verhevenheid voor, en zijne strenge melodiën nemen het karakter aan, dat in een lofzang van het schepsel aan den Scheppel' voegt. Laat ieder beoefenaar van den Koorzang dit wel
overwegen, en hij zal, wij twijfelen des niet, hierin een
onwederlegbaar bewijs vinden.
Men vindt er, die zeggen, dat de Gregoriaansche zang niet
schooncr wordt door de verbanning der kruisen. Zij bedoelen
dan waarschijnlijk streelender , zoetluidender , of hoe men dit
noemen mag. Dat de eenvoudig diatonische zang hun niet zoo
aangenaam klinkt, dit is niet te verwonderen. Al degenen
loch, die het diatonische beginsel in den Cantus planus bestrijden, zijn niet gewoon, de gezangen op die wijze te hooren uitvoeren. Elke noot aldus, die daarvan den invloed on·
dm'vindt, klinkt hun als niet zuiver, als eene fout in de ooren,
doch als hun gehoor eenmaal aan de in hare waarde herstelde noten is gewend zullen zij er gewis de hoogere schoonheid van erkennen, - of zij moesten in die sublieme toon-stukken de liehte bevalligheid (ook het sensualisme?) der Italiaansche muziek willen terugvinden. Over 't algemeen vocrt
men dan den tweeden der kerktoonen aan, en wil het
doen voorkomen, alsof deze in het diatonische systeem eene
ongerijmde sluiting heeft. 't Is waar, onze ooren zijn wel
niet gewoon aan een dergelijk slot, maar dit is nog geene
reden, waarom het niet schoon zou zijn. En welk eene verhevene werking kan somtijds eene ongewone noot, een mindel' gebruikt akkoord of eene niet verwacht wordende sluiting
uitoefenen! Ons komt op het oogenblik in de gedachte het
slot van hel Elevatiegezang des Heeren J. J. Viotta - Jesu
dulcis memoria 1):
I) Het derde van de 6 Cantica sub Elevatione, auctOl'e .7 . .T. rioUa, apud
Theune et SOci08.
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Dit is ook een in de gefigureerde muziek niet dagelijks
voorkomend slot en toch, wat is het van cene treffende uit·
werking. 't Is of de ziel zich verliest in het smachten naar
de Eeuwige schoonheid! - Wij aarzelen niet, deze gedachte
van den bekwamen komponist de schoonste van het stuk te
noemen.
De tweede toon, zegt men, is de toon des ootmoedigen
gebeds, en zijne klanken zijn smeekender als de 1tt onder de
finaal, en die gewoonlijk de eindnoot voorafgaat, 1tt-kruis gezongen wordt. Wij herinneren hun, dat de tweede toon ook
die is der droefheid, der brandende, hal'lverscheurende droef·
heid. Of zijn dan zijne klanken, diatonisch gezongen, niet
schoon, en drukken zij niet volmaakt den afgebroken kreet
der smart uit? Wij schrijven hier, uit het officie voor de
overledenen, een fragment af, dat den tweeden Psalmen toon
vereischt en laten dan de bestrijders er zelf van oordeelen:
., • M

I- ~ 1111

Ego dixi

1
1

I ;01 jij /111 _ ..

in

~

I

~.

-

I" ..

dimidio dierum meorum:

vadam

I /11 I jij

"

•• f

--!l~

ad portas inferi.

Qnaesivi resi,luu;n annOl'Um meorum: dixi, non videbo Dominum
jij 1111 -1111 jIc

I••

,lil I1

Deum in terra viventil1m.

~ O~ 1111
Non

111

~

aspiciam etc.

Wij erkennen dat het uitvoeren van sommige stukken
(waaronder wel de meeste tot den 7 en en 8"eu toon behoo·
ren) eenige meerdere moeijelijkheid medebrengt door de ver·
meerderde kwarten, die zich aan het slot voordoen, hetwelk
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geweten moet worden aan de onnaauwkeurigheid of verunderingszucht van een of anderen afschrijver. Zie hiervan een
voorbeeld in de Sequentia in (esto Corporis Christi: Lauda
Sion 1), ook in de derde der A ntiphonae ad Vesperas in (esto
omninnt Sanctorum. In alle dergelijke phrasen, sluitende op
si, la, sol, (a, sol komt het ons ecbter beter voor die noten
te veranderen hetzij dool' de si-si b te zingen of de si of (a
waar zulks gevoegelijk geschieden kan weg te laten, dan onder
den naam van gregoriaansch eene toonsopvolging te zingen,
die regelrecht aandruischt tegen de gl'egoriaansche tonaliteit.
Maar 't zijn niet alleen de sub finaal- en subdominantnoten ,
die men verkiest te veranderen, men vindt er nog eene menigte
andere, die zelfs door de soi-disant-regelen der kruisen-voorstanders onmogelijk kunnen verschoond worden, en die toch
bij vele onzer koren verbasterd gezongen worden. We zullen,
uit de groote menigte van die noten, slechts ecne greep
doen en wijzen op de 51,10 noot van den Hymnus in (esto
Pentecostes ad Vesp.: Veni Creator, op de 23'10 noot van
den Hymn-lts in (est-is Beatae JJlariae Virginis: Ave maris
stella, op de 15de van den Hymntes in Festo Sanct. Ap. Petri
& Pauli: Exultet, op dè 4.1"· van de Antiplwna de Beata
1Jfaria Virgine: Regirut coeli, op de Gd. en 9,1. van den Introïtus
in (esto S. Andreae Ap.: Mihi autellt. Naar welken regel, vragen wij, met welk re~ht verandert men die noten? Wij weten
het niet, en wij gelooven, dat niemand het weet.
Met een woord is hier nog melding te maken van het veranderen der Euouae's 2) in de Vesperpsalmen. Velen, die dit
doen, weten niet, dat de verschillende uitgangen van iederen
Psalmentoon geregeld zijn naar de aanheffingsnoten van de
daarbij behoorende Antiphoon. Ongetwijfeld zal hun, bij 't
vernemen dat de verschillende uitgangen naar regelmaat behooren gebruikt te worden, het verkeerde hunner handelwijze
van zelf in 't oog vallen.
1) Vergelijk hierhij de notatie van den Lauda SiOll bij Janssen , de ware
Grondbeginselen van den Greg. Zang, bladz. 69.
2) Euouae - uitgangen del' l'salmentoonen, zamcngetrokken uit de vokalen
del' laatste woorden van het, (Ie Psalmen eindigende vaers: saeculorlllll, Amrn.
DIET8CIIE WARANDE

H.

X
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Nu blijft ons nog over, te spreken van de gezangen, die
onder den naam van Gregoriaansch zich in de zangboeken
en de koren van ons land hebben ingedrongen, en zich toch
ten duidelijkste

van

de echt GI'egol'iaansehe stukken onder-

scheiden dool' dc weinige verheffing, 't volslagen gebrek aan
ware schoonheid, en de soms zeer wanstalLige muzikale
phrasen, die er het kenteeken van uitmaken. Dikwijls hebben
zij een oogenhlik een hepaalden rylhmus, even als de gefigureerde muziek, en vallen dan in ééns weèr in de onbepaalde
\'ormen van den Cantus pJanus, Zûodat men in waarheid
leggen k:}n, dat ze middendingen zijn tusschen gefigureerden
zang en ongefigureerden, tusschen "muziek en gregoriaansch"
en daarom door de voorstanders van geen van beiden kunnen
goedgekeurd worden. 'l Is onbegrijpelijk, hoe zulke van alle
schoonheid onthloole zamenlijlllingen zich nog eene zekere
Iwpulariteit hebbèn kunnen verwerven. Wij willen, om ons
heweren met redenen te sLaven, een paar plaatsen aanhalen
en eenigegezangen noemen, om te kennen te geven, welke
soort wij bedoelen.
In de eerste plaats rekenen wij hieronder verreweg het
gl'ootste gedeelte der zich achter onze Nederlandsche Gradualen 1) bevindende Missen, waarvan eene (de zesde), de volgende V1'eClllde rythmisering bevat:
[)-ll-U-U-

Plcni sunt coeli et terra, enz.

in eene andere (de veertiende) vindt men onderstaande phrase:

~ ti

-

'*

t.+'"
lil
~ .. I •••••• I .. IU I
do • na

do· na

111..*
• •~
no - bis

J11

pa - cern.

Wij kennen organisten, overigens verdienstelijk het gregoriaansch akkompaniërende, die, bij het begelciden van bovenstaande noten, de door ons met een * geteekende staccato en
daarna eene zestiende of twee en dertigste rust spelcn! .Maar
1) In sO!1lll1ige nit;'lYcJl cm en twintig, iq anderc drie en twintig, in ecnige
acht en twinti •

zc'f~
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al deden ze zulks ook niet, de aangevoerde passage hl ij ft
toch altijd zonder de minste kunstwaarde of schoonhcid.
In de zestiende dier Missen vindt men den volgenden zin:

• I •.•\J .... I .' •
pax, pax, pax hominibus bonae, bonae, bonae, bonae, bonae voluntatis

' ......I,·I......IJI2 •.• • .I'JIJI ~ I· • • •.\ .. • • •. bÄ
pax,

pax,

bonae volun· ta· tis. Laudamus te, benedicimus te, ado· enz.

Dit zijn toch waarlijk gcene melodiën, die den toets, wij
zeggen niet van den smaak, maal' van het gezond verstand
kunnen doorstaan. Waarom niet liever een keel' meer de
wonderschoone l\lis in Dominicis et ff. semidltplicihus of die
de Beata Virgine gezongen? Verder moeten onder de af te
keurene gezangen gerangschikt. wOJ'den de Salvfl Reginn, aldus
beginnende:

t:ialve salve sal - ve

rcgina,

waarin een ongerijmd lange passage op de laatste lettergreep
van het woord virgo gevonden wordt, en de meeste der stukken, vervat in de boekjes getiteld: Cantationes novae snIJ
Elevatione, Cantiones novae de B. V1:rgine en dergelijke.
Maar wij kunnen waarlijk niet alle gezangen opnoemen,
die het te wenschen was, dat van onze koren geweerd werden, en wij verwachten van den smaak der koordirekteuren,
dat zij zelve zullen inzien, hoe verre het echte Gregoriaansch
verheven is boven deze geestlooze pl'Oduktcn der achttiende
eeuw. Er zijn nog een aantal schoone melodiën, die geschikt.
als Elevatiegezangen konden voorgedragen worden en onzes
inziens te weinig als zoodanig in gebruik zijn, zoo als hel
Ave, ver1t1n corpus, gedeelten van het Lltttda Sion, de Antiphonen 0 Sacrum Conviviuln en 0 Qnam s/tavis, het meer
gebruikt wordende Adoro te en andere.
Misschien is het hier ook eene geschikte plaats, om eene
storende drukfout aan te wijzen, die men in vele onze~' ui~-
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gaven van het Graduaal aantl'eft, namelijk de aanheffingsnoot
van het op Paaschzaturdag na het Epistel te zingen Alleluja.
Het l\'Iissaal geeft VOOI' deze noot mi aan, vele Gradualen
daarentegen l'e. Dool' deze noot te verandel'en (wij gelooven,
dat ze re moet zijn volgens de regels des achtsten toons),
zal men eene, telken jare wederkeel'ende, gelegenheid tot
stoornis wegnemen.
En hiermede eindigen wij onze vluchtige beschouwing. We
hopen iets te heb hen bijgedragen, om hen, die zich met
de beoefening der Toonkunst bezig houden, en iets meer
daal'in zien dan bloot een middel tot zinnelijk genot, op te
wekken tot de zoo lang verwaarloosde bestudering van de
verhevene lofzangen, die onze vaderen aan den Schepper opdroegen, om hun het geheim hunnel' }) gave en hunner glorie"
af te zien. Een nieuw leven begint zich in de kunstwereld
Ie openharen I); getuigen de heerlijke scheppingen van Over·
heek en de zijnen, getuigen de konseientieuze herstellingen
der oude Domkerken, getuigen de schitterende juweelen van
vl'oegel'e letterkunde, die uit het stof der eeuwen, waarin zij
bedolven raakten, worden opgerakeld, en met helderen glans
del' wereld hare jarenlange minachting verwijten; 0, dat
flan de aanminnige dochter des Hemels, de muziek, in dat
schoonklinkende akkoord van menschelijke krachtsinspanning
niet voorbij gegaan worde, opdat wij, hare statige toonen
onvel'valseht door de ruime tempelbogen hoorende zweven,
mogen instemmen met hetgeen Chateaubriand zegt, van den
Gregoriaansehen zilng sprekende;
Rien n'est beau eomme les soupirs que nos maux arrachent à la religion."
l)

Hilversum,

J. A.

DE RIJK.

op den vooral'ond van het feest des H. Willebrords, 1855.
1) We vernemen met blij,lschap, dat el' te Amsterdam eene school voor
het kerkgezang opgericht is, waarvan de leiding werd opgedragen aan den
Heel' 'V. Sll1its. Met recht is het van zijne bekwaamheid te verwachten I dat
zij er veel toe zal bijdragen om het Gregoriaansch in zijne waarde en naaI'
zijne owle regelen te herstellen.

EEN GESCHILDERD GLAS VAN i30ä.

--

ARNOULD GAELMAN, Schilder, 1311-1324.

DOOR

EDW ARD VAN EVEN.

De oorsprong der glasschildering,. het schoonste sierued
del' kerken van ogivaelschen stijl, schijnt tot de XII" eeuw
op te klimmen; vroegere sporen heeft men er tot heden nog
niet van teruggevonden. Doch deze kunst maekte maer tra gen
voortgang. Het is slechts in de XIII" eeuw dat de glasschildering, te gelijk met de ogivaelsche bouwkunst, eene hoogere
vlugt nam, en allen slag van meesterstukken voortbragt. De
bouwkunst had, om zoo te zeggen, den steen verontstoffelijkt;
zij had hem op duizenderlei wijzen vervormd en doorhouwen;
zij zoû hem weldra, tot in zijne luchtige kantwerken, de zinrijke
beeldspraek van het Christendom doen voeren. De schilderkunst,
op hare beurt, maekte zich meester van het licht en benuttigde
het met evenveel behendigheid als de bouwkunst den steen bearbeid had. Zij omsluijerde het, zij hield het terug of zij schonk
het de levendigste kleuren, en, wanneer zij groote effekten
zocht te wege te brengen, stortte zij het bij beken uit. De
krachtigste, de treffendste kleuren moesten rond het heiligdom een schitterenden stralenkrans vormen. Zij moesten er,
om ons van de tael dier eeuwen te bedienen, de stralen van
den topaes, van den smaragd en van den safier weerkaetsen I).
l) Onze vrienu de heer Diuroll niaé, te l'nrijs, heeft, in de Inetste dngcn,
de glasschildering, welke lung verwacrloosd was geweest, heerlijk doen vooruitstreven. Ook de !weren Capronnier , te Brussel, enl'luis te Mechelen, hebben
~ecr veel toegebragt om de oude kunst in Belgie (e doen herleyen.
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Oe tijd heeft jammet"lijk de meeste glasschilderingen del'
XIII' eeuw te niet geholpen. In de kerken van Vrankrijk en
Duitschland ontmoet men hiel' en daer nog een dier gewrochten; doch in degene van ons vaderland zijn ze haest allen
verdwenen.
Dezer dagen hadden wij het genoegen eene glasschildering
te ontdekken, welke tot het begin der XIV' eeuw behoort.
Wij gae~ ze hier onzen lezeren doen kennen.
De kerk van het groot Beggijnhof van Leuven, eene der
schoonste Beggijnenkerken van Belgie, werd gebouwd in 1505.
Zulks blijkt uit een opschrift 't welk: vroeger, op den voor·
gevel des tempels voorkwam:

innn: hni:

m: ra: n:

gIfr:

®rrlt5ia: inttpit.
De groote puntboog der voornaemste venster van het koor
dezel' kerk besloot eene schildering op glas welke tot de
XIV· eeuw scheen te behooren. Daer het gedeelte der venster,
in welke het gewrocht voorkwam, aen den binnenkant, op
het einde der XVII' eeuw, toegemaekt was geworden, toen
men het huidige welfsel der kerk bouwde, zoo kon men
het niet meer bt'zigtigen. Nieuwsgierig als wij waren om het
belang dier schildering te bestadigen , wendden wij ons, bij
middel van eenen brief, tot het Bestuer der IJeuvensche Gods"
huizen, aen welk,e de Beggijnenkerk thands behoort, en verzochten het, ons de middelen te willen verschaffen om het
te kunnen bezigtigen .. Dit Bestuer beantwoordde, met de meeste
heuscbheid, aen OQS verzoek. Het deed de schildering dadelijk losmaken en ten gronde brengen, en verschafte ons der·
wijze den middel het stuk met aendacht te beschouwen. Wij
hadden het genoegen er een gewrocht ww 't begin der XIV'
eeuw, en bij gevolg een zeer belangrijk gedenkstuk voor de
geschiedenis der fl'aeije kunsten, in te ontmoeten.
De schildering is 5! voet hoog en i! voet breed. Zij vertoomt het reglstaende beeld der Heilige Maegd, die den jongen
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Zaligmaker op den arm houdt. Op haer hoofd prijkt eene
koninklijke kroon, en zij draegt een groen kleed op 't welk
zich een roode mantel, in breede plooijen , ontrold. Het
goddelijk kindjen , dat een wit kleedjen draegt , houdt een
vogeltjen op den vinger. Het geheele beeld is omboord van
een nimhe, in ovaehchen vorm, samengesteld uit vierkanten
in rood glas, afgewisseld met geele en zwarte bloemen, welke
Hij aenvallig geteekend zijn. Het komt voor op eenen grond
in hemelschblauw met sieraden doorwerkt. De bijzonderste
lineamenten der schildering bestaen uit looden boorden welke
al de stukken samenhouden. Wat de teekening betreft, deze
getuigt dat het gewrocht tot de kindsheid der schilderkunst
in de Nederlan~en behoort.Pe kleuren, ofschoon zeer krachtig,
zijn niet zeer wel ineengesmolten, en de schaduwen zijn
slechts hij middel van eenige harseelsels van donkerhruin
weèrgegeven. Ondanks deze gebreken, is onze schildering,
onder alle opzigten veel verdienstelijker dan degene welke dp,
kerk van Sichem , een stadjell in de nabijheid van Diest ge·
legen, versiert., en welke nogthands veel latei' vervaerdigd is
geweest. Trouwens, dit gewrocht, 't welk vroeger voor de
oudste glasschildering des lands gehouden werd, bevindt zich
in een gebouw van 1587.
Wie vervaerdigde onze schildering'! Deze vraeg kan tot heden
niet beantwoord worden. De stad Leuven telde toen ten tijde,
onder hare inwoollers, eene reeks van kunstenaers. De aenmoedigingen door Hendrik III, den vorstelijken zanger, aen
de kunsten verleend, hadden in onze stad ettelijke meesters
van verdienste doen ontstaen. De tijd heeft jammerlijk de gedachtenis te gelijk met de werken dier mannen vernield.
Onder de namen welke onlangs, door mijnen vriend AJ.EX.
PINCHART en door mij, uit het stof del' vergetelheid werden
opgedolven, telt men Jan de Beeldhouwer, imaginatol' of
ymagini{ex, die tussehen de jaren 1250 en 1294 den beitel
voerde; Renier de Sehrijver, die in 1292 de penlle hield;
Willem van Ael'schot, Boekverlichter ofillitminator libJ'oJ'lt1J/,
die, in 1503, een huis hezat gestaen tegen het Kerkhof vall
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St Pieter, in ûe nabijheid ûer toenmalige Stadsscholen; Arnould
van Aerschot, welligt zijn bloedverwant, die rnede ill1tminator
librorllln was, en tusschen de jal'en 1508 en 1514, een huis
bewoonde gestaen in de Nieuwiitraet; Jan van Wezemale, die
in 1546, hel bedrijf van Misboekschrijver of scriptor lihro1'1tm
missalillm uitoefende, en in een hUÎs verbleef gestaen in de
Burgt-Straet, thands de Mechelsche Straet,. by den Werf.
Jan Horen, Geerard Stevens en Godfried Raes waren voorname
Bouwmeesters en leverden, in 1517, de plans del' leuvensche
Laken-Halle, thands het paleis del' Hoogeschool.
Onder de kunstenaers die destijds in onze stad verbleven,
bevond zich een maler die zeer goed de vervaerdiger onzer glasschildering zou kunnen wezen. Hij droeg den naam
van ARNOULD GAELMAN, en is vermeld in eenen schepenakt van
1511 als figuerschilder of Pictor ymagin1tJn. De kunstenaer
bewoonde destijds een huis gestaen in de Hoelstraet, thands
de Thiensche-straet, bij St Michiels-binnen Poorte en tegen de
oude vesting der stad. Hij verkocht dit huis, in het even gemelde jaer, aen Katherina van den Steenwegen en Elisabeth
van Bornheem, Beggijnen , 1) en vestigde zich in eenen woon,
gestaen in de Burgtstraet. Arnould Gaelman moet te Leuven
I) Ziehier dezen akt;
"Notum sit universis quod ARNOLD;:S die/us GAELMAN, Pietor ymaginum,
sUl'pol'tavit, eum debita e./festucatiol1e, in manus domini fundi, domum et curtem, cum universis auinen/us, sitam in Hoelstrata , in p"oximo l'orte bc:üi Mychaelis, sUl'm fislam ib.;dem, in dextero latere dwn itur per pO"/am antedictam,
quemadmodum idem A"noldus dicta bona tenens emt ibidem, et preterea 01l!ne jus
guod idem Arnoldus habebat aut proclamare poterat quo quo modo in bonis antedictis, ipsoque Arn9ldo per jU"is ordinem inde eXJlosito et pcnitus abjudicato imposite sunt jure hereditario Katerina dicta van den Steenweghe et Elizabeth
dicta de Borneem, Be,qhine, per /icenciam et monitionem domini fundi et sententiam scabinorum. Et si quid amplius ad hoc esset faciendum, hoc semper ad
nlOnitionem ipsaruTIl Kate"ine et Elizabe/h, vd alterius earum la/cris presentiuTIl,
prefatus Arnoldus pe''fice,'c promisit. prout eisdem Katherine et Elizabeth modo
debito possit valere ad debital1l stabilitatem consequendam. Testes: Wálterus die.
tus Criecsteen et Everardus dictus de Oppendorp, scabini Lovanifnses.Datll1/1
anno Domini Al" CCCO undecimo, dominica ante Divisionem Apostolorum."
De oorspronkelijke akt bevindt zich in de archieven van het klooster van
Ste-Katherilla te Mielcn, thands op 's lands archief te Brussel. Zie Mr. A.
Pillchart, Archives des al'/s, des sciences et des lellres, gedrukt in den Mes.
S IgCI' des scicllces his/ol'ique de Be~rJique, 1855, blo 116.
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overleden zijn vóór 't jaer 1524. Trouwens, in den akt van

verkooping eener rente van 9 ponden, bepand op zijn huis,
komt het woord quondmn voor 1). Deze kunstenaer kan vrij
wel onze schildering uitgevoerd hebben. Hij bewoonde Leuven
en werkte er in hetzelfde tijdstip. Zulks veroorlooft ·aen hem te
denken. Welligt neemt de ontdekking van eene eventijdige
oorkonde, vroeg of laet, hieromtrent allen twijfel weg.
Onderscheidene brokken gekleurd glas, van dezelfde samen
stelling, door ons ontdekt in eene venster van de Sacristij,
welke zich aen de regtezijde der koor bevindt, en welke in
de ogieven gemetst waren geweest, tijdens de bouwing der
Beggijnenkerk zelve, bewijzen dat ons gewrocht tot het jaer
1505 moet hehooren.
De schildering is nu met de meeste zorg verlood geworden en
gesteld in de tweede vcnster van de zijbeuk aen den regten
kant der kerk, eene venster welke eene reeks van geschilderde
medaillons bevat, welke zeer keurig uitgevoerd zijn, en tot de
leuvensche glasschilderschool , van 't begin der 16' eeuw, beo
hooren.
De kerk van het Beggijnhof van Leuven, welke, dank den
ijver van den Eerw. H' Pielinckx, Pastor dier gemeente, met
smaek komt hersteld te worden, is derhalve in bezit van een
der oudste gedenkstukken van de nederlandsche schilderschool,
van een gedenkstuk 't welk een ongemeen belang oplevert voor
1) Ziehier dezen akt:
.Notull! sit universis quod dominu~ Radulphus dictus de E'·pse. Plebanus ec·
elesie Sancti Pel1'i Lovem'ensis, et lViIlelmus dictus de Bontsvol'st, ejus Sor01'ius,
Suppol'taver unt cum debita e,U'estucatione nonem libras annui census monete guolibet
termino solutionis in bursa curl'entis, mediatim ad festum beati .Tohannis Baptiste
et mediatim ad Natale Domini persolvendi, quem habebant ad d011lum et curtem,
cum ulliversis suis pertinentiis, quondam ARliOLDI, dicti GAELMAN, si/am in
Castri Strata, etc. Datum anno Domini jij" ceC" vicesimo tertio, u/tima diemensis Pebruarii" (1324 n. st.)
De oorspronkelijke akt bevindt zich in de archieven der voormalige adel·
abtdij van Ste Geertruide , te Leuven, thands mede op 's rijks archiefbewaerd.
Acngehaelde plaets bI. 116-117.
De stukken, welke wij komen over te schrijven, zijn van hct hoogste belang voor de geschiedenis der kunsten in de Nederlanden. Trouwens, het is buitcngewoon zeldzuem melding van cenen Schilder iu oorkonden van 't begin
dcr 14e eeuw te vinden.
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de geschiedenis der beeldende kunsten. De heer Edmond Lévy,
te Brussel, geeft op dit oogenblik eene Histoire de la peinture
ster verre dans les diverses contrées et particulièrement en
Belgique aen 't licht 1). Wij koesteren de hoop dat hij de glasschildering, met welke wij de lezers der u Dietsche Warande Il
komen te onderhouden, niet zal verwaerloozen.
LEtJVEs,

op den feestdag van St Merten , 1855.
J) Verg. "D. Warande", I, bI. 380. Voegen wij hier den wenseh bij, d~t
deze arbeid niet alleen, maar ook de belangl'ijke kunstgefchiedwerken des
Heeren van Even meer en meer de belangftelling. van 0;18, in het Noorden,
mogen opwekken. De Heer van Even heeft reeds veel gedaan om het fchitterend naamregister van begaafde beoefenaars del' N ederlandsche Beeldende
Kunst en Letterkunst te verrijken en allengs der volledigheid nader te brengen. In zonderheid voor onze bouw- cn beeldll'erken van de XIIIe en XIVe
Eeuw is het van belang, dat wij de namen opfporen hunner makers, lIet
buitenland is ons, ook in dát opzicht, veel vooruit. Van llechts enkele onzer
gothische kerken zijn de auteursnamen bekend. Vele verdienen, zoowel als
menig ftadhuis van de XV- en XVIe Eeuw, de eer eeus arbci<ls als de Heer
van Even aan de beroemde middenhalle der leuvcnsche burgerij befteed heeft:
"Les artistes de I'hotel de ville de Louvain".

NEDERLANDSCHE BOUW- EN BEELDLEGENDEN.
J.

Onder dezen titel zullen wij, van tijd tot tijd, de nederland~
sche legenden, zagen, enz. mededeel en , die betrekking hebben
op het kunstvak des Beeldenaars of beeldenden kunstenaars.
Wij zullen daartoe de mondelijke overlevering, de chronijken
en de plastische monumenten-zelven ondervragen. Wij bevelen ons
zeer aan voor het ontvangen van al is het ook maar de geringste
aanwijzing, opgave of vertelling, die tot ons onderwerp behoort. De voorwaarde, waaraan wij het verhaal, ter opname,
zullen toetsen, beftaat hierin, dat het, óf inwendige blijken
van volksoorfprong aanbiede, of werkelijk nóg als overlevering
voortleve. 't Spreekt van zelf, dat de minder of meerdere
waarfchijnlijkheid der gebeurtenis en hare gevolgen hier geheel onbeoordeeld blijft.
De meêdeeling der legenden, gemerkt met H-s zijn wij
aan de verplichtende hand en de kunstfmaak van den Heer
J. C. A. Hezenmans verfchuldigd.

1.
Toen de St-Janskerk van den Bosch gebouwd werd ,stroomden de
arbeidsgezellen van alle zijden toe, om het heerlijk plan te helpen
uitvoeren.
Ecn der beste werklieden, des middags te huis komende, vond, in
plaats van keurige spijs, een ketel met vette erwtensoep bereid.
Hierover te-onvrede, schopte hij den ketel met soep en erwten door
het huis, en riep: »Is dat kost voor een man, die een braspenning
daags verèient!" Nog heden, aan de noordzij der kerk, vindt men, tussehen de bogen in
den muur, de afbeelding van dien man met zijn erwtenketeI.

H-s.

2.
Een andermaal bood zich een vreemdeling aan, op het werk; doch
(Ic houwmeesters vcrwaardigden zich uaauwelijks hem te woord te staan,

HW
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Als hij echter eene proef van zijne kunst kon medebrengen, zou men
hem aannemen.
De vrcemde voltooide, in afzondering, den gothischen baldakijn
voor een beeld werk. -

torensgcwijs opgetrokken, van het allerprachtigsfe

't W <!s een doorluchtig palds, bevolkt met een geheel ge-

slacht; alles hangt scheef en draait ineen als cene zeehoorn : en echter
tart het waterpas en schietlood. ~ood

De gezellen stonden verbaasd. l\ien

hem toen werk aan, doch de fiere vreemdeling wcigerde j hij

verliet de stad, maar schonk zijn werk aan St Jan.
Nog heden hangt dat stuk, aan de noordzij boven het oxaal.

U-s.

3.
De St-Janskerk is gebouwd op ecn moerassigen grond. De fondamen.
ten werden gelegd, maar altoos verzakten zij. Mcn loofdc een grooten
prijs uit voor hem die een middel aan kon wijzen om dit ongeval
te vcrllelpen. - Een schoenmaker woonde digt bij de plaats waal'
men bouwde; 's middags, onder bet elen, vertelde IJij zijne vronw,
lJOe hij dat middel ontdekt bad en hoe men de fondamenten moest
leggen op gezouten ossenhuiden - ongemerkt hoorde zijn kind dit
aan, 't liep op straat en verspreidde het gehoorde onder zij ne speelmakkers. -

Men kwam den schoenmaker voor -

een ander won den

prijs en de kerk werd op gezonten osscnhuiden gesticht.
In toorn greep hij de bierkan en sloeg zijn kind den schedel in.
Nog wijst men een gebeeldhouwden steen in den muur der kerk aan,
als het graf van dit kind 1).
U-s.

4.
Aan de noordwestzijde der St·Janskcrk te 's Hertogenbosch , stond
vroeger eene oude kast, met een spel)) van liet Oordeel Gods". Wannecr
de klok op den toren sloeg, openden zich de deuren, 4 engelen bliezen
de bazuinen, de zielen verrezen aan alle zijden in een schoon landschap
en de Regter daalde van boven neêr. De zielen der goeden togen met
hem hemelwaarts, doch die der kwaden stortten in den afgrond.
Dat spel was gemaakt door Meester Pieter Woutersen. Hij llad er
nog 2 gemaakt - één in Lyon en één in Moscou - maar dat in
den Bosch was het voortreffelijkst. Die man snoefde, van in vreemde
steden er nog veel schoonere te zullen maken -

hierop stak men hem uil

nijd de oogen uit. Nu vroeg de blinde verlof om nog eens bij het werk
I) De steen echt cr behoort, histol'iesch, hij het graf cellcr Abdis.
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te monen komen,

hij

zOu cr eene laatste volmaking aan geven.

bragt er hem bij en hij knipte een der draden door -

Men

het werk

stone! stil en niemand heeft het ooit meer kunnen herstellen 1).

5.
In eene kapel der St·Janskerk van 's lIertogenbosch hangt eene koperen lichtkroon van prachtig Gothisch werk (" Dietschc Warande", Dl I,
bI. 196). De Antwerpenaars hadden het oog op dat prachtig kunst·
stuk laten vallen en wilden het tot icderen prijs bezitten. Met 2000
man kwamen zij onbekend en stillekens in den Bosch. Eenigc hnnner
roofden de koperen kroon uit de hooge kapel en vlngtlen daarmeê de
poort uit. Hunne medebroeders vercenigden zich met hen, buiten de
stad, om hen te beschutten en aldus trokken zij met hunnen buit weg.
Eenige uren later werd men den roof gewaar; - nu begreep men
wat die groole schaar vreemdelingen voor de stad te doen hadden een geroep ging op: "die van Antwerpen hadllcn de kroon gestolen".
Ieder liep naar de wapens, met hoopen trok men dc stad uit cn
volgde rle heiligschenders -

men haalde hen in op de heide, en hier

viel tusschen beide partijen een zoo fel gevecht voor, om die schoone
kroon, dat er wel 200 Bosschenaars het lcven lieten -

dc overigen

hernamcn den luchter en hingen hem op zijne oude plaats.
Van de Antwerpenaars keerden er weinigen naar huis.

H-s.

6.
Te Erp stond weleer een Lieve.Vrouwen.becldtjen in het vlakke veld.
Eene vrouw, wier kind lam geboren was, had dagelijks, voor dat
beeldtjcn, van God de genezing van llaar kind af. Tocn het kind hierop
herstelde, begonnen al de klokken in het dorp van zelf te luiden;
het volk vlugtte in schroom rond, tot de moeder haar kind vertoonde
en de oorzaak dier wonderen deed kennen.
Om dat beeldtjen bouwde men de kapel.

7.
Te Velp (bij Grave) vindt men een zwarten waterpoel -

daarin is

weleer een geheel klooster verzonken, bij eene schrikkelijke aardbeving.
'Vel'pt men een steen in dien poel, dan hoort men een hollen klank
web'galmen: want die steen valt op de klok.
I) Dat zeldzaam ovcrblijfsel van de mechaniek del' middeleeuwen heeft men
in het jaar 1854 afgehroken, en in de ondijzerkramen op de markt is het
raderwerk verkocht.

H,S
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Bij alle groote kerkelijke feesten hoort men 's nachts de getijden in

lI-s,

het kloostcl' zingen,

8,
Het Preekheeren-kIooster in 's Hertogenbosch werd gebouwd, en was
bestemd om aan St Petrus toegewijd te worden. Dat werk was rijk
hegonnen, zoodal de penningen vertimmerd waren eel' men halfweg
gekomen was,
Het schoone klooster zou dus onvoltrokkeu zijn gebleven; maal'
toen 's avonds een del' palers langs de steigers liep en het hegonnen
werk droevig aanzag, kwam er een oud man uit het gebouw, gaf den
pater eene beurs over eu verdween. De beurs bevatte cen onnoembaren
sclJat, waarmedc men het gebouw voltrokken heeft.

St Petrus wilde niel dat zulk een schoon kloostcl', aan hem gewijd,
onvoltooid cn onbewoond zou blijven liggen: bij zelf was de grijzaard.

U-s.

9.
Op de binnenplaats eener branderij binnen 's Hert.ogenboseh, staat
cen groot, wit stcenCll Lieve-Vrouw('n-beeld.
lIet heeft ceuwen daal' gpstaan en niemand weel waal' het van daan
gekomen is of hoe men het op zulk eene plaats is Iwmen te stellen.

111 verletlene tijden wilde de pastoor van St Pieter dat beeld in zijne
kerk, niet vel' van daal' gelegen, overbrengen. Men laadde het op
erne slede en met geweld van ,"olk werd het in de kerk verplaatst.
Maar 's morgens was het heeld weêr van daal' verdwenen en stond op
zijne oude plaats in de branderij. Dit gebeurde meer dan eens, zoodat
niemand het beeld meer vervoeren durfde.
Voor nog geen vollen mensehenleeftijd stortte die oude branderij op
cen naeht geheel tot puin, Een ~malle strook mllurs bleef achter het
beeld slaan en in de kruin van het muurwerk hing slechts een stuk
van het dak. Zoo bleef aan het beeld eene kapelle gestrekt.

10.
Vermaard was weleer de jaarlijksche omgang van O. L. Vr. ,-an
den Bosch. Zeker jaar, op den dag dat de processie weêr plaats zou
hebben, regende het zoo vreesselijk , dat de ehoordeken besloot die
staatsie uit te stellen.
Het beeld der Moeder-Gods bleef in haar pleeggewaad ter kapelle
rusten. Den volgenden morgen echter vond men het lot aan den

gOI"
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beslijkt en bcrcgend: des nachts had Maria alleen den gcwonen

omgang gehouden.
Sedert kon weêl' noch wind de processie beletten; ook de stormen
aan den politieken hemel niet na 1629. Éen voor éen dwalen de geloovigen door dc straten, die hunne voorvaders weleer, op dien dag,
met zoo veelluistel' en godsvrucht doortrokken.

11.
Te Oirsehot hoedden twee herders hunne kudde aan de rivier, toen
zij iets tegen den stroom zagen opdrijvcn. Bij dc nadering wcrden zij
gewaar dat het een Lieve-Vrouwen-beeldtjen was. Zij haalden liet uit de
rivier en plaatsten het in de takken van een eik -

dien men nog

heden » de heilige eik" noemt. Veel wonderen zijn er, van toen af,
gebeurd aan hen die bij dat beeldtjen baden, cn men houwde op dic
plaats cene kapel, waarheen nog dagelijks pelgrims trekkcn.
Het water, van dien hoorn beschaduwd, heeft kracht ter genezing
van oogziekten.
12.
'Wanneer men de Hinthamerpoort van 's Hertogenbosch binnenkomt
cu de kanaalbrug aehtel' zich heert gelaten, ziet men links een oud
gebouw den grijzen en bemosten gevel verheffen.

Op den toren \'an

die kapel, aan St Anlonius gewijd, prijkt gecn haan, maar eene hen.
Dit dagtcckent van Keizcr Kads tijd. To"n Keizei' Karel onze stad
binnentoog , was het koud en de straten waren dik besnecuwd_
De Keizer en dc Keizerin, verwelkomd door dc Schepenen, Raadsluiden , Dekenen van den ambachten, gildenhroeders en schutters, met
vliegende vaandels ell blinkeude wapcns, door edel- en burgervrouwen,
trokken de IIillthamerpoort Linnen, gezeten in eene slede. De
Keizer zelf bestuurde de paarden, maar rondom de pomp willende
heenrijden, dic op het kruispunt der straten staat, heeg zijne slede
zulk ecn geweldigen schok, dat de Keizerin uit de slede gevallen zoû
zijn, zoo ze niet door de vrouwen der Hiuthamerwijk ondervangen was.
De Keizerin verkrceg hierop van haren eehtgcnoot, dat voortaan op
St Antonius' kapel eene hen mogt pralen, om aan te toonen dat hier
de poorteressen meer hij de hand waren geweest dan dc poorters.

JI-s.
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Een Duitsch letterkundige is voor Oluftrceks dertig jaar
naar Nederland gekomen, om de nederlandsche heldendichten
en andere aloude poëzie, zoo van lyrischen als epischen aard,
in het vergeethoek van Neêrlands fehoone geesten of in de
donkerste gaten hunner bibliotheeken op te zoeken, en gereed
te maken ter uitgaaf - in Duitschland. Dat was D' lIeinrich
HofTmann.
Een Duitsch oudheidkundige, D' J. W. Wolf, is voor een
groote twintig jaar naar Nederland gekomen, om de nederlandsche Volksoverlevering, die onze meeste archreologen niet
kenden, waarvan Zel nooit hadden hooren fpreken, of die
ze zeer belachelijk en zeer verachtelijk gevonden hadden, op
te fporen en te verzamelen.
Een Duitsch leLteq~efchiedfchrijvCl', D' Mone, is naar Nederla\1(1 gekomen, om de lijst op te maken van de gewrochten
der nederlandse he letterkunst van voor 1500. De nederlan(lsche geleerden hadden en kenden zulke lijst niet.
Een Duitsch fpraakbeoefenaar, D' Grimm, heeft lange dagen
rondgewandeld in de paden van den oud-nederlandsehen taalhof, om onze taal te leeren , en die, des noods, naderhand
aan onze eerste taalmeesters.. te komen onderwijzen.
Maar zitten dan de Nederlanders als idioten achter de tafel
neèrgehurkt, waarop, in ons eigen huis, de Duitsehers zich
van het beste en edelste komen opfcheppen? - en zullen wij
ons nog langel' laten welgevallen te leven van de kruimkens,
die bezijden hunne borden vallen? of - eigenlijk - NIET TE
LEVEN?

WANDALlSME.
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Ik heb geen andwoord op die vraag.

Ik kan haar wel eenigszins afwenden, door de opmerking,
dat men ons jongere Holland niet verwijten mag arm te zijn
aan dietsche filologen, noch zelfs enkele resthetiesch denkende
letterkundigen te ontberen. Maar, hoe ftaat het met de kennis
der Beeldende Kunst, in zonderheid met die der architektuur,
allereerst met die der archreologiesch merkwaardige gebouwen
en beeldmonumenten ?
Voor eenige dagen ontving ik fchrijven uit Duitschland.
Een duitsch architekt heeft ons land bezocht 1). Waarom?Om onze keI'ken te leeren kennen. Éen eenig persoon onder
ons, de deswege niet genoeg te prijzen Heel' Eyck van Zuili·
chem, heeft hct zelfde willen doen; hij heeft die kerken eenigszins
opgenomen, afgeftapt, en vluchtig befchreven. De Duitscher
deed meer. Hij teekende , zoo goed de hulpmiddelen het hem

toelieten, de plans van sommige onzer voorname kerken, en is
thands bezig die uit te geven in het » Organ mI' christliche
Kunst". En wat moest dien wakkeren bouwmeester overkomen?
In de "Broederkerk" te Zwolle is men bezig geweest, voor
zijne oogen, eene muurfchildering te OVERWITTEN.
Een andere Duitseher fchrijft aan den Beftuurder der» Dietsche
Warande", doe toch onderzoek naar dit feit, Il und geisseIn
Sic die Uebelthäter tüchtig."
Inderdaad - men heeft met eene fchildering aan het gewelf der dusgenaamde Broederkerk te Zwol niets beters weten
te doen dan haar te KALKEN, met kalk op wier witheid niets
valt af te dingen.
Als men er naar vraagt, krijgt men ten andwoord: » de
fchildering was zeer ruwen voor de kunst van geene waarde".
Morgen zal men naar het bosch gaan cn al de boomen en
ftruiken, die niet aan een bepaalden maatftaf voldoen, om·
hakken en vernielen, om dat zij » zeer ruw" en voor de natuur
zonder waarde zijn.
Schier alles, aan een oud gebouw, is voor de kunst van
1) De Heer Essenwein, fchrijver van een veruienstlijk werk ovcr bak·
ftecnbouw.
XI
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waarde. Welke waarde heeft een witpot, dat gij, in zijn
tegenwoordigheid, de wegwisfching eener muurfchilderij durft
op u nemen?
Eene vriendelijke pen bericht ons, dat de welffchildering
een venerabel voorstelde. - Zijn wij al' zóo ver in de theorie
der ikonografische en anderszins polychromische bouwverciering
onzer middeleeuwen, dat wij een befchilderd gewelf mogen
wechftukadoren of het de zoldering van een koffihuis ware?
Wij ontvangen in d" 2 Nov. Il., door bemiddeling van HH.
Burgemeester en Wethouders der stad Amsterdam 1), de zeer
heusche mededeeling van het gewestelijk Beftuur van Gelderland, dat in die Provincie de kommisfiën ter bewaring der
Gedenkteekenen benoemd zijn en hunne werkzaamheden aangewezen bij Reglement 2).
Waarom stelt men in de andere provinciën óok geene kommisliën aan, die een wakend oog konden houden, en op zijn
tijd een » woordtjen van pas" konden uitbrengen. Een goed
woord pleegt fteeds een goede plaats te vinden. Menig goed
woord in de voorbaat, zoû óns de verdrietige taak fparen
dikwerf harde woorden te zeggen.

A,
I) N° 14107.
2) Zie het "Prov. Blad van Gelderland", N° 127.

BIB LlOG RAF I E.
(UiTGAVEN VAN BOEKEN, PJ,ATEN, EN MUZIEK.)

"KIRCHEN-ARCIIITEKTUR (Ueberblick des Entwickelungsganges der), von Carl Schiller." Brunswijk, Ed. Leibroek ,

1855. Prijs fIAO.- Dit, met

« besonderer Beziehung auf die Erhal

o

tung der kirchlichen Altcrthümer irn Herzogthume Braunschweig" bearbeid kort begrip moge maar 62 paginaas bevatten en ons het rabatftelsel doen betreuren dat d0 duitsche boeken 25 pCt te duur maakt
en ecn goudgulden vergt voor deze vier bladen -

het is verrijl<t met

drie fteengravuren van bouwdecIen en munt uit door cene, op zijn
ftandpunt, even logische als praktische behandeling van het onderwerp:
1 e Tij<lv. Jaren d. H.

1- 313, Konstantijns edikt tot bereherming
des Christendoms.

313- 768, Aanvang der Regering van Karel

2"

den Groote.

3e
4"

»

761- 919, Hendrik den Vogelaar.

919-1195 (Ottonen), tot de dood van Hendrik

»

den Lr.euw.

5c

1200-1300 (Overgangsftijl).
1300-1370 (Bloei der Gothiek). Wij zOlldcn
fclll-ijvcn 1250 1370-1480 ("üppig-romantische Baustijl»).
1480-1530 (geheel verval der « romantische" ar·

Ge

7c
8"

chitektuur ).
\:Ic

lO e

»

1530-1690 -lees 1660?- (( Renaisfanec»).
1660-1800 (( Rokoko,,).

De fchrijver gaat o. a. na den invlo~d van den geest der verfehil

o

lende kloosterorden op den kcrkhouw en het doel en de heteekeni~
van fommige deelen, die tot dus verre meest alleen uit een aJsthetie:,eh
oogpunt befchouwd waren. Ook geeft hij een zeer nuttig vragenformu

o

lier, voor degenen, die, een kerk bezoekende, daarvan ce ne naauw·
keurige defmitie willen mededragen.

A. Til.
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DIE MALERSCHULE HUBERTS VAN EYCK nebst Deutschen Vorgängern und Zeitgenossen, Oeffentliche Vorksung gehalten
von H. G. Hotho. Erster Theil: Gefchichte der Deulschen l\Ialerei
bis 1450. Berlin, Veit & Co.» Prijs

f 4.-

Hotho is geen eigenlijk

christen kunstfilozoof ; niet-te-min weet hij de kunst der mitltlelceuwen
veel meer recht te dooo dan wij dit van sommige duitsche kunstgefcbiedfchrijvers gewoon zijn:

zoo ver als men (toch nog altoos op

het gebied der hooge waardeering van de ante·Renaissance-kumt) van
elkander verwijderd kán zijn, ftaat Hotho ,'an A. F. Rio, de laatsfe
aan de idealistische, de eerste aan de naturalistische zijde: 't neemt
echter niet weeh , dat het aangekondigd werk een goeel boek is, vol
feiten en meenin!)en. Wij verlangen naar het Tweede Deel, en hopen,
dat de feil

uWillibert)), voor

"Willihron!n (S. 416) geen proevc zal

blijken van dc. naauwkeurigheid der aangevoerde zaken.

A. Til.

DEKORATIVE ENTWüRFE, erfunden und gezeiclmct von Paul
Boeheim. Frankf. alm, Ca rl Hgel. 1855. - El'll tlozein stijlloze kraLbelingen in folio, op steen, ll'ould-be-uitaliänischn. 't [s te betreuren
dat zulk week u Machwerk » bestemd wordt tot "Beitrag zur gegenwärligen Geschmacksrichtung in der Ornaluentik, für Architekten, Maler,
Bildhauer u. Decorateuren. 't Ware gedaan met de toekomst tier ornamentiek, indien zulke onopgevoede voorgangers, als de Heer Boeheim ,
met eenigen invloed een jaar of wat aan het roer bleven. De Heer
Boeheim is geen fanlaziast! ach, dat hij het waar! Hij is een gebrekkig
en verwaand door-elkaàr-haspelaar van enkele grieksche, rafaëllistische en
rokalje elementen: 't is de anarchie in de kun8t; 't is het absolute intlividueel-rationalisme zelve: maar bet is zeer goed! Zoo moet het gaan.
Ontbinding maar, mannen. hoe eer hoe liever! Daar moet men doorheen! Rept u! wij hebben haast, en als uw laatste ontbindingsprOCES
met zijn eigenaardige gastlampen in de lucht zal vervlogen zijn zullen van zelve de vaste beginselen zich wcêr vestigen.

dan

u Une fois

que les architectes et les industrieIs cm panachés auront dit. leur dernier
mot et posé leur couverture de zinc sur leurs édifiees de fonte n

1),

dan hopen wij of onze kinderen adem genoeg behouden te hebben,
om de banicr der onsterflijke christ en kunst te planten op de puinhoopen der menschelijke bGuwgrillen.

M.

"HESSISCHE SAGEN, von J. W. Wolf." Götf. Diet. Buchh.
1) nidrnn "Annales" , 1855, p. 2G I.
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Leipzig, Fr. Chr. Wilh. Vogel, 1853. Blz. 224. Prijs

f

2.- Eene

heerlijke verzameling van de geurigste en fehoonste bloemen des ger
maansehen volksgenies , opgeteekend door

ONZEN

Wolf. Helaas, d:tt wij

zoo weinig recht hehhen, hem, die al gedaan heeft wat hij vermocht
om de nederlandsche nationaliteit tot zijne erkentelijke fchuldenares Ie
maken,

ONZEN

Wolf te noemen!

»

Nederlanders," zeide Wolf, )) waar

zijn uwe volksoverleveringen?" -

)) Volksoverleveringen", was hrt and

woord: )) die hebben wij niet." -

)) Die hebt gij niet? -

die móet gij

htbben, gij hebt ze; geen volk zonder overleveringen." En Wolf ging
Hollandsch leeren, en ging met de hrabantsche en overijselsche en
noord·hollandsche boeren praten -

ieder in zijn dialekt; en hij ver.

zamelde eene mass,a van de heerlijkste dichtvrnchten in den vollen
boomgaard van het krachtig leven des landvolks. )) Nederlandsche boek.
verkooper, zie hier eene verzameling Sagen, op uwen grond gekweekt
en gegaard; die wil ik u ter uitgave afrtaan!" Zagen -

papieren zagen -

)) Ja, zagen -

II

Wat blieft u?

dat is voor het eerst van me leven .... " -

dingen, die gezegd zijn, verhaald zijn door uwen

grootsten dichter -

het

VOLK." -

))

Wat· volk! Tollens is onze grootste

dichter; en dan Hclmers, en dan Bilderdijk. I\'laal' de hoeken van Bil·
derdijk zijn onverkoopbaar.... Heht gij geen vertaling van een fran.'
schen of duitsehen roman ?" Wolf bedank te den boek verkoopcr voor
zijne inlichting, nam zuchtend eene plaats bij van Gend & Loos, en
trok weêr naar Duitsehland; zoo als Hoffmann weêr naar Duitsehland
had moelen trekken, zoo als alle Duitsehers weh naar Duitsehland
trekken, die een goed boek over Nederland in Nederland wilden uit
geven. Wolf leîde zijne neder!. zagen in DuilscJlland ter perse. Iemant
in Nederland had daarvan gehoord, cn -

vertaalde Wolfs neêrlandseh

boek in 't Neêrlandsch. De vertaling kwam bij afleveringen uil betaalde ongevoeliger. Verder dan drie

dat

(of vier?) 8fleveringen heeft

echter de uitgever het niet kunnen brengen.

lIel volledig hoek te be·

zitten, dat kon er bij den Nederlander niet af. Wie geeft in Neder·
land (6.- voor het volksgenie der Nederlanders!! Dank.je wel; liever
twintig kcer Yijf.en.feventig Cents voor het /lijk uil de parijzer riolen,
onder het genot van een eigaal' en een glas ponseh, in de amsterdam·
sehe vaudevillefehouwburgen! Daar heeft men nog wat aan. Die goede
Wolf heeft dan ook, t,en aanzien van het zeer fier en oorfpronklijk
nederlandseh ge/laeht van de XIXe Eeuw, maal' niet beter kunnen
doen, dan hij onlangs te )) Jügenheim an der Bergftrassc" gedaan
heert -

namelijk te nerven.
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"DIE TONWERKE DES XVI. H. XVII. J AHRHUNDERTS,
oder systcmal isch-chronologische Znsammenstellnng der in diesen zwei
Jahrhnndcrten gedruckten Musikalien: van C. F. Becker." Leipzig,
Ernst Fleischer, 1855. Prijs f 4. - Een met aanhangsel vermeerderde
hcruitg~ve van de in 1847 verfchenen uitgebreide bibliografie der genoemde muziek wel ken. De fch rij ver blijkt alleszins op de hoogtc Ie
naan, cn door cene uitgebrride verzameling van toollkunstwerkcn in de
gelegenheid te zijn om deze bibliografie te leveren. Het werk is cerst
verdeeld in dc rubrieken, wclke de verfcheidene gedrukte muziekwerkcn ,
met en zonder lexl, fchenrn aan te gCHn. Vervolgends is iedere rubriek chronologiesch; en de heide kolommen der bladzijden vcrtoonen
in kanllcekening, hij opvolgende reeks, de jaartallen der uitgave van de
naauwkenrig ,>cJ'mclde /'tukken. Natuurlijk is aan de kennis der verfchillcnde uitgaven van de werken onzer beroemde neJerlandsche muziekfcllOol van de XVI- Eeuw in dit gefchrift groole dienst gcdaan, en
verdient het in ons vaderland gewaardeerd en verfpreid Ie worden. De
"Maat fcbappij tot Bevordering der Toonkunst)) heeft trouwens den Autcur
reeds I'oor lang haar kOlTe~ponderrcnd lidmaatfchap opgedragen. Voor
onze liederbundels (met muziek) van cle XVII- Eeuw is eclttcr, met
uitzondering des bekenden palmbundcls 1) van \Villem vande., lIaceht,
in dit werk bijna nicts gedaan.
K.
1) Antw. 1583, maar

ook Amst. 1618, 1634, 1641, 1654 en 1G7!.

MENGELING EN.
BERICHTEN, WENKEN, VRAGEN, BRIEFWISSELING:
ERNST EN SCHERTS.

TOELICHTING van poëzie. - In het onlangs verfcllenen derde
deel van Prof. Jonckbloels « Gefchiedenis der Middennederlandfche Dicht.
kunst. wordt op hl. 426 gefproken van een gedicht van Willem van
Hildegaersberch, getyteld van Ses articulen der werlt. Uit dat ftuk
worden onder anderen aangehaald de volgende verzen:
die dopen fouden ende wyen,
ende 't ghemene volck ten hemel wifen,
die rapen vart met groten pifen (?)
der Kercken goet in horen faek.
Hel vraagteeken achter het woord pi(en moet wel te kennen geven,
dat de beteckenis en de afleiding van dit woord den Hoogleeraar niet
duidelijk is. Zonder nu te willen beweeren, dat onze verklaring de
juiste is, meen en wy echter de volgende uitlegging til kunnen geven:

pi(en is een hastaardwoord, afgeleid van 't Franfche pièces, z. v. a.
(tukken, deelen. Alhoewel het ons niet mogelijk is deze verklaring,
die met den zin geheel en al ftl'ookt, door andere plaatfen uit onze
middennederlandfche liUera tuur te ftaven, zoo kan zy loch €enigermate
bevestigd worden do:>r een in Holland, en namelijk in Rotterdam,
nog heden in zwang zijnde uitdrukking: ergends een PIESJEN van nemen, waar het woord piesjen niet, zoo als by den eerften oogllag
fchijnen kan, den zin weergeeft Ván 't Franfehe pièce, maar veeleer
een verkleinwoordtjen is van het daanan afgeleide, thands niet meer
gebruikt wordende bastaardwoord pie(e of pife, daar fteller dezes het
nimmer anders hoorde bezigen dan om een klein, een ,;eer klein deel-

J. D.

tjen aan te toonen.

Kan, ter toelichting van het « D. Warande», I, bI. 1 voorkomend
« tieren» ook dienen, dat

men in het groningsch dialekt zegt: b. v.

tieren zal - voor « ik weet niet wat houding
ik moet aannemen»; ook "hij tiert zich maar zoo - voor « hij houdt
« ik weet niet hoe ik mij

zich maar zoo»; b. v- « hij tiert zich ziek»?

P. J. K.
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"D. Warande, bI. 66, reg. 5 v. o. moet zijn ((fnobberijn, zoo als
mijn druk (van 1628) heeft. n - « BI. 20, reg. 6 v. o. Die brave

maecken is zich .dapper houden, faire Ie brave:}) oog dat de regel (bI. 67):

I(

Mij viel in 't

"Die malcanderen fmyten ftucken, korf of kan"

moet zijn:
"Die malcanderen fmyten [in] ftucken korf of kan".

Maleanderen is de dativus. n

Dr

DE

J.

KOLLEKTIOMANIE. - In het n Avant-propos" tot den Katalogas der ordeloze verzameling Scheltus van Kämpferbeke 1) worden eenige
goede en bebartigenswaardige regelen gewijd aan de dwaasheid en misdadigheid der verzamelaars, die zonder maat noch fmaak aan }lUnne
hebzucht den teugel vieren. Nadat de fchrijver (een man die wel wat
weet, al zijn er enkele ikonografische feilen in den Kataloog) met verdiende ingenomenheid gefproken heeft van de tijd toen de oude en
ftijlrijke meubelen, vaatwerk en en gereedfchappen, die men in de
bollandsche gezinnen aantrof, werkelijk deelden in het leven der huisgenoten, en, fchoon met zorg onderhouden, en gebonden aan cene
ftrenge fchikking, toch hare eigenaardige praktische plaats en meest·
tijds ook haren werkkring hadden in het leven del' familie -

komt

hij op de manie der verzamelingen, dier ftapelplaatsen, dier fmakeloze magazijnen, dier knekelhuizen, waar het ensembla u geen ander
denkbeeld aanbiedt dan ontleding, verdeeling, verfeheuring, werkeloos··
heid, DOOD, en waar het wandaIisme met de meest minutiëuze verzorging in principe gepaard gaat.
)l Het kasteel van
den millionair, het groote huis van den man van
finantiën, vergden hun deel van de fehatten, verborgen onder het
nederige dak van den burger man. Spekulatie en gelddorst trachtlell
aan dit verlangen te gemoet te komen. Gel~k aan die zwarte flooperbend~n,

die voorheen het hnd afliepen om de eeuwenoude burchten

der adelijke famiIiën op te koopen, om ze, gefloopt, te ,'eneilen, ver·
deeld in ftroken gronds, brokken fteen, en oude boornen, deden heirlegers nn fpekulateurs plundertochten tot in de kleinste huisjens , in
de donkerste achterbuurten der groote fteden, vervolgends ftreken zij
nader over de mindere fteden en eindigden met de uederigste veldhutten te exploiteeren, ja lazen zelf de laatste overblijfsels na, die de
ellendigste ftulpen hadden aan te bieden. Overal [werd] het lokaas der
I) Verkooping 15 Okt. 11. cn volg dagen.
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winst den goedcn licdcn aangeboden, die nooit aan geldswaarde ge.
dacht haddcn, btj het zien der voorwerpen, in ruiling waarvan de
handelsbegeerlijkheid des kuustkoopers en schachcra:.rs liun handen vol
guldens bood. De blinkende fchijn van het geld eindigde bijna altoos
met een bres te maken in hunne oude genegenheden, zij bezweken
voor de verzoeking, en leverden uit wat vaak, door vele geflachten
heen, eeu voorwerp van eerbied of tedere zorg in het huis had uitgemaakt. Eenmaal in Je handen der kunstkoopcrs en fclaacheraars, werden
deze boêltjcns, die men voornamelijk in Nederland ontmoette, op een
prijs gebracht, die inderdaad meer over-een-rtemde met hunnc wcrkelijke waarde (?), maar ze werden verrtukkeld en hunnc bel'tantldcelen
verspreidden zich over den geheelen waereldbol, tel' plaatse waar befchaving en welvaart

1) den wensch hadden doen geboren wordcn om

M.

ze te bezitten."

KUNSTKENNIS. - De )) Konsl- en Lettcrbode" zegt dat de
engclsche dichter Rogers aan den Staat gelcgateerd heeft, onder andeDEKEND ONDER DEN TITEL: :loli
me tangere , eene der weinige kleine fchildcrijen van dicn meester".
Noli .... me .... langere .... wat, drommel, mag dat wezen!" heeft de

ren, » ccne voorstelling van Titiaan,

» Bode" gezegd. Hij wrijft zich het hoofd, bij haalt hel bericht, in het

vreemde blad, nog eens uit zijn karpoctsmuts; kijkt met bewolkte
oogen om zich rond, zonder te zien; haalt fehouders en wcnkbraauwcn
op; en zegt ter zijde -

» dat mag de drommel weten -

of de drom-

mel dan .... natuurlijk, .... niet: want wie gelooft nog aan een drommei!.... daar gelooft mijn vriend Prof. Brasfeur van de Gentsehe
HoogefellOoi ook niet aan; en die weet het toch wel; die weet, zoo
goed als ik, en .... beter dan ik, .... dat de Middeleeuwen een tijdperk
geweest zijn van de walglijkste en alTchuweiijkste » thcokratische dwingelandij"; waarin )) alle subjectiviteit"

VERNIETIGD

werd

2); VERNIETIGD,

zeg ik u. Ze hebben, de heele middeleeuwen door, niets auders gedaau
dan met usurpatorisch, papistisch, despotisch, theokratisch tyrannisme het heele snbjective element van den menselt naar den tIrolIl ...•
naar de maan,.... enfin, te niet geholpen: en dat is jam mer: want
ziet eens, wat interessant subjekt ik, )) Letterbode" , bij voorbeeld, bCIl;
dat is een subjekt, dat meê mag praten; dat is een subjekt, geboren ....
I) Of meer nog de tyrannie der grofste hebzucht-zelve.
Aant.

2) Zie ,,1\:onst· en Lettcl'bode" v. 12 .Jun. kol. 1.

1'. d. Rrd.
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natuurlijk.... na die algemeene , welverwenschte middeleeuwsche vernietiging... ."

Goed, snbjekt, excellent, mijn lieve mijnheer het sub-

jekt, maar duld, dat men u eens even bij de ooren trekke: » WAT
IS TITIAANS Noli me langere 1" -

» Wat dat dat is, wel, ik

IOÛ

wel een bitter beet jen Latijn moeten kennen, om niet te weten dat ... ."
Zeer goed, waarde vriend: maar wat nelt dat fchilderij, wat ftellen de
TIEN-DUIZEND

fehilderijen voor, die dat zelfde onderwerp behandelen 1 -

Gij verbleekt! -

Lieve man, waag er uw subjektiviteitjen eens aan,

en doe een:! een ftapjen of wat te midden van den theokratisehen modder in de theokratische nevelen dier welverwenschte middeleeuwen,» eet
abominable moyen ttge, la honte

de Ia eivilisation ct Ie déshonneur

de l'esprit humain", gelijk de elegante fransclle (euilletonniste Jules
Jauin zich krachtig uitdrukt: misfchien vindt gij hier of daar in het
!lijk wel een brokjen pergament, met de oplosfing van het raadsel.
't

Is lastig, niet waar, subjckt! zoo over kunst te moeten schrijven --

1\1.

en zoo perfekt goed in alle zaken thuis te moeten zijn.

"L'ABOMINABLE MOYEN AGE." -De bekendcHeer «Jiji»,of
« Jacques

J uljn» , zoo als een van Hildebrands helden hem gedoopt heeft,
heeft onlangs de volgende zoete chal'akteristiek van de eeuwen gegeven,
als wier uiterst'! en middelste vaandragers wij Keizer Konstantijn,
Paus Gregorius den Eerste, Karel den Groote, Koning Alfred , Sint
Eernardus, llildebrand, Rudolf van Habsburg, Kolumbus en Karel den
Vijfde begroeten:
« eET ABOMINABLE MOYEN

àGE,

L.~ BONTE

DE L,\ CIVILISATION ET LE

DF.SBONNEUR DE L'ESPRIT BUMA IN. » I)

De man, die zoo fpreekt, is auteur van het zeer befehaafde, zeer
roemrijke, zeer lieflijke bock
Z JIJden die

«abominabele»

« L'àne mort ct la femme guillotiuée».

middeleeuwen ooit wel eenig werk heb-

hen voortgebracht, dat meer strekte tcr besehaming der moderne verlichting eu tot oneere van onzen eeuwgeest dan deze dolle fehepping
van den -

{euilletonniste, die het waagt den naf te breken over het

tijdvak der epopreën en kathedralen?

SLECHT PAPIER. -

K.

T.

T.

Men heeft onze Eeuw niet tcn onrechte,

tegenover de oude gouden, zilveren, en ijzeren Eeuwen, waarbij men
het hlinkend blik der XVIII"

ZOÛ

mogen voegen -

de « papieren Eeuw»

genoemd. leder-e~n heeft haast. om elke gedachte op papier te breng1)

,J1'LE~ .TAX1X. -

Zic "RC\'llC Mensncllc", N. S., T. XU, Annéc 1854. Dé,·.
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en: alle improvizaties, alle over-een-komsten, alle poëzie, alle betoog,
alle verband fchijnt dán eerst waarde te krijgen wanneer er een papiertjen tot fteviging tegen aan is geplakt. We hebben daar niet tegen.
Vermeerdering van gefchriften is vermeerdering van ve"gelijkingspunten vcor ons oordeel en dus van kennis

voor onzen geest, vaak ook

van genot yoor de geheele ziel. Maar zie nu onze heerlijke Eeuw: zij
heeft papier, duurzaam papier, papier beftand tegen de bearbeiding
(waarvoor boeken en platen enz_ beftemd zijn), beftand tegen den
Iloopenden invloed der gewone natuurkrachten, - broodnoodig. Zij heeft
het zoo noodig, dat men haar niet ten onrechte de "papieren Eeuw))
noemt; en daarbij is die Eeuw zeer trotseh op haren "vooruitgang)) ;
zij laat zich zeggen, dat zij in zedelijke kracht, zelfs in oosthetische
bij vroegere tijdperken aehterftaat -

maar technische, maar ftoffelijke

meerderheid zal men haar niet durven betwisten. En hoe zwak is die
verwaande Eeuw ondertussehen in de teehniek; in de materie! Zij kan
(of wil- en dat is hier het zelfde) niet eens goeà papier maken; zij
kan den gewonen mensch niet in de gelegenheid flellen dat gene na
te houden, wat hij, bij de tegenwoordige maatfchappelijke inrichtingen,
zoo noodig heeft als brood zij drukt de

GOED

PROEFEXEMPLAREN

papier. Zict onze ellendige Eeuw!-

van Arie Scheffers meesterftuk (( Fran-

cesca da Rimini)), gegraveerd door Calamalta (hoeden af, kinderen
dier eeuw!) zij drukt ze op bladen, die binnen
droog, luchtig vertrck,

12 jaar zich in een

met gele ftippen en vlekken befmetlen; die

ftippen en vlekken vermenigvuldigen zich, en eindigen met gaten Ie
worden: het papier vergaat binnen een halve eeuwen Scheffers en
Calamattaas gegraveerd meesterwerk verdwijnt. In al de groote landen
om ons heen worden heerlijke boekwerken uitgegeven op blank papier;

maar dat blanke papier valt in vezds uit elkander, en de

boeken, met de waarde die zij vertegenwoordigen, verzinken in een
grondeloze kolk. Zoû het noodlot zijn? Zoû onze Eeuw niet beftemd
wezcn zich·zelve door monumenten de onrterflijkheid te verzekeren.
Arme, geur- en kleureloze Eeuw;

papieren Ecuw, die geen papier

kunt maken; die al uwe krachten infpant en -

gedroogde pap voort-

brengt, zonder kracht, vellen dic wechtanen van fchrik, bij het
liggen tegenover het papier der XV· Eeuwen het pergament der
IX.. Arme, lamzalige Eeuw:

ijzervreetster (quasi), die geen papiel'

kunt maken!

OUD-FRANseR. -

A.
Voor het oud·Nederialldsc11 is de kennis

laU

hel
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oud·Fransch een noodzakelijk hulpmiddel, niet zoo zeer om den juistcn
zin van bijzonde,'c woorden en spreekwijzen te bestemen , als om de herkomst der oud-Nederlandsclte Ridderpoëzij op te sporen, die zich dool'
vertalingen nit het oud.Fransch gevormd heeft. Voor het oud-Fr'anseh
hestaat tot heden geen ander woordenboek dan hct

"Glossaire de la

Langue Romane, par J. B. B. Roquefort», Paris, 1808, 11 Tom.,
een wel'i, dat in alle opzichten gebrekkig is. Ik heb over deze beo
hoefte brieven gewisseld met Parijsehe geleerden, d'ie mij verzekeren
dat cr ook onder hm maar één stem over het gebrekkige van Roque,
forts werk was; doch dat lot op dit oogenblik geen uitzicht ?p iets
heters bestond. Alleen melden zij mij dat er in de Bibliothèque de

l'Arsenal een dictionaire voor het Middeneeuwsl'h·Fransch berustmde
was, hetwelk tot schrijver had La Curoe de Ste Palaye, die ook o... er dc
Ridderschap geschreven heert. Dit werk was volgens hun aller oordeel
veel beter; doch er bestond geen uitûcht op de uitgave van dit handschrift, en het eenigste, dat mijne vrienden mij konden aanbieden,
was copie van zo vele uittreksels als ik zou verlangen, tot copie van
het geheele werk toe. Voor de taal der Troubadours zijn wij daartegen
uitmuntend toegerust met het Woordenboek van Raynouard in VI dee·
len, en somtijds neemt men, bij gebrek van iets beters, daartoe wel zijn
toevlucht voor het Middeneeuwsche Fransch.

J. H.

HALBERTSMA.

MIDDELEEUWSCHE HARMONIE. Prof. Marx van Trier, die
zich redert jaren bezighoudt met eene gerchiedenis der Godshuizen van
dat Bisdom, verzoekt ons te vragen: of den Nederlandschen archreologen en bihliografen ook voor is gekomen het werk «Harmonica Institutio eique subjectum lect~onarium fot ins anni, cum superscriptis notis
musicis», door Regino, een beroemde Abt van Prüm,

t

915.

Men vindt melding gemaakt van drie, thands, helaas, verlorcn handfchriften: een te Bremen, een te Minden, en een, dat als autograaf
voorkomt op den katalogus der veiling van zekere
Hagre-Comitum, 1727».

« Bibliotheca

Krysiana.

Weet iemant ook eenig SpOQf van dit merkwaardig geschrift aan te
wijzen?

A. TH.

D. As VALCOOCH. - Dr De Jager heeft mij herinnerd, dat de Heer
uBuddingh"', in zijne .Gefch. v. Opv. en Ond. enz. in de Ned." Dl 12 ,
bI. 104-120, het eerst de aandacht op onzen fchoolmeester gevestigd heeft.
Er bertaan 3 drukkeu : Amst. 1597, Rott. 1607 en 1628.
A. TH.

_______ J
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"DIETSCHE WARA.NDE".
1856. N° 2: Mars et Avril.

UN VILLAGE HOLLANDAIS,
all XIVe siècle.
'.

~. contient

A seconde livrai30n de la p;).rtie néerlandaise de notre revue
Ic 4">0 article des "Etudes» de M. l'avocat Henri van
/._
Berkel, de Deln, «SUl' Ic village hollandais au XIVe sièclen.
1\1. van Bcrkel a voulu ülÏrc connaltre à ses compatriotes un détail, en
apparcnee lleu considérablc, tic ce monde à.peu-près inconnu qu'on pourrait
appeler kmoyen ar;e ~ dépauaché 'l. M. van BrrkeI , après des invcstigatiolls
patientes et judicieuscs, nous soulève un coin du rideau, qui dérobait à
nos yeux eet organisme ilussi curieux qu 'imposant, aussi sage qlle pittol:esque, aussi vivace qlle durable, qu'on appelle société lléerlandaise de I'époqlle
des comtes. L'auleur a gratifié Ie Ir volume de la «Warande» dc troi~ articles, nourris des faits les plus intéressants, appuyés sur dt~S documents authentiques, ,par lesquels il jette un jour tout nouveau sur son sujet. En
Hollande, eomme partout ailleurs on, s'est contenté longtemps du moyen
age aux «troubadours fIers de leur doux servagell ; il n'y avait que
les plus llardis qlli osèrcnt enrore quclquefois sc Ie figllrer d'une manière un peu moins doucereuse: ceux-ei, dans chaqlle class!! , avaient
leur livre favori: pour Ie bas-peuple, ct même un peu pOUI' Ie beau
monde, c'était «les Croisésll de Kotzcbuc; I)QUI' la classe moyenne,
« I van Hoe II de Sir Walter; « Faust II , de Goethe, pour les ra ffll1és,
pour « l'nristocratie de l'intclligencen. De petit en petit on commence
néanmoins à ne pas interroger les seuls poëtes du XVlIl' siècle, ui
les chansonniers dc i' « Empire II - mais les ll10numents batis, bosselés,
peints, gravés, brodés, écrits et imprimés en cire; on consuIte les char
tes et les capitulaires, les poésies et les cOl'respondances, les chroniqucs
et les traditions orales. Cette méthode, en effet la seule tolérable aujour
d'hui, trouve un zélé promoteur uans l'honorable jurisconsulte de Delft;
ct, s'il y a déjà un rnérite à se frayer une ronte nouvelle, - 1\1. van
Berkel feut hien encore eouler sa science solide dans une fonne agréable
et attrayante. Jamais jusqu'ici on n'avait traité des institutions judiciairts
du passé (qui sont comme Ie squelettc vigoureux de la soeiété entière),
SUl' un ton dégagé et populaire.
M. van Berkel a fait ressortir avec la dernière évidence, qn'à une époque flétrie par notre ({ aristocratie de I'intelligence II de la qualification de
«despotiquell, il y avait bi en plu5 de liberté, bien plus d' «équilibre des
pouvoirs n qu'on n'en rencontre dans la plupart des administrations
eornmunales relevant dc nos eonstitutions modernes. L'auteur fait sa part
2
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à l'élément frison ct ;\ l'élément franc dans Ie fiouvcrnemcnt et la distrÎbution de la justicc CItCl nos {( vilaius" du XIV- siècle. 1I traite, successivement, du curé, des institulions de charilé, du bailli et dn seouleth, des
{( asig~ Il avec les {( voisins" eonvoqués, desjurati et échevin~. Après avoir
examiné et expliqué suffisamment les d~voirs et les droits réciproques des
habitants du villagc et de leur magislrat, 1\1. van Berkel est en droit de
s'écrier: {( De sorte qne Hons trouvons, dans notre petit village du XIV·
sièele, ce que les sages de I'antiquité considérèrent comme Ie meilleur
gouvernement pour la ville et pour les champs (Cieéron, «dc Rrpubl.)}
L. I, e. 29, 35, 45 de. - conf. Taeit., "de 1\lor. germ.)) c. 11, 7):
une main éUf'rgique qui tient les rêncs, - l'avis des plus intègres ct
des plus capables, - la décision des questions imporlantes émanant de
tous, et confinné et promulgué par un chef que tous rcsp~ctcnt : I'AutOl'ilé souveraine, - la Puis<ance des Grands, - el la libre action du
bourgeois, - 1rois parlies essentielIes du gon,·crnement ct de la marche de la juslice, qui scmblcllt s'exclure mutucllcment, et qu'ici ron
troU\·c lwrmonieuscment réunif's pour Ic plus gTand bien de la commune. n Dans Ie cahier que nous publions aujourd'hui 1\1. van Berkel
nous traee, avec les couleurs de la palette de l'histoire même, Ic tableau ,rune féancc de la jllsliec de Ilotre village. 11 Iraite son sujet..
peur aintii dire, dramatiquement, et iI vient emprunter son dialogue
;\ la seitllcc même , ayant soin d'appuycr tous Ics élémcnfs de sa compositioJl de preuves authentiques. Cn forme de notes all-bas des p~gcs.
En.core un ou deux artieles , et lH. van Berkel aura fini la tàche qu'il
s'était proposée. Nous croyons que la lccture de ce travail cst indispensahle à tout éerivain qni ,·oudra écrire uue histoire de la eivilisal ivre de I'Europe occidentale du moyen àge.

FIJEUR DE L'HISTOIRE,

lil.

Légendes des Apötres.

Oude mans continue, dans noh'e livraison de mars-avril, la pU
blieation de quelques légendes rimées, qui semblcut éerites dans
la prc,miè~e moitié du X V- siècle. Après avoir mis au jour les
legendes de S P,crre et de S. Paul, de S. Jean et de S. Jacques, de
S. André et de S. Bal théléillY, M. Oudemans nOllS eommunique cclles dcs apotres S. Philippe ct S. Thomas. L'ouvrage cntier, dont la
seule copie cxistante re pose ;\ la bibliothèque de la Sociélé Littéraire dc
Lcyde, est inlitulé "Fleurs de l"J.istoircn j il était dcstiné à contenir:
les vies des apol res, celles des martyrs, celles des confesseurs, ct celles
des vier 9,es et R !"cmmcs».i mais il parait que I'auleur ~'en a traité que
la premlCre part IC , la vle des SS. Apotres , de ces « XII gemmes précieux», de ces "XII piliers de Chrélienlé», qui, "après l'ascemioIl de
N. Seigneur onl hOllorablement fondé la foi )). Quoique celle poésic sente
Uil peu Ie slyle des chroniqueurs, elle abonde en traits charmants, et
l'on y rencontre des pHrlicularilés peu COllnues, d'ull raractèrc Iraditionnel inClitHestable. Voiri Ie portrait de S. llarlhélémy, tcl qut notre
PQllttl Ju XV, .ièclc I'cxlorqUl' à un démon qni se plaint de cc que I'apólrc,
~
~

o
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par sa présenre dans les Indes, "opt ende van ertrike
(vers les
confins de la terre) , óle toute force aux mauvais esprits. "Comment,
lui demandent les prêtres payens, pourrons.nous connaître et empri.
sonner S. Barthélémy"! II se promène tant de monde par Ie pays:
l)

dites·nous queUe marque distinctive porte l'apótre de Dieu)); et Ie démon

de répondre:
"Op fijn hoeft heeft hi bruun haer
En kerfp, ie [egge u dit,
En fine huut es al wit;
Grote oeghen (dats waer) ,
.J. rechten nofe en daenfchijn claer.
Hem fijn ghedect fine oren
Met finen hare, als wijt horen;
Oec heefti den baert lanc,
En fomech grau baer daer in ghemallc;
lIi es een vierfcoet man,
En hevet .j. wit (wijt?) purper an,
En .j. witten (widen?) mantel, mede
Van pnrpre, over wam'hede.
Dat heeft hi gedregen .XXVI. iaci'
OniJefmet.

.Snl' sa tête il a une chevelute btune
Et crépue, je vous I'atteste,
Et sa peau est toute blanche;
De grands yeux,
Uil nez droit et Ie visage serein.
Les oreilles lui sont couvertes
De ses cheveux,
11 a la barbe longne
:Et quelques poils gris s'y mêlent.
Il est un homme robuste
Et porte une large robe de pOUl·prel).
Et uu ample manteau,
De pourpre aussi.
e'est ce qu'il a porté vingt·six ans
Sans tarhe.

Sine ftemme luudt als .L bofine,

Sa voix sonne COlllme une trompette.

.

..

~

..

...

IIi es altoes blide, en hi can wale
Van allen landen alle talo."

.

.

Il est toujours joyeux et il sait hien
De tOLlS les pays toute langue. "

nu PLAIN-CllANT DANS LES ÉGLlSES CATHOLIQUES DE LA llOLLANDE.
~ 'Z1 " De Rijk soumet aux lccteurs de la

, d'observations sur Ie plain challt et la mallièrc défcclueuse dont
11
J'exécute généralemcnt en Hollalldc. Il!)arait qU'illl'y a qU'UllC
'"

'

"Waranden

Ullc série
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seule exceplioll à ceUe règle. Dc celle-ci DOUS sommes redevables à M.
l'abbé Jallssens qui a formé, à la Haye, une écolc de chant grégorien,
cl'après les anciens princives. :\1. de Rijk s'occupc, depuis quelquc
temps dans Ie lieu quïl habite (Hilversum, beau village de 7.000
habitants), à propager les saines doctrines de J'urt chrétien. C'est à la
campagne que, sous bien des rapporis, les ancien nes coutumes sonl
enCOl'e vivaces, ct c'est là que plus faciIement que dans les grandes
villes on renouera les
traditionnels, rompus violemment depIlis la
R.enaissanCe.

ms

I) A moins que Ie mot "wit" dans Ie texte néerlandais ne soit unc faute de
eopiste, nous dcvons avouer que nous no comprenons pas la phrase. Nons compl'enons pourquoi Ie poëte a "revêtu" son apötre "du pourpre" , mais nons ne
1I0US expliquons pas que Ie pourpre soit "blanc" (wit). "'Vijd" au contraire
(large) est caractéristique dans les draperies iconographiques des Saints du Nouveau Testament; à tel point que dans les gravures du XVIe siècle on voit fré·
quemment que les disciples qui s'onfuiel1t du jardin des oliviers, au moment
de la trahison de Judas, laissent leurs vêtements entre les mains des soldats
qui les poursuivent, et se jettent tout nuds hors de I'enceinte. Voir la "Grande
l'assion,' (rAIhert Dürcr, xylo~raphies de 1510, et Ie n° 3 de la .PassioI1"
gravée par Goltzius "dans Ic style de Lucas van Leyden •.
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PEIN'fURE SUR VERRE
au commencement du XIVe siède.
~m'ArChivistc de Louvain, 1\1. Edwanl van Even, qui s'est fait un

~

nom par scs travaux d'histoire lillél'aire et artistiqnc, et auqnel
Bons dcvons la conllaissallce des artistes du célèbre hOtel de
ville de l'aneienne capitalc du Brabant, publie, dans Ie présent nnméro
de la (( \Varande n, nnc llotiec historiql1c sur un vitrail , découverL par
lui à travers la maeollncrie dont on avait doublé la fenêtre au XVII'
siècle, dans la principale ogive apsidiale de l'églisc du grand béguinage à
Louvain, ct sur les artistes - sculpteurs (imllginatores, ou ymagini(ices1 ), iIlustrateurs de livrcs (illum1'natores librorum2 ), caHigraphes
(scriptores librorum missaliwn 3 ); architectes 4 ) et pcintres (pictores
ymaginum) - qui, de 1250 à 1:324, ont Iravaillé dans cctte viHe.
1\1. van Even mentionne Arnoull Gaelman, comme pcintre de fignres,
et il admet la lJOssibilité qlle la verrière en qucstion lui soit due. Ce
vitrail , rcpréscntant la St, Vierge, couronnc royale en tête, habillée en
vcrt • amplement drapée d'un manteau rouge, et portant Ie divin enfant qlli est vêtu en blanc et tient un petit oisean sur la main, remonte cffectivement au commencement du XIV- siècle; et nous ne sa·
chions pas qu'il cxiste dans les Pays-bas une peinture SUl' vcrre de plus
aneienne date. M. van Even cxprime Ie souhait que !VI. Edmond Lévy,
qui publie en cc moment à Bruxelles une (( Histoirc de la peinfure SUl'
verre J), partieulièrement en llclgiqlle, tienne compIe dans son ouvrage
(annoncé par nous dans la « Waranden 110ur 1855, p. 380) de ccttc
relllarqnablc rclique de rart ancien.
,,~
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des bätiments et des images.

Ous avons commencé la publication des traditions néerlandaises,
qui se rattachent à la fondation ou à la construction d'reuvres
d'architecture, notammcnt d'églises, ainsi qu'à J'histoire des
images ct d'autres produits de l'ar! plastique. 1\1. l'abbé Funnekotter,
l\f. Ie doctem' Nuyens, 1\1. Hezenmans de Bois-Ie.due, 1\1. de Rijk de Hilversum ont déjà souvent prêté une oreille altentive aux naïfs diseours
ues gros eampagnards et des pelifs bourgeois, pour attraper quelques.uns
de ces récits poétiques et pleins dc sens dans lesquels se manifeste et se
eO,ll1l?lait Ie génie p~pul<~irc. Cctte 'p0é~ie se dér?be à foute p~rquisition ~ea
uemlque, parce qu II n y a pas dantipodes d humeur mOll1S compahble
que la SCIENCE collet·rnonté ct la VIE saine, franehe , forte et rnultiforme
du génie natinaJ. Nous nous proposons d'insérer, de ternps en ternps,

;if

o

1) .Jean Ie sculpteur, dans la périotle de 1250 à 1294. 2) Guillaume (1305)
et ArlJoult (1307-1317) d'Aerschot. 3) Jean de Wesemale: 1346. 4) ,Tean
Horen, Gérard Stevens, ct Godefroi Haes, 'lui, en 1317, tl'acèrent les plans
de la Halle aux dmps de LOUl'ain, actnellcment pal ais de l'univel'sité.
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dans la « partie française)) de notre « Warancle", nn choix des légendes
artistiques, dont, cettc fois, DOOS publioDS une douzaine eD Déerlandai~

VANDALISME .
'. "S':.:"~. N se récrie en Allemagne contre Ie badigeonnage tres-récent de la
« Broederkerk 11 à Zwolle. Nous DOUS som mes informés de ce qui
•~
;'(
en était, dans Ie chef-lieo même de la province d'Over-ijstl,
et,. à notre grand regret, DOOS avons à constater qo'on vi ent d'enduire
d'une couche de chanx bien blanche une voûte historiée de l'ancienne
église des dominicains , actoellement occupée par les protestants. Aux
yeux des administrations d'églises de toutes les nuances, Ie badigeon
est chose très-désirable, el très-excellen te, du moment qu'il est d'une
blancheur irréprochable.

'
11

BIBLI OG RAPHIEl).

Ous contin~ons. Dotre compte-rendu des notices bibliographiques
de la 1'" hvralson de la «Waranden pour 1856, et nons y
ajoutons celles de la 2 ..•.
3 0 Nous avons eu la hardiesse de ,mettre notre veto à la propagation
des doctrines con tenues dans les (( Etndes sur les Beaux-arts etc. par
F. B. de Mercey. Paris, 1855.)) - Le mot (( beaux-arts Il sent Ie muse
de Mme de Pompadour, ou tout au moins les petits soupers «grecs))
de l'aristocratie démocratique de 1800. Il Vil sans dite que M. de Mercey
ne sympathise pas avec ,les théories viahles et profondes de 1\'1. Hipp.
Fortonl et de M. Alfr. 1\1ichiels; j[ hausse les épaulcs sur les écoles de
peinture allemande de nos jours; c. à. d. que 1\'1. de Mercey promène
ses « beaux-arts Il Ie long du uchemin bauu Il.
4 0 Rommage au digne Fr. Renr. von der Ragen, pour l'activité in·
fatigable d'une longue et bonne vie. M. v. d. Hagen vient de publier
les poésies épiques du cyclc de Thierry de Bern et des « Niebelungen )) •
Regrettons que Ie public néerlandais n'accorde aucune attention à celte
m,anifestation grandiose de la vie nationale néerlandaise qni s'appelle
I'EpoPÉE, à plus juste titre qu 'on ne qualifie comme lelie Ie "Paradis
perdull et la « Henriade Il.
5 0 Annonce des (( Chants populaires des flamands de France II de M.
de Coussemaker, l'anteur de I' (Rist. de I'Harmollie au moyen àge, Jl une
reuvre ou Ie talent et l'érudition se donnent la main. l' uAcadémie
des Inscriptions ET Belles-lettres II n'a fait qu'un acte de justice en
admettant 1\1. de Coussemaker au nombre limité de ses membres correspondants ~).
v.

~

I

1) Voir pag.- 18.
2) M. de C. fait beaucoup d'honneUl' à MM. les "Inscripteurs" ainsi qu'à
MM. les" Bellettristes" en acceptant leur diplome. Est·ce que, peut-être. à la
fin des fius, les Académies vont se faire chrétiennes? En ce cas la première
chose dont celle des "Inscriptions" et des "Belles·lettres" aurait à s'occuper,
ce serait de se faire haptiser d'nn nom chrétien... chrétien considéré comme
synonyme de logique.
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Dans eette Ir. Iivl'aison de son fl'avail intéressant 1\1. de Coussema·
keI' a sauvé de )' oubli une foule de chansons (Iextes et mélodies), qui ne
subsistaient qu'à l'état de tradition orale; une trnduction en français
est jointe aux textes néerlandais. La plupart des mélodies ne sont pas,
à proprement parlel' , des mélodies nationales , e'esl à di re qui éma·
nent du peuple entier, eomme Ie rosier sauvage « émane II de Ja terre
au milieu du bois, comme Ie tlstyle ogival)) émane de la géuération
du XIII- siècle. Nous croyons que les phénomènes littél'aires et mu·
sicales ne sont explicables que par la distinction de l'art naturel ou
national et de rart « artificiel )) ou individuel: or, il n 'y a que les
No. XXVIII, XXX-XXXV, XLII, XLIII qui appartiennent à la pre·
mière catégorie.
6 0 Annonce etappréciation d'une nouvelle composition dramatique de M.
Schimmel, intitulée ti Struensee)). Nous avons parlé de M. Schimlllri dans
la f{ Littérature néerlandaise à ses différentes époques II 1); voir p. 240
et suiv.
7° Annonce et recommandation d'une nouvelle traduction néerlan·
daise de ti Don Quijote II par 1\'[. C.·L. Schüller, prosaïste spirituel, qui
no us fait mieux connaître Cervantcs que ee n'était possible par Ie per.
sonnage tlendimanchéll que Florian avait fait de I'auteur c!'pagnoI. Il
ne faut "enjoliverll ni Shakespere ni Cervantes.
8° RecomUlandation du ti sommaire de la mythologie germanique))
cxtrait du grand ouvrage de Grimm par Jos. Verein (Göttingen , Diet·
richsclle Buchhandlung) - prix tI. 1.go M. Carl Schiller vient de publier un excellent »Coup.d'reil SUl'
Ja marehe de l'arehilecture des églises ", principalement en vue de con·
tribuer à la conservation des monuments ecclésiologiques dans Ie duché
de Brunswick. La division des époques de 1\1. Schiller ne serait cepen·
dant pas entièrement la notre. (Brunsw. Leibrock 185[;. Prix tI. 1.40.)
10° M. G. Hotho publie à Berlin « Véeole de peinture de Huhert vau
Eyck, entourée de ses prédéceeseurs ct contemporains allemands ll. Si
1\1. Rio oCl'upe l'extrême droile du parlement de I'art chrétien, M.
Hotho se trouve à I'extrême gauche; mais du moins aucun allemand
raisonnable n'y songe plus à contester I'excellence de I'art du moyen age.
11 0 Projets de déeoration et d'ornements, par Paul Boeheim. L'auteur
destine cet ouvr~e à faire valoir son intIuence » sur la tendance du
goût des architectes, des peintres, des sculpteurs el des décorateurs)).
Que Dieu et les Quatre Couronnés nous en préservent! Quelle ollapo·
dridade Grécisme, Raffaëllisme, POlllpadourerie et tout ce qui en
relève! Le travail de M. Boeheim méritcrait à peine de figurercomme
illustration dans les "Beaux·arls 9 de M. de Mcrcey (voir p. 23, n° 3).
12° tlSagas hessoises», run des recueils de poésie nationale de fen
Ie savant J. W. Wolf, littératcur auquel Ie peuple neérlandais a les
plus grandes obligations.
13° "Les reuvres musicales ('es XVI- et XVII" sièclesn; une nomen·
clature systématique et chronologique, par 1\1. C.·F. Beeker: travail de
biLliographie fort estimable.
1) En dépót aux librairies de M. V. Didl'On à Paris et de M. T.·O. Weigel à
Leipsick.

LA "WARANDE"
en 1855. 1)
<~~. 'On nous permettra de continuer notre rapide inspeetion des
articles eontenus dans la premier volume de la )) Warande)) .
_
Sous la rubrique dont !lOUS avons relcvé les traits principaux 2) vient se placer naturellement notre (( Carthago delenda)) relativement à l'architeeture èomestique des maltres-maçolls, des charpentiers et des apprenti-ingénieurs d'aujollrdllUi. Tout, ceIa se mêle de faire
des maisons. Tout cela a sucé. avee Ic lait de J'Ecole ou d'une pratique stupide (nourrices impurcs, maltresses dévergondées dcs Cillq ordres et de l'art [Je travailIer en zinc, en asphalte ou en papier màché),
Ic triste amour des corniches, la prétentioll de ne 110uvOÏl' plus rien
~pprendre des monuments néerlandais qu 'ils abattellt, et Ie sangfroid de l'idiotisme incurablc. Puisque cet uamour n, cette (( prételltion ))
et ce (( sang-froi[Jn ont résolu de niveler entièrement les silhouctles
de nos villes, qui, par une soiréc d'automne, sc détachaient élégamment et fortemen! sur un azur verdàtre et transparent ; puisque ces
omriers et ees mathématiciens, en vrais Normans , se plaisent à raser
nos bàtiments, en laissant crouler les tours, en abatlant les plus
délicieux pignons, en écorchant et badigeonnant nos façades, pri\'ées de leurs tableaux en bas-relids, de leurs élégants corbeaux et de
leurs fenêtrcs voûtées, en masquant nos toits et en posant leurs abominables corniches, avrc ct sans attique, comme les rails d'un chemin
de fcl', sur les facades des maisons de nos rues, ou en sciant ces mêmes
corniches en mill~ morccaux, pour distribuer, avee la dernière justice,
sa part à chaque maison haute et petite - nous n 'avons pas disrontinué de nous récrier ronfre eette inconccvable aberrati{}n du génie architeetonique et nous avons regretté que la uSociété" qui patl'onise les
(( progrès }) de l'arehitecture, ait donné dans ces mêmes erreurs, en admettant des projets de bàtisse qui pêchent grossièrement co nt re les vrais
principes 3). Pour faire juger de Ia question ceux d'entre nos amis,
qui n'auraient pas sous la main les « Annales archéoIogiques}), nous
prendrons la liberté d'r emprunter nn passage qui se I'lIpport.e directement aux grands intérêts de notre architecture domestique:
II II faul savoir que l'amour de la liberté, qui est un trait du caraclère national, a toujours fait éviter à nos pères de vivre avee plus
d'une familie dans la même maison. Tout bourgeois établi a sa maison
à lui, soit qu'il la loue ou qu'elle lui appartienne en propriété. La
conséquence de cet instinct, qui à sa noblesse, se fait remarquer dans
les terrains excessivement étroits, a~signés à ehaque maison moyenne.
Les maisons, surtout à Amsterdam, ayant deux ou treis fois plus de profondenr que de largenr, présentent leurs toits aux pru;sants sous forme
de chevron. L'ancieBne manière de garnir Ie haut de la façade s'alliait
1)

Voir pag. 5-8. 2) Pag 5 et suiv. 8) "Bouwkundige Bijdragen", T. IX, N°. L
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parfaitement à cette disposition; mais, de nos jours, nos misél'ables
charpentiers et maçons veulent absolument appliqucr à nos étroites façades Ie système adopté pour les grands }Hîtels, et, afin de ne pas
manquer une seule occasion de faire admirer leurs magnifiques entablements à moulures doriques, ils clouent leurs architraves avec frise et
corniche contre la partie supérieure du sommet en chevron de la f.1çadc;
cela les oblige à simuier dans la maison une hauteul' factiee, et les
pousse à toutes sortes d'incongruités architectoniques. Nos façades étroites,
de différentcs hauteurs, surmontées de leurs corniches ridieules,
donneut réellement à nos rues I'air de deux rangées de eouvcrcles en
coulisse, comme on s'en sert pour fermer les boîtes de jeu de dominos.»

DE L' ART EN GÊNÊRAL .
•

Aus cette rubrique nous avons donué, dans la ,,\Varande)) de
1855, des articles de polémique et différentes notiees. Nous
nçus sommes amusé du subside de fl. 1000. - porté au budget de I'Etal « POUR L'ENTRETIEN DES MONUMENTS HISTORIQUES», tandis
qu'on aecordait fl. 43.000 à la cause de I'HISTOIRE NATURELLE: de sorte
que nous sommes arrivé ~ I'équation suivante :
LA BÈTE: LA CATHÉDRALE

= 42H:

1.

avons travaillé dans la mesnre de· nos forces à la propagation
N 0us
du principe d'nnité nationale entre la Belgique flamingante et Ie royaume des Pays-bas. Nos frères d'outre-Escaut nous ont généreusement
!ouhmu dans une luUe, qui pour n'en être qu'à ses premières phases ne
laisse pas de porter la preuve éerite sur son front que ses champions
n'y pensent pas Ie moins du monde à Ia rabaisser au niveau des questi ons de politique provisoire de .nos constitutions... quelque peu mesquines. Nous laissons la part des administrations, de Ia milice, des ports
de lettres, des impóls, des loteries, des. pensions, etc, etc. a ceux qui
s'y entendent mieux que nous: nons bornons nos mouvements à la
sphère des FORMES, SYMBOLES DES IDÉES émanées de Dieu : LANGUE et
ARCRlTECTURE: musiqne, littérature; sculpture, peintlJre - tectonique dans tontes ses branches. Dans tout ce\a les Flamands de
Belgique et de Franee, les Brabançons, Limbourgeois et Hollandais ne
connaissent qu'une patrie - LA NÉERLANDE, qui accepte des deUK mains
les trésors de scicnce chrétienne et d'art germaniquc dont ils sont dotés
par la munificence des nationalités limitrophes.
cette même rubrique nous avons rassemI>Ié quelques traits d'une
Sons
vie d'artiste et de chrélien, rourte. intense, pure et belle. En contemplant eette carrière d'nn peu plus de trente allS, ce caractère
hon, franc, ferme et indépendant, qui uoissait la douceur à la fierté,
Ie culte de Jésus-Christ et de ses saints à \'étude des arts, du théàtre,
des belles manières même; en rêvant à ce qne eette spécialité musicologne, ce jenne compositenr avee son profond sentiment des stylcs et
son goût exercé, qni penchait vers l'idéal des Fanart et des Greatheed,
avec ses études snr les praticiens et les philosophes de rart, aurait pa

DE L'ART EN GÉNÉRAL.

27

devcnir pour la musiquc du moyen age, et en parcourant Ie trésor,
dont il avait dolé sa palrie, quand il lui a révélé l'existence d'une infinilé de bclles mélodies des XIV', XV,, XVI" et XVII" siècles 1), il nous a pris une profonde aflliction et nous avons prié Dieu de nous
venir en aide pour que la force et Ie courage ne vi nt à nous manquer entièrement: nous vcnions d'écrire la biographie d'un frère, Ic
compagnon de nos travaux el des jours heureux comme des tribulalions légères que la vie nous avait offerts.
collaborateur Foreestier 2) s'est occupé de l'Académie royale des
N otre
Sciences; corps savant qui était venu remplacer l'Institut qu'on
venait. de supprimer. Il ne peut comprendre, notre bon provincial,
comment une eorporation de 4Q ou 50 membres (c'est environ là Ie nombre des votes à la classe de toute scicnce «qui ne repose pas sur
I'OBSERVATION PHYSIQUE l), la classe des scienccs non-naturelles), comment
une pareille corporatioll peut raisonnablcment faire ce qu'elle est appelée
à accomplir. eette corporation se compose de différentes spécialités:
il y a des membres pour la l>hilologie grecque et atine, il y a des
mem bres pour la philosophie, des membres pour la littérature néerlandaise, pour l'histoire de la patrie , pour l'histoire universelle,
pour les antiquités orientales, pour la jurisprudence, pour I' (( art poétique l),
il Y a un membre pour ie chinois (M. Hoffmau); maiutcuaut notre ami
Foreestier refuse d'apporter un peu de bonne volonté à sa besogne d'appréeiateur - il rcfuse de croire que les mem bres pour l'histoire de la patrie
soient naturellemcnt en élat de décider des queslions de chinois, de philologie
latiue et de littérature méso-gothique; notre ami prétend que, tout en pouvant juger d'une question d'art poétique de 1690, on n'a pas prouvé
pour cela êlre à même de trancher une difficul!é d'interprétation d'une
loi COllfiée dans Ie temps à quelque rcspectable palimpseste ou à quelque
dalle mystérieuse par un vieux Romain ou par un Ninivite de plus aneicnne date encore. 11 va sans dire que notre ami de Buiksloot a tort
et que I'Académie a parfaitemcnt raison, en continuant sa lache.
Notre ami Foreestier a tort d'avoir si souyent tort; ~c'est très-omineux
pour sa réputation et pour Ie crédit de notre « revue» qui prend nn
triste plaisir à publier ses lettres.

VIE NATIONALE .
-•

~ Ous avons écrit les mots: VIE NATIONALE

en tête d'unc rubri( que, qui a élé il\ustrée par des travaux de M. Ie D' Halbertsma
sur la toileUe des femmcs de Hindeloopen (en Frise) , de M.

e -:'.

1) Dans son n' de janv.-fev. 1'" Ecciesiologist", revue allglaise de l'archéologie, parIe de ce recueil avec une sympathie que nous mettons b. huut prix.
L'auteur s'exprime, au sujet de quelques-uns des noëis, en ces termes : "The
melodies composed hy the late L. J. Alberdingk Thijm show a decided reaction toward the older style, together with considerabie talent, but his taste
seems to have been in a transitional state." A I'article, qui est de la main d'un
lIuteur connaissant notre langue, se trouve joint une traductioll excellente, cn
vers anglais, du n° CXXXVlI de nos chansons, avec reproduction de la muóique, accompagnée de parties d'alto et de ténor.
2) Voh' pag. 7.
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Hofdijk 1) SUl' nos anciens chateaux ct spéeiaJement SUf la ûislribulioll
du manoir des sires d'Arckel. M. Stallaert, de Bruxelles, nous a fóurni,
en vicux français et en vieux uéerlandais, des instruetions pour Ie
service de la labIe. Enfin, M. van Berkel a traité à tmis reprises "dn
village néerlandais au XIV- siècle», Jont DOUS, aTons parlé plus haut 2).

PARTJE LITTÉRAIRE .
,.
'Aus la "partie littérairc)) de la «(Warande)) 1\1.0udemansapu
hlié les légendes en vers, dont il a déjà été question dans I'ana
• ,
Iyse de notre nouvelle livraison .3).
Le doctellr Van Vloten a publié d:lns la ",,-arande)) un drame
M .rieux
du XVI· siècle, d'un poëte-rhéloricien appelé Corn. Everaert.

CII-

Le judi"ieux éditeur I'a intitulé « 's Werelds Bestaan)), qu'on pourrait
traduire "Le faict du mOhde». M. Nieuwenhuyzen a doté notre recueil
d'lln autre drame du X VI' sièclc "Le fils prodigue». Lc même littérateur, ainsi que MM. B10DlIDaert et AngiJlis, des amis belgcs, nous ont
encore fourni que~ues petites poésics lhioises du moyen àge.
général nous passons sous silence les Mélanges et NonveIles » de
E nnolre
revne. Il nous entrainerait trop loin d'entrer en détails à ce sujet.
a Bibliographie» des notices nous ont élé Iransmises par MM·
P ourVanlaEven,
Nieuwenhuyzen, Donker, et nombre d'autres.
a

Les ouvrages suivants ont été analysés ou annoncés:
Une « Esthétique)) de l'art allemand du moyen àge, du D' Dnrscll :
livre orthodoxe, complet, bon marcllé (2 Thlr.).
Unc nomenclatnre historique des artistes de tous les temps de nl.
Fr. Müller; })onr les « connaisseurs» et «amateurs».
Un «mof d'introduction à I'hist. de l'arcbit. sacrée du moyen àgcn de
M. W. Löbke. Ce nom d'auteur est nne recommanûation snffisante.
(Frcs. 2.- Dortmund, Krüger).
«Opnscules et études SUl' I'histoire de I'arl» de l\'l. Kugler (2400 pag.).
C'est tout un procès-verbal de la vic de I'art des derniers vingt ans.
Les amis de I'art chrétien vcrront avee une vi Te satisfaction eommenl
Overbeck, dont les tableaux n'avaient, pour JU. Kugler, à la page 177
du Tome IUme, que Jes «agréments d'un joli conte de Jëe» a grandi (pendant dix ans - à la page 560), jnsqu'aux proportions d'nn chef d'écolc
majestueux, ct, du premier' représenfant "tie eelle tenûancc artistique
gui est d'une signification si frappante dans l'apprécialion du développcment des intelligences de lIOS jonrs».
« Monuments de rarchiteeture, de la sculptnre el ûe la peinture» , publiés par M. E. Förstcr (Leipzig, Weigel). I.e Gailhahaud allemand.
Plaidoyer inattaqnable en faveur de l'art chrétien.
« Fingerzeige» de M. Aug. Reichenspergcr (Lcipzig, Weigel - Deux
édilions, Frcs 15. - et Frrs. 4; Ie prix réglé d'après Ie nombre des
planehes). M. Reichensperger «( met Ie doigt» (et c'est un doigt de maî,
tre) sur les plaies de I' art religieux; ct il indiquc les seuls vrais rcmè.
1) Voir notre uLittératnre néerhtndniseu, à la page 253.
2) Page 19, 20. 3) 20, 2 I.

PAl\TIE LlTTÉRAlRE.

29

drs. Ses Ihéories sont viables ; cUes cntrainent la pratique et emportent
ks récalcitranls.
"Traité populaire des styles architectoniqnes)), par ~1. Tarbuck (London,
Hagger, fl. d' H. 1.)- 1\1. Tarbuc:{ est bien intenlionné, mais il ne semblc
pas cornprcndre Ic monvemcnt chrétien.
"L'art dn moyen age cn Westphalien , par 1\1. Lübke (Leipzig, WeigelThlr. HI..-): Topographie archéologiqne excellente; nombre de plans,
coupes, délails, etc.; avec une carte systématique, qui vous montre
en un clin·d'reil tous les courants d'air (soit roman, soit de traosition,
soit ogival ctc.), qni ont fécondé les différentes localités de la We~t
phalie.
"L'art du moyen age en Souaben , par M. lleideloff. L'auteur est un
homme de bien et un homme de talent, mais it semble ne pas avoir
assez de foi daus I'art de nos aieux. De grace, messieurs, si votre père
a de hcaux eheveux blancs, ne les lui· teignez pas en "chatain n .
,,1\lonnmcnls de Nuremberg n ,de M. von Rettberg (Stuttgart, Ebner
et Seubert - Thlr. 2.-). Un livre de science et un guide de touriste;
100 dessins d'après les ouvrages des arlistes nurcmbergeois.
Le lt Cicerone)), une histoire de I'art en Italië, par M. Jac. Burcle
lwrdt (Basic, Rlhr. 4.-) "Gothique n {t barhare ne 50nt plus synony.
mes pour rauteur; mais iJ n'a pas trouvé I'ogive à Rome. La réhabi·
litalioll de la capitale de la chrétiellté ((comme ville chrétienne)) était
réservée à ~l. Didron.
"Histoirc de l"architeeture n, de 1\1. Kugler (Stuttgart, Ebner & Scubert).
11 n'y avait de pam que l'histoire anciennc.
({ ilJalluei de l'illdustrie artistique Il , de 1\1. Ie professeur J.-H. Wolff.
H.éconeilicr rart et Ie métier, l'artiste et I"artisail -- voilà bien, n'est
ce·pas, :Il'chéologucs de France, d'Angleterre, d'Allemagne, ce que vous
désirez vivement? - Malhcureusement 1\1. \Volff ne vons lit pas; il
admire trop Ie classieisme moderne de Schinkel, ct - iJ propose, eomme
modèles, aux ébéllistes et aux charpentiers, ties vases, des trépieds, des
exèdres d'Athènes et de Pompeji.
«L'architecture civile et domestique au moyen age et à la renaissance», par 1\11\1. Vertlier et Cattois - encore une belle majuscule dans
l'alphabet archéologiquc. Si Ie monde va du train de MM. Verdier et
Catlois, nul doutc quc Ie Z nc sc fcra pas attendre, et alors à nous,
à nos enfanfs, la nouvelle LANGDE ARCHITECTONIQUE!
«Histoire de Ja peiuture sur verre en Europe» , par MM. Edm. Lévy
et J.-8. Capronnier (Bmx. et Lcipz., Tircher et Kiessling, Schnée et
Co. Le saint enthousiasme et Ie talent solide! L'exemple de peintres
comme M. Overbeck, d'architectes comme M. Pugiu, de musiciens
eomme 1\1. Fanart , devait sans doute éveiller bien des sympatlties, former bien des adeptes aux théories, aux allures, à la pratique de ces
maîtres et philosophes tout à la fois.
(( Traité de la peinture SUl' verre et des vitraux coloriés l) , par MM.
Ballantille et Gauss (Edinburgh - Weimar ; fl. 2.-). Un petit manuel
qui n'est pas sans iutérêt.
Portrait de Mg,'. l'évêque de Harlem, gravlIJ e de M. Sluyter, d'après
Ie tableau de Mgr. Broere. - On a nommé Mgr. Broere l'aquila scolw
de la philosophie néerlulldaise de nos jours, et pas à tort. Mgr. Broere
sent profondément et explique en paroles pleines d'anleur et de lumière
les beauté$ chrétiennes de l'art. M. Sluyter a fait une gravure très
méritoire du portrait de Mgr. van Vree, évêque de I-Iarlem.
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« Rêverie ,), gravure de 1\1. Taurel fils, d'après un tableau de M.
Israëls. Une gravure au burin, ou Ie 5cntimrnt profond dirigeant la
main de I'artiste, dans les différentes parties de ce beau tableau de
M. Israëls, ne s'est pas démenti une seule fois.
"L'éeole flamande n , revue ilIuslrée qui se publie à Anvers; un aIlié
désirable pour lous les organes de I'ar! chrétien. C'est sm tout à 1\1.
Génard que eette pubIication est redevabie de son plus puissant atlrait.
"Annales archéologiquesn de M. Dirlroll. Aux rives de la lUéditerranéc
on ne s'avise pas d'en rlécrire les ondes azurées. On conlemple plutM,
et ron I'end un hommage tacite. Dans la "partie néerlandai,e)l néanmoins uous u'avons pu nous interdire de parler plus d'une fois des
nobles travaux du "généralissimen des al'chéologues fl'ançais.
"Wartburg-Bibliothek n, de 1'1. Brchstein: histoire, littéralure, architecture.
"Joie chréticllne n: des chansons bpirituellcs avec de charmantes gra·
vures sur bois, d'après des dessins pleins de sentiment de MM. Andl'eae,
L. Richter et Sehnorr Je CarolsfelJ (Leipzig, WiganJ).
»Tl'istan et Isolden, traduction , en vrrs a\lcmands moderues, de rancico poëme du ménestrel "Goltfried n de "Straszburgn pal' 1\1. Ic prof. Simrock. La poésie germanique, la poésie nationale et populaire tO.lt à la fois, a
des obligations immeuses à M. Charles Simroek, son fidèle interprétateur.
"Hélène, poëme épique, par 1\1. Hofdijk» . L'action qui date du
teml's de I'empereur Charles-Ic-Gros, sc passe au "Kennemerland ", une
partie de la NordHoilande, lieu de naissanec ct de prédilection Je
l'auteur. Celui-ci a su unir à un puissant inférêt dramatique Ie coloris
u'un pinceau qui n'a point son égal dans notre lilfératurc, pour la rcprésentation idéale du paysage néerIandais.
"Zehra", poëmc dramalique, par Ie même autenr. On peut consulIer sur lui notre "Littérature néerlandaise», pag. 253.
,,1\1usée néerlandais», reu He périodique, 1mbliée var 1\1. Ie prof. Serrurc de Gand et cousacrée à des intérêts analogucs à ceux que la
«Dietsclle Warande" a en vue. Dans la publication de M. Serrure la
part qui est faite à la liuguistique, à la numismatique etc. est plus
grande, et celle qni est faite à rart moins étendue que dans notre
recueil.
Publieations du Comité ilamand de France. Elles sont appropriées llUX
difIérenles classes de lecteurs, auprès desquelles I'honorable comité veut
nourrir Ie respect et l'amour des traditions et de la langue llationales.
La Flandre française est im territoire néerlandais que de grand creul'
HOUS faisons rentrer dans les frontières "de vermilloo", par IcsquelIcs
nous disposons (SUl' nos cartes ethnographiques) de toute terre ou Ie
néerlandais se parIe; peu s'en faut que no us oe nous ineorporions,
matériellement et spirituellement (SUl' nos cartes, et dans nos sympathies)
tout· eet immense terrain ou règne la nationalilé basse-allemande (neder-
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duitse!!).
La suite au prochain numéro.
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Pag. 6, ligne 19, lisez: topographique.
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un manche de babi.
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RERICH'r.
De Ondergeteekende, uitgever der uD. Warande)), heeft de eer
hek end te maken, dat, door het toenemen der inteekening op het
genoemde tijdfchrift, de twee~aandelijkfche verschijning geregeld zal
voortgezet worden.
Hij acht zich tevens verfchuldigd mede te deelen, dat de meerdere
abonnementen op eene voor het Bestuur der uWaranJe» zeer aanmoedigende wijze zijn ingekomen en onder de nieuwe deelnemers zich
personen bevinden, wier kunstarbeid voorwerp van kritiek in de "Warande» geweest is, maar die, fles niet-tc-min, uit fympathie voor de
zaak der christelijke knnstleer, gelijk zij in de "Warande» vertegenwoordigd is, verklaren het tijdfclllift te willen onderfteunen.

C. L.

VAN

LANGENHUYSEN.

Amsterdam, 30 April 1856.

EllRATA:
Blz. 174, r. 11 v. o. staat 11galerij" , lees I/gang".
'204 J iu de noot, staat IICassandra", lees IICalanurll.

DE ABDIJ VAN ROLDUC.
11.
DE KERK.

De Abdijkerk van Rolduc, thands kapel van het klein-Seminarie des Roermondschen Bisdoms en van de daar gevestigde
Normaalfchool, is eene romaansche ftichting en wordt opgegeven volbouwd te zijn dertig jaren na de inwijding der
krochtkapelle, welke, zoo als wij gezegd hebben, de jaarteekening draagt van 1 tOs 1). Zij is eene kruiskerk, wier as eene
lengte heeft van bijna 52 ned. ellen, bij eene hoogte van
bijna U, gemeten onder de welven van het schip, dat door
zijbeuken geflankeerd wordt.
Schip en zijbeuken.

Het middenfchip heeft (het paradijs of de voorkerk onge>
rekend) vier kerkvakken (travées, ahtheilungen); in het eerste
en derde vak begint de kromming der arkade, rechts en links,
op twee derde van de hoogte der vierkante pijlers, boven
een draagfteen van lichte geledingen; zoo dat het hoogste
punt van den rondboog in eene gelijke lijn komt met de
zeer eenvoudige kapiteelen of lijsten der pijlers. In het tweede
en derde vak daarentegen, heeft men, in plaats van deze groote
arkaden , die den fchildboog (arc (armeret) van het kruiswelf in de zijbeuk vormen, twee kleine rondboogen, verbonden door romaansche zuilen met verfchilIend vercierde kapiteelen, welke boogen ten kant ftrekken aan kleine tongewelven, die dus, in de zijbeuken, met de genoemde kruiswelven
afwisselen. Op de hoogte der pijlerkapiteelen zijn in de middenfchipsmuren boven de kleine boogen, enkelvoudige romaansche venstertjens aangebracht. Eene fraaye uitwerking doet het
in het fchip der kerk, dat, als men den blik flaat naar de
zijbeuken, zich eene onafgebroken rij van kleine boogen op
1) "D. Warande", I, 582.
Il.
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cierlijke zuiltjens vertoonen: want tegen den wand, onder de
kruiswelven , zijn de zelfde boogjens en zuiItjens aangebracht,
die wij in de tweede en vierde arkade geïzoleerd hebben opgemerkt. In de zijbeuken fpreken ook met het eerste, derde
en vijfde dezer muraalzuiItjens, hunne wedergaden , verbonden
aan den achterkant der pijlers. Boven de blinde boogjens in
de kruiswelven , is de plaats voor een rondlicht met vier
glopen, dat, aldus? lager en dieper staande dan de hooge
venstertjens in den middenfchipsmuur, boven de tweede en derde
arkade, op een schoon effekt in het middenschip berekend is.
Kruispand, dwarsbeuk (transsept).

Vier vierkante pijlers, wier kern, gelijk van omvang met de
:mdel'e, zich voordoet als aan de vier zijden verdikt door pilasters,
die eene breedte hebben ftrookende met de vlakke welfboogen,
die er op komen te rusten, dragen het midden welf van het
transsept ; zij komen over-cen met het paar pijlers, dat zich tusfcheu het paradijs en de kerk bevindt. Hct plan van het kruispand bestond, oorfpronkelijk, uit drie gelijke quadraten ; maar
in later tijd hebben de voormalige Abdijheeren, helaas, in de
beide kruisarmen een muur opgetrokken, op de diepte der
zijbeuken van het fchip, ten einde gelegenheid te vinden
aan de noordzijde, buiten de kerk, door den kruisarm heen,
eene gaanderij te winnen, ten gebruike voor hunne flichting.
Deze galerij heeft dus thands met de kerk, waarvan zij een deel
heefi afgenomen, geene gemeenfchap. Het kruispand wordt
verlicht door rondboogvenstertjens van grootte en ter hoogte
der genen in hei fchip. Het kruispand ligt, met den vloer van
het choor of presbyterium, een zevental treden hooger dan het
fchip; want, zoo als we bij de behandeling der krocht 1) gezegd hebben - deze onderaardsche kapel ftrekt zich niet verder
dan choor en kruispand uit. Hierbij valt op te merken, dat
het transsept der krocht niet ftrookt met dat der kerk. De
kruisarmen der laatste zijn gebouwd boven de drie eerste
boogen van fchip en zijbeuken der krocht.
1) 'f. a. p.
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Het Chool'.

Het choor met zijne apsis of autaarwelf is het wezenlijkste
gedeelte eener kerk - de offerplaats: van daar, dat men daarmede fteeds den bouw begon. Moest een kerk vernieuwd worden, dan bevond men het ehoor dus het meest vervallen,
of, uit anderen hoofde, het waardigst om der nieuwe bouwheerenhand werk te geven. Van daar dat bij kerken, die in
de hoogste christelijke oudheid volbouwd zijn, het ehoor
vaak bewijzen van latere vernieuwing vertoont; terwijl in oude
kerken, wier volbouwing zich over meerder eeuwen heeft
uitgeftrekt, aan het oude ehoor forns gaande-weg in nieuwer
stijl het schip is toegevoegd. Het laatste verfehijnsel is, naar
ons gevoelen, aangenamer dan het eerste. Met zekere orde
ontwikkelt zich, uit het hoofddeel der kerk, de latere vorm
in fchip en torens; offchoon men niet kan ontkennen dat,
bij romaansche kerken, er ook iets ten voordcele van het eerste
verschijnsel te zeggen is: daarbij klimt men dan, namelijk,
de kerk door het hoofdportaal binnentredende, van de lagere
tot de hoogere orde op; van het gebied der waereld tot dat
des geest es ; van den romaanschen dageraad tot den vollen
middag der Gothiek. Maar niet altijd ftraalt de Gothiek daar
met vollen middagglans. De romaansche kerken waren hecht
en sterk. Het veelvuldig voorkomen dezer vormen op onze
fchilderijen der XV, Eeuw, bewijst er nog eene groote ge·
meenzaarnheid meê bij de Van Eycks en Hemmelincken 1);
zoo dan hebben menig maal pas de XV, en XVI' Eeuw de
romaansehe choren door gothische doen vervangen. Zoo is
het met de Abdijkerk van Rolduc. Het choor heeft flechts, aan
noord- en zuidzijde, twee (blinde) arkaden, en is gefloten met
den halven tienhoek. De choorarkaden rusten op Lien enkele
ranke zuilen. Een van de groote voordeelen der Gothiek is in
hare meerdere hoogte gelegen: dit voordeel mist echter de kerk
van Rolduc; hare choorwelven bereiken niet meer dan de hoogte
van het rondbogig fchip.
1) De laatste onderzoekingen hebben geleerd, dat de naam is Hr:mIELl!';(K.
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Nieuw Oxaal cu Orgelschrijn.

Men ziet, in elk geval, uit het voorgaande, dat, in meer
dan éen opzicht, de kerk-zelve van Rolduc merkwaardig te
noemen is. Ook om die reden verdiende zij dus wel met
cene » hoogzale" en orgel in den oorfpronklijken ftijl des gebouws begiftigd te worden. Onze limbmgsche bouwmeester,
de H' Cuypers, wiens verdiensten, dezer dagen, ook door
cie Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten met de opdl'Jcht van haar lidmaatfchap gehuldigd zijn, heeft zich met
de volvoering van dit werk mogen belast zien, cn kweet zich
van zijne taak op eene wijze als blijken kan uit dc steengravure, waarmeê de kunstenaar onze )) Warande" wel heeft
willen vercieren. Naar onze meening is het een gelukkig heginsel geweest, dat de Heer Cuypers, voor den bouw van
zijn oxaal, of, gelijk wij gewoon zijn te zeggen » zangerskoor" , zich niet fIaafsch gebonden heeft aan de verdeelingen
der kerkpijlers en aan het zuilenftelsel der zijbeuken. De verhoogde boogen van het oxaal moeten, op de dwergzuilen , in
kontrast met de halve cirkels der zijbeuken, een fchoon effekt
doen, en vertegenwoordigen eigenaardig de verheffende kracht,
die het oxaal behoort te fchragen. Onze fteendruk is in zoo
verre onvolkomen, dat men er den voorfprong der oxaal tribune
niet uit zien kan, en die voorfprong - in plan, een half
quadraat met afgesneden hoeken - is iets wezenlijks, dat goed
doet, om het orgel te doen wijken.
Die voorfprong is van dezen aard
ad d d d d a; a a zijn namelijk de o..-_ _

AE;;;B,a- J

hoofdpijlers aan den ingang der
kerk; ach a is het plan des gewelfs tusfchen het eerste en tweede
paar pijlers van het middenfchip.
Vroeger was het oxaal doorgaands in de nabijheid van het presbyterium, en fcheidde dit laatste "I<--_~)Öc:=rl
van het fchip der kerk af. In
eenige kerken verwijderd naar het westelijk einde

vooral
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T-edert de grooter orgels in gebruik kwamen, die een onzer
vrienden, niet geheel ten onrechte, brandmerkt met den
naam van ces grandes machines bellglantes et ronflantes bleef het oxaal of de zangers-choorgaanderij meestal een
bouw- en timmerwerk, dat meer als renais(ance-MEuBEL in de
gothische ftichting ten gebruike fcheen gegeven, dan wel als
bouwdeel gewasfen uit de grondvormen der kerk. Veeltijds
was er bovendien, in de nabijheid van het altaar, dan een
klein orgel, om den priester te begeleiden. Met den gang,
dien de kerkmuziek genomen heeft, en de tegenwoordige
inrichting der diensten, fchijnt echter de plaatsing van zanggaanderij en orgel aan het west-einde, of de ingang der
kerk, goed over-een te komen, en wij wenschen die van
Rolduc geluk, dat zij met een zoo fchoonen binnenbouw
verrijkt is. De organist, die, gezeten met het aangezicht naar
het altaar, de nis van het orgel, met hare zijgaanderijtjens
tot achtergrond heeft, moet zich aldaar in eene recht harmonische waereld geplaatst voelen en genieten bij wijlen de
verwantfchap met den » romaansehen" en roemrijken Hukbald.
't Is waarlijk een groot geluk voor het, ook om archreolo·
gische redenen zoo belangrijk, limburgsche gewest, dat men
cr een bouwmeester heeft, die, tevens beeldhouwer 1) en
1) De Heer Cuypers heeft hiervan nieuwe proeven gegeven in zijne onlangs
tel' kunstzaal van Arti ten·toon-geftelde beelden: een groep van St Maarten
te paard met den bedelanr, eene gekroonde Maria met het Kind. en een
St Vineentius. In het eerste ftuk, waar men eelt ruiter en een liggendelI
naakte bij-cen moest brengen, zijn de zwarighetlen aan deze kOll1pozitie,
voor een bijna rond-verheven werkfmk, verbonden, gelukkig oyerwonnen,
en de détails in zonderheid uitmuntend bewerkt; de Madonna is een allerliefst beeld; men 20ft echter wel eeil weinig meer duitsche verhevenheid in
het gelaat gewenseht hebben: COlif. Degel'. Den "Vineentius" aarzel ik niet,
naar uitdrukking van gelaat, houding, drapeering _. in elk opzicht - een
bij uitftek goed geflaagd beeld te noemen. Het is te verwachten, dat de
rusteloze werkzaamheid Tan den Heer Cuypers, die zich altijd ten doel ftelt
aan de verbreiding der echte beginselen van christelijke kunst bevorderlijk te
zijn, voort zal gaan de aandacht op te wekken van al wie bouw- en beeldwerken in ons vaderland behoeven. Moge ook de Heer Stoltzenberg , 's Heeren Cuypers handelsgenoot, voor zijne persoonlijke industrie (een fabriek van
kerkgewaden), zieh meer en meer toeleggen om daar ter plaatse even zeer
de goede kunstbeginselen te doen triomfeer en , als zij werkelijk de bouw- en
heeldwerken, door Cuypers onlworpen en onder zijne leiding uitgevoerd, be-
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archreograaf, zijue diensten ten voordeeIe del' monumenten,
met volkomene eerbiediging van haar krachtig levensbeginsel,
verleen en kan. Moge men zijne talenten ook hier in de nOOl'delijker provinciën meer en meer gaan waardeeren , en,
vooral, waar groote kerken te bouwen zijn, hiervoor niet
berekend achten jonge lieden, leerlingen zonder ondervinding,
noch ook oude praktici zonder wetenfchappelijke opleiding.
Onthiede men ook geen plannen van vreemdelingen, die aan den
bouw-zelven vreemd hlijven: maar kieze men een nederlandsch
kunstenaar, die de monumenten beoefend heeft; die de stijlen
kent; die een resthetiesch gevormd tektoniker is op alle gebied, en wiens winsteischen door genoegzame liefde voor de
christelijke kunst doorgaands zoo zeer zijn getemperd, als
het van een werkman, met minder kennis en minder kunstvuur , of van een ongeoefend leerling, naauweIijks te wachten is.
Het oxaal van Rolduc is ingewijd op den feestdag der H.
Crecilia des jaars 1855; het orgel, met zijn kunstig gebeitelden fchrijn, op het feest Onzer-Lieve-Vrouwe van den KarmeI, 16 Juli, 1855, in tegenwoordigheid van den Hoogwaardigen befchermheer der kunst in Limburg, Mgr Paredis en
van Z. Hw. den Apostolischen Vikaris van Java.
Wij vernemen met genoegen, dat aan de nieuwe fchepping
van den Heer Cuypers - DE ROMAAl'ISCHE ORGELSCHRIJN - de goedkeuring ten deel is gevallen van den tegenwoordigen hoofdarchitekt aan den Keulschen Dom, den met roem bekenden
Zwirner: op het gebied der kunst vooral werkzaam in de zuivere
Gothiek der XIII' Eeuw - op dat der Godsdienst de katholieke
belijdenis niet toegedaan - kan de Hofraad Zwirner moeilijk
verdacht worden van vooringenomenheid, als hij lof geeft aan
een romaansch werkftuk , dat aan moderne behoeften in een
A. TH.
katholieke kerk voldoen moet.
zielen. De Heel' Stoltzenberg heeft kunnen opmerken aan welke vormen, tel'
parijzel' ten·tooll-stelling, de goedkeuring van bevoegde rechters is ten deel
gevallen: of aan de renaisfance-friperie van ons uit de koeranten overbekende
fmakeloze kazuifelfnijders, of aan die enkele ftukken van zijn fabrikaat,
waarin de goede echt-christelijke modellen gevolgd waren.
~-Q-!io-o-o<>-o--

DER YSTORIEN BLOEME.
v.
(Zie .D. Warande» I? hl. IHW.)

[St MATTHEUS.]
3125

In ethyopen, dat ie walle
Dat in dietsehe heet morialle,
Daer waren .ij. gokelaren int lan!,
Alsoe al~iet ghesereven vant.

3130

Die hieten iaron cu arfaxat.
Dese .ij. waren, ie segge u dat,
Te nadabcr in die grote stede,
En daden verstaen over t warhede,
Dat si beide gode waren.

3135

Die eonine egippus, sonder sparen,
Gheloefdc an hem 2 en al sijn lant.
Daer quam menieh, dats becant,
Ute andren lande, sonder waen,
Om hem te aenbedene vant vel'staen,3

3140

Want si maecten met gokelien,
Alsoe die serifturen Iien,
Theidene vole stom eii blint,
Doef, eropel, dats bekent,
En seenen hebben sochte4 p,n rede1S
Eii alrehande ongemake mede.

3145

Si daden oee die liede twaren
Staen ofte si gebonden waren,
Oee daden si, alsi wouden, seiere

Comen serpente en ander diere,
3 Verstaen is het-zelfde als ons verstellen, dus vant verstaen
beteekent uit versteldheid, uit bewondering, uit verbazing,. enz. 4 En zij
schenen te hebben zucht d. i. ziekte, meer bepaald vallende ziekte. 5 Koorts.
1 Voor.

2 Hen.
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3150

Al ghescit in corter lale.
Si waren van toverien meester wale j
Dese hadden tvole sere ontweegtfj
n'laer god, alse die scrifture seegt,
Die draegt die sorghe van den mensche

81.)5

Bat2 dau si souden wensehen,
Heeft desen orbore versien,
En sendde daer matheeuse mettien,

3160

Die apostele en ewangeliste was,
Jeghen te predeken , alsie las.
Doen hi te nadaber binnen quarn,
Ghine hi predeken , alsiet vernam,

3165

Ons heren geboerte en sine doet,
Eü oee ontdecti hem al bloet3
Der gokelaren quade leven.
Wien si sieehede hadden gegeven
l\iet ingromaneien4 , als wi verslaen,

3170

Die ghenas st. matheus saen.
Doen woende te nadaber in die stat
.J. hiet candaeis, ie seggu dat,
Die st. philips lange te voren
Hadde ghedoept, als wijt horen.
Doen hi vernam die niemare5,
Dat .j. apostel daer binnen ware,
Liep hi met haesten te hant
Daer lii st. matheeuse vant,

sm Eü viel hem te voeten op die stede,
Eü sprae blidelike mede:
" Nu sie ie wale openbare,
Dat u god heeft gesent hare6,
Dat7 gM dese slat soudt vrien8
mo Van deser qua der goklllien;
Dat dit sotte vole waent, sonder spod,
Dat dese gokeIeren sijn god,
Eü geloeven an hem9 al te samen".
I Ontsteld, ontroerd. 2 Meer, beter. 3 Ontdekte hun ten klaarste, ten
volle. 4 Verbastering van gyromancie, d. i. waarzeggerij door het rondloopen
in een' kring, of nekromantie, dat niet slechts op geestenzienerij, maar op
alle tooverij werd toegepast, en meestal opgevat als nigromantie en met zWa/'le
kun$tvertaald. 5 Nieuws, tijding. 6 Hier. 7 Opdat, ten einde. 8 Bevrijden. 9 Hen.
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Doen dit candacis maghe vernamen
3185

Eii sine vriende, quamen si Baen
Vor den lleilegen apostel staen,
Eii baden hem sonder beide
Dat hi hemt gave haer2 kerstenheide3,
Want eandaeius hadse bekeert,

3190

3195

3200

Eii hadde hem tgeloeve geleert.
Doen matheus dit had de gedaen
Ghine hi ganssen 4 , sonder waen,
Alle die liede, die siee waren
Niet allee ne , dat seggie twaren,
Die de gokclaren hadden gepijnt,
Also als die warheit schijnt,
Maer wie si waren eii wanenll si quamen ,
Die ghenas hi al te samen.
Doen ghine hi predeken harentare6
Int lant tgeloeve openbare.

Hi conste openbare wale
Van allen lande alle lale j
Dit wonderde den lieden sere.
3~01l

Doen leerde hem die heilege here
Tgcloeve Gods7 met vaster tale,
Hoe hi quam mensehe in den dale8 ,
Eii hi slarf die doet van minnen,

3210

Eii hi verrees, dat seldi kinnen,
Eli hoe hi te hemele es gevaren,
Eii hoe hi noch, sonder sparen 9 ,
Sal neder co men doemen tO hier,
Eii erdrike verberncn in .j. vier.
Doen hi dit hadde verstaen

:1215

Quam daer geloepen .j. saen
Eii seide, dattie gokelarcn quamen ,
En brachten met hem H te samen
.IJ. draken, die waren gebonden
Met star ken ketenen te dien stonden.
Ute harre kele vloech sulfer en vier,

1 Hun. 2 Hun. 3 Doop. 4 Genezen. 5 Van waal'. 6 Hiel' en daar.
Jezus. 8 Hoe hij als mensch in de wereld kwam. 9 Ongetwijfeld. 10 Oordeelen. oordeel houden. op den dag des oordeels recht spreken. 11 Zich.
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3220

Alsoe alst besereven es hier.

3225

Die stane die van hemt quam was 50 groet
Dat daer liede vele bleven doet.
Doense daposlel hadde vernomell,
Dat si te hem waert waren comen,
Doen seehende2 hi hem ter sel ver vaert,
Ende ghine ule teil draken waert.
Doen sprae eandaeius met desen:
II Here latet bi uwen wille wesen

3230

3285

3"'~)

3245

3250

Dat ghi blijft binnen der doren,
Eii ie sal luken hier op voren
Dese venstren, daer ghi wale
Jeghens die quadien3 selt hebben lale,
Die hier vore die do re staen. "
Doen antwoerde matheus saen :
DEest dat ghl wilt ter selv~r vaert,
Soe treet seiere achter waert
Eii laet mi ontdoen4 die dore nu,
Ic ben sonder anxst, dat seggie u."
Doen ghine dapolltele ute met desen,
Entie quadien , dael' wi af lesen,
Stonden daer met horen draken.
Doen Matheus begonste naken
Doen vielen die draken met groter moeteN
In slape vor st. matheus voete.
Doen sprae dapostele rlaer ter stont:
»Na proeft6 of ghisegeweeken'l eont."
Si proefdens, en8 bescoet9 hem niet.
Doen sprae matheus : » wats u geseiet?
Segt mi, waer es nu
U meesterie, des biddie u.
Nu IijttO dat ghi sijt verwoDnen,
Want u en sal niet gehelpen conDen
Alle die quaetheitU , die ghi conto
Noehlan willic teser stont

=

1 Hen. 2 Hem of sieb Becheuen
Een krnis mak.en • .'I Boosdoener, booswicht, moordenaar. 4 Openen. 5 Lust, :.:in; Hoogd: Musze. 6 Beproeft.
7 Uit den slaap doen ontwaken. 8 Woord van ontkenning. 9 Baatte. Van
daar nog 008 besclwt (van koren sprekende) voor baat, voordeel. 10 Erkent,
belijdt. 11 .Duivelskunst.
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3260

3265

3270

3275

32BO

3285

185

Dese draken op doen slaen,
Eü met ghemake wech doen gaen
Datsi niemen en selen deren ;
U cn sal helpen niet u weren."
Toen gheboet hi den draken dat,
Dat l si ghingen uter stat
Sonder iemene te doene scande2 daer.
Si dadent. Doen sprac daer naer
Matheus ten volke, dat daer stont:
»Siet nu mach uwesen cont
Der quadien scande groet,
Die u leiden in die doet;
Maer wiIdi werken hi minen rade
Ic sal u hringhen uter scade3 ,
Want god4 heeft mi, dals hekent ,
Om u salicheit hier ghesent,
Om dat ghi dafgode soudt latenIS
Eli volghen siere gerechter straten;
Ic rade u dat ghijs niene6 hesaect7 ,
Want hi ons allen heeft gemaect.
Eü weder verlost van den valle,
Dien wi vielen alle hedalleB
Over mids9 die verboden spise,
Die ver lO yeve H [at] van den rise l2
En adaem om haren raet,
Daer ons af quam dat meeste quaet,
Dat wi ter helle moesten varen
Eer hi hier neder quam sonder sparen.
Die l3 gods sone in erdrike,
Eü onlfine vleesch van onsen slike
En mensehelije lijf
An t4 marien, dat reine wijf;
En was hier .xxxiij. iaer,
Niet vele min, dats waer.

1 De herhaling van het slot van bet vorige vers aan het begin van het
volgende was bij de ouden zeer gewoon. Zie Dl'. De Vdes. Brief aan Dr.
Jonckbloet. bI. 12. 2 Leed. 3 Jammer. leed. droefenis. 4 Jezus. 5 Lateu
varen. afvallen. 6 Niet en. 7 Verzaakt. nalaaL. 8 Allen met allen. al te
samen. 9 Ter oorzake van. 10 Vrouw, een eertitel. 11 Eva. 12 Tak, rijsje.
13 liet lidwoord de. 14 Van. Zie ook Ferguut vs. 979. Hooft, Ned. lIist. fO. 241.
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llaer na stad' Iii bitterlike
Om dat hi ons in hemelrike
Woude erven met siere uoe!,
Daer die bliscap es so groet.
Dat ghene tonge, sonder waeu,
In ghene tale en mochte bevarn.

3295

En daer cn es gheens wenschens noet.
Want daer en comt siecheit no doet."
Doen hi stont in dit sermoen
Hoerdi grote claghe doen.
Om sconinx sone, die doet was,

3800

Was daer die rouwe, alsie! las.
Doen geboet die coninc, sondel' sparen,
Dat men dade comen die gokelaren,
Die tkinl souden doen op staen.

3305

Sie quamen daer beide, sonde I' waen,
En pijndensi hem, al se wi horen,
lYlaer die pine was al verloren,
Sine conster toe ghedoen niel.
Alse candacius dit siet
Ghinc hi ter conincginne, als ie! las,

3310

En seide datter een man was,
Die de dode conste op doen staen,
Entie zieke ghenesen saen.
Eugemia, die conincginne,
Sprac met .j. bliden sinne,

3815

Tote eersamen lieden, die daer waren,
Gaet met candacis, sonder sparen,
En bringt den heilegen man te mi nu,
Met werdceheden hier met u.

3320

Doen die liede te hem qua men ,
Ghinc hi met hem al te samen.
Doeu hi daer quam dede hi saen
Tkint in ons heren name op slaen.
Doen was die conincginne hlide,
En onthoefil ten sel ven tide

3825

Alt volc, alsic hehbe vernomen,
Dat si daer met haesten comen,

I Deden daartoe al hun best, stelden alles daartoe in het werk. 2 Deed weten.
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Om te siene enen god,
In mensehen gelikel, sonder spod.
3330

Want hi doet teekene openbare,
Die niemen dan die god en ware
En mochte doen in erdrike.
Si quamen daer alle haestelike
Daer omtrent van allen landen.

3335

Si brachten met hem offerande,
Die si souden offeren daer,
Dat wieroe en goud claer.
Tierst dat2 matheus sach

3340

3345

Sprac lii » dat ie u seggen mach
In 3 ben niet gewareeh god lichti
No god, maer sijn arme knecht,
Die mi hier tote u heeft gesent.
Om dat lIi wille, dat glli kent.
Dat lii god es, sonder waen,
Dede hi desen doden op staen,
En lli wiJle, dat glIi kent sijn werc,
Dat hi es boven, en hi es sterc
En maehtech in sine dade.
WiJd i werken bi minen rade,

3350

Soe ontfaet u doepsel saen.
Alse ghi dit hebt ghedaen
Soe neemt dit zilver en dit gout,
En dcse rijeheit menich fout,
En timmerter mede kerken ons heren,

3355

Daer ghi hem in moegt dienen met eren;
Hier ane leghet vele bat 5
Dan ane mi, ie segge u dat."
Doen si kersten waren ghedaen,
Ghingen si alle sonder waen
Die kerke met haesten maken.

3360

Oee seggie u in waren saken,
Daltie kerke ghetimmert was
In .xxv. daghen, alsict las.
Doen lloemese malheus

1 Gedaante, vorm. 2 Zoodra als het. 3 Voor: ic en. 4 Godlicht (aaneea
geschreven) beteekent waarschijnlijk goddelijk d. i. meel' dan menseh. 5 Veel meer,
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3865

Op-verstannesse t , wi lesent dus,
Want tien ti de daer gescieden

.IJ. op-verstannessen, als ons bcdieden

8870

Die vraye2 ystorie, sijts gewes.
Dierste van desen .ij. een es
Op-verstannesse van den kinde
Dien god sijn leven weder sinde
Om st. matheus bede,
Eii om die liede noch oec mede.
Dander op.verstannesse was groet,

3885

Daer tvolc op·stont van der doet
Der sonden, daersi in hadden geleghen,
Eii dienden gode sonder ontweghen3 j
Dael' na hiet die kerke aldus.
Doen bleef daer wonende matheus
In t la n t •nxiij. iaer,
Eii ordineerde bisscoppe daer,
Eii papen eii c1erke mede.
Egippus, die coninc van der stede,
Eii eufemia ,die conincginne,
Eii enfromon, sijn sone, dien god minne,
Eii sijn dochter euphemia,

3390

W fachten alle, alsict versta,
Na st. matheus raet.
Eufemia, dat verstaet,
Sconincx dochter, hilt suverhede
AI haer leven, dats waerhede.

3395

Mi ware te telne alte suaer'
Hoe menegen sieken hi ganste daer,
En hoe menegen doden hi genas daer iegeo.
Hier biS laet ict ombescreven
Eii sf'gge u davonture voert.

3875

3880

Egippus die coninc van dcr poert6 ,
Doen lIi was van ia ren out,
Moesti ghelden 7 sine scoutS,
Die hem die nature geboet,
I Toen noemden zij de kerk .Matthreus' opstanding" (verg. v. 33i7). 2 Ware.
3 Zonder van den rechten weg af te wijken. 4 Het zou mij te zwaar zijn.
te verhalen. 5 Hierom. 6 Stad. 7 Betalen. 8 Den tol del' Natuur.
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Eli sterf in heiliclteden groet.
Doen dus was doet die heil~e man ,
Quam yrtaeus, .j. quaet tyran,
Eü onlfine tconincrike met desen.

3405

Eli doen hi saclt dat seone wesen
Sijns vorsaten docliter, eufemia,
Dede hise te wive soeken na.
Doen en wouds die maegt niet doen.
l\lcttien essi te matheuse gevloen
Eli bat hem, dat hi ha er helpe dadel.

3410

Matheus sprac: » ghi seles sonder scade
Eli sonder sonde al' eomen wale."
Doen gheent!il was die tale,
Entie maegt soude wech gaen,
Quam yrtacus tote hem saen

3415

Eü sprac hem ane al dus:
I)

Hel pt mi, lieve malheus !

Dat ie van haer hebbe mijn gevoech3 ;
Ic sal u gheven goeds genoeeh."
3420

Doen anlwerde matheus saen:
»Ghi selt mi saterdaghe gaen
Ter kerken, daer selen comen

Vrouwen eii maechde, hebbic vernomen,
Daer moghedi horen llOe ic sal
~425

Den huwe\ec prisen al."
Tsaterdaghes, Itlsict hcbbe vernomen,
Es euphemia comen,
Met .ij. c. maechden wale,
Om te hoerne sine tale.

3430

Oec qua men daer maechde eii vrouwen.
Malheui begonste te doene met trouwen
Sijn sermoen eii prijsde den huwe\ec sere.
Macr hi prijsde vele mere
Soverhede sekerlike

3435

Want si es gods gelike,
Eii men co mier gode naest mede.
I)

Nochtan recht huwe\ec, dats waerhede,

Eii (1. es) oec te prisene in die wel4r ,
1. Hulp verleende. 2 Geëindigd. 3 Wil, genoegen. genot. 4 Schriftuur.
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3440

Want hi es van gode geset,
Entie heilegen hier te voren
Waren in huwelike, als wijt horen;
Abraham, ysaac en jacop,
Eii moyses mede, sonder scop,
Entie heilege david twaren;
Wie was heileger dan dese waren?

3445

Niemen daer ie noit af las,
In doude wW, sijt seker das.
Oee was peter ghehuwet met,
Die bloeme was van onser wet,

8450

3455

3460

Maer suverheit es bloeme, alsie lie2 ,
Want ihesus hillse en marie,
Sijn moeder, die eonineginne vrie3 ,
En meneeh, dien go de gebenedie."
Doen yrtaeus hoerde dese lale
En bellaghese hem niet wale,
Dat hi su verheit prijsde boven.
Doen begonste sere doven4
Die quade coninc yrtacus,
Eii wachte matheus , wi lesent dus;
Doen hi sijn sermoen hadde gedaen,
Eli en-weeh soude gaen,
Quam van ach Ier die quade tyran,
Eii dor-stac den heiIegen man,

3465

Met .j. swerde dor den liebame.
Aldus starf, sonder hlame,
Matheus , die ewangeliste.
Doen tvole die niemare wiste,
Dat dapostele was doet,
Liept met haesten groet,

3470

Tsinen palayse, sonder waen,
Eii woudene verbeenen ö, saen.
Doen dit die papen vernamen
Eutie heilege liede te samen,
Liepen si met haesten naer

I Oude Wet, d. i. oude Testameut. 2 Zeg, betuig. 3 Edel, hoogverheven. 4 Razend, woedend worden. Ook verblind; verdwaasd, bedwelmd zijn. Zie Van Heelu
vs. 1637, 5663 en Melis Stoke B. IV, vs. 627 en B. V, vs. 1216. 5 Beleedigen.
uitschelden, honen. Zi~ AnnaBijns, Refereynen, 14de Il., Horae Belg. VI, 122.
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347/1

t89

En verbodent den volke daer,
Om dat si niene wouden dat men sprake,
Dat sijt daden om eoege wrake,
Want god wilt endelike al
Na sinen wille groet eii smal.

3480

Doen ghinc wech tvolc met sere t
Daer doet lach die heilege here,
En groevcoc met werdechedeo.

3485

Doen stichtense over sine lede
Ene scone kerke cortclike
Wel ghemaect die\':: en rike2 •
Doen ghinc euphcmia met groter spoel.

3490

En gaf den armen al hacl' goet,
Want si wiste wel ten selven ti den
Dat si vor tgeloeve moeste striden,
'Vant yrtaeus sendde dare
Vele vrouwen tote hare,
Dat si haer raden souden sere,
Dat si Dame haren here,
Maer al die raet was ieghen

3495

~poet3.

Nu hoert wattie 'yran doet.
Doeo senddi den gokelare daer;
Dat en bescoet hem niet .j. haer;
Doen dat die quade tyrao sach,
Dede hi dat ig u seggen mach

8500

Eii dede der maegt huus ontsteken.
Maer god, die dit woude wreken,
Dede .j. engel van hoven comeo,

3505

Die
Eii
En
Soe

dat vier heeft ghenomen
droegt op seonines zale 4
verhernese al te male,
dattie conine eumell ontvloe,

En sijn sone mede alsoe.
Nochtao hadde hem beter ghesijn,
Warense verhornt6 in schijn,
Want seoninx sooe, dat seldi weten,
I Droefheid. smart. 2 Uit het bouwen van kerken boven de graven van heiligen is voortgesproten het begraven in de kerken. 3 Te vergeefs. 4 Huis.
paleis, zoowel als zaal. 5 Naauwelijks. 6 Verbrand.
DIETSCHE WARANDE Il.
XIII
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3510

Was mettcn ouvelm beseten ,
Dat men1 morste sonoer beiden
Ghcbonoen toten grave lei oen ,
Daer slo math~us lichamc lach,
Daer slarf hi daert menich sach.

0.,15

Yrtacus selve, die quade tyran,
Die oor-stac den heilegen man,
Wart ghcquelt met laserien,
Alsoe als ons die boeke lien 2 ,
Dat hi hem in onverduldecheden

3520

Dor-stac al daer ter steden,
Aise hi den apostel hadde gedaen.
Docn coes t volc behorde3 saen ,
Dat was egippns ioncste sone

~525

En euphemien broeder die gllOne.
Doen hi ou t was .xxij. iacr
Maecte sine coninc daer .
. Xliiij. iaer daer na
Regneeroi alsoe iet versta

3;;30

Eü leefde alse .j. heilech mad,
En stichte menege kerke dan.
En hilt tgcloeve met eren groet,Eü goeddc4, vor sine doet
Sine kindre met eren hoghe,
Den enen coninc, den andren herloghe.

8535

Alse hi hadde beset soe wale
Sine dine", voer hi ten selven male
In hemelrike, dats waerheit fijn,

Bi, entie heilege suster sijn.
Hier af wiIlic laten bli ven,
3540

Eü wille u van den mindren jacoppe scri ven.
[St JACOP de mindere.]
Die heileghc jacop, die broeder was,
Beide der apostele symon eü j adas,
Eii suster sone was marien6 ,

I Samentrekking van menne, d. i. men hem. 2 Verhalen, vermelden. 3 Bohort,
eigennaam in den accusatief. 4 Verrijken, begiftigen. 5 Zakeu. 6 Marien,
Maria iu den gen. cn dativus.
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3545

Jhesus meeder , alaie 'hore lien,
Oee lliet maria desc vr.ouwe ,
Alsoe alsiet ;hier heseouwe.
Desermarien vader was
Jhosefus broeder cleophas.
Dese ioseph. horie lien,

3550

Hadde ghetrout der ,maegt marien,
St. anne wassiju ouder moeder,
Dese jaeop hiet

.OM

heren ,hroeder,

Bi .iij. redenen, die daertoe sij n,
Die wi vinden int .latijn.
8555

Dierste es dattie ioden ;plaghen
Broeder te heetene ,in dien daghen
Die twier .suste.rkindre woren

3560

Of twierghebroedre" :twaten ;
Dander was, als wi .verstaeu,
Dat hi was alsoegclijc gedaen I,
Dat, ,die niet met hemomme en ghingen,
Ne consten geweten sonderlinghe
Wele deelle ofte dandre ,was,
Daer omme dadense, alsict las,

M65

Den ioden iudase eussen sacn,
Om dat si duchten dat si vaen
Mochten jacoppe aldus,
En hem soude ontvlien ihesus.
Die derde redene die was groet,

~570

Doen god smaken 2 woude die doet,
Sprae jaeop dat .hi ,nemmermel'e
En ate, god en soude verrisan ere".
Doen god op ,was ghestaen,
Quam hi tote j.acoppe saen,

8575

En sprae hem

~lUe,

dats ,waerheit fijn;

» Sijt blide, lieve :hroedcl' mijn!

Ic .hen venescn wild ij t weten,
Als ghi ,wilt moghedi gaen ,eten."
8580

Oee hiet hi die 'go,eehte jac(}p mede
Om siue grote ,heiliehede,

Dat hij zoo veel geleek of de zelfde gedaante had.
dat Jezus uit den Ihilod zou opstaan, verrijzen.

2

Ondergaan.

3 VOOyc
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Wan t hi was heileeh, alsiet vernam,
Eer God in erlrike qoam.

8586

Bine drane noit citer M wijn,
Eiï noit en ontbeet! die mont sijn
Vleeseh, no sij n hoeft
En wart noit gedwegen 2, des geloeft,
No oee ghebaedt sine lede,
Oee waren sine dedre mede
Niet van wollen, dats ware,

.'.590

Maer van herden kemels hare.
Hi hiet die minder iacop, alsict las 7
Om dat dandre ooder was.
Oec was dandre jacop ere

8595

Jongre gemaect van onsen hero.
Daer omme was hi meerre geheten.
Dese mindre, dat soldi weten,
Was jongre van iaren,

3000

Eii oee in dambacht na qoam, twaren.
Dese was erenst in sijn ghebede
Dat wi lesen in selker 3 stede,
Dat hi doven hadde in sine knien
Van vele venien 4 bi dien.
Dor 5 tvole van ertrike dedi dat.

8605

Doen was ierst bisseop in die stat
Van j herosalem, dats waer,
Doen sane hi dierste misse daer,
Die noit na jhesus gesongen was.
Daer bekeerdi, alsict las,

5610

Menegen mensehe, sonder waen,
Alsdat die phariseos verstaeo
Hadden, cntie scriben mede,
Ghinghen si ter selver stede

5616

Daer si st. jacoppe vonden,
En spraken hem ane ten selven stonden,
In diere maniere als ghi moghet horen.
» Heilege jacop ute-vercoren
Wi bidden u , om ons heren wille,
Dat ghi openbare eii niet stille

1 Nuttigde. 2 Gewasschen. 8 Vele. " Gebeden. 5 Om.
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8620
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Segt van ihesuse die ware tale,
Want hier sal eomen tesen male
Vele vol cs , dat verdoeft es sere,
Wi selen u doen grote ere."
Jaeop sprae: )) ie saelt doen gerne.
Dies en staet mi niet tontbernel."

8625

8630

3635

3640

3645

3650

Jaeop verstont haer gevenijnde tale,
En den gront hare quaetheit wale,
Dat sint} proefden, en sochten
Oft sine iet verkeren 2 mochten;
Doen daden si iacoppe gaen
Boven in den tempel staen,
Om dat hi ihesus lachtren soude,
Doen begonste jacop boude
Sine tale aldus, dat weet ie wel:
» Hoert ghi, heren van israël!
Daeromme ben ie gestaen hier boven,
Dat ie ihesum, dien wi loven,
Van hem die waerheit wille maken cont:
Ic saelt oee doen in eorter stont,
Na miere bester moghentheden,
Want mi ees barde sere gebeden,
Ie segt u en make in inne3 ,
Dat god, dor onser alre minne,
Die vader van hcmelrike es,
Sende den sone, des sijt gewes,
Hier neder in onse arme stat.
In der reinre maghet vat;
Daer hi noyt daeh en hadde vrede
Jcghen der ioden felhede.
Int leste droeghen si over een 4 ,
Beide seriben en pbariseen,
En daden5 pylatusse vaen,
En ane .j. eruee slaen,
En seiden dat al openbare,
Dat hi ware .j. gokelare.

1 Nalaten. 2 Veranderen. 3 Ie mant van iets in inne doen worden is er hem
van overtuigen, ook, het hem herinneren. 4 Kwamen zij overeen. 5 Deden
l'ilatus' hem.
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Eii niet ghewarech

3655

god~

Nogtan seggic, sonder spod 1
Dat hi god. was

me6{: IW

min,

Sonder ende e'ii bcg;hiR<,
Eii gclije ia siere gltdhede
3660

Den vader 1 dab waerhede.
Sine godheit seggic, sonder waen,
l\'Iaer die mensclleit was onderdaen
Den vader, want si minder was.

3665

3670

3675

Na sijn doet, sijt seker das,
Slont hi op ten dcrden daghe;
Ic saegt, dan t es ghene saghe,
Die hier neder met hem waren
.XI. daghc was hi twaren
Hier neder bi ons in erterike,
En at ende drane waerlike;
Daer na, doen .xxx. daghe cn tie ne
Volcomen waren bi sinen aensiene,
Voer hi te hemeIe daer wijt saghen.
Wi bleven in sere en in c1aghen,
Maer hi geloefde2 ons; lá soude ons sacn
Sinen heilegen geest doen ontfaen,
Alse hi oee doen dede;

Bi quam lole ons optie stede,
Die heilege geest leerde ons ta hando
3680

Alle tale van allen lande.

3685

Hi sal noch comen doemen hier
Ertrike, en verbernent in .j. vier."
Doen jacop dit hadde doen verstaen,
Begonste tvolc te roepen sa en
» Osanna !" in ebreusche tale I
"Wi gdoeven an ihesum wale,
Dat hi ghewarech god es."

1 Dat en.

2 Beloofde.

WAN DALI 81\1 E.
VIII.

De laatst overgebleven toren van het kasteel van Egmond,
die reeds door Jonkh. Egidius van Egmond van den Nyenburg was hersteld en met een kap en uurwerk voorzien,
eenige jaren geleden bouwvallig geworden zijnde, werd het
raadzaam geacht, hem geheel af te breken. Een vriendelijke
mond verbad toenmaals nog den volkomen ondergang, en een
kleine steenen boog bleef ten minste den bezoeker steeds toonen
waar het kasteel van het )) rijkste" onder de roemruchtige geslachten des Graafschaps eenmaal zijne torens en transen verhief. De dezer dagen gewoed hebbende stormwind wierp het
middelste gedeelte van dien boog neder, zoodat slechts de
beide zij -muurtjens bleven staan. Wcl! dat is het werk des
tijds, daar kan de menseh niet tegen; maar de Egmonder
menschen begrepen dat z y nu wel verder konden gaan, enconsidereerende dat die lage (maar toch nog altoos zichtbare!)
muurbrokjens wel eens een steen zouden kunnen laten vallen
op de huid van een hunner schapen, niet zwaar genoeg in 't
vleeseh om dien schok te weerstaan - cr werd besloten om
ook het laatste sleentjen wech te breken, dat nog van den
schoonen burch spreken kon. 't Is grootseh! 't is een waardig
besluit. In Belgie vereeuwigt Gallait den naam van Lamoraal
van Egmond door zijn onsterfelijk penceel. In Holland wroet
men vlijtig den laatsten steen wech van zijn kasteel, alsof men
zich zijner herinnering schaamde!!

w.

J. H.

EENE ONUITGEGEVEN KOMCEDIE
van HOOFT.

Wij merken, aan het einde van het tweede tiental jaren
der XVII" Eeuw, eene letterkundige te-rug-werking op en een
maatfchappelijk verzet, tegen het toenmaals bovendrijvend
kerkgezach_ Die te-rug-werking en dat verzet, door ons bedoeld, zoeken we thands niet in de ftellingen, het ftreven,
en preèken der Arminianen, noch_ ook in de wool'den en
daden van Oldenbarneveldt en de zijnen: de beweging, waarop
wij hier het oog hebben, fluit, als men wil, zich aan bij deze
verfchijnsels op het gebied der godsdienst en der ftaatkunde,
zij gaat er meè famen; maar zij is er niet-te- min van ondcrfcheiden. Wij bedoelen bepaaldelijk den opgewekten afkeer en
de min of meer rechtftreeksche aanvallen, met welke de bedienaars der ftaatskerk, die erkenden het niet voor de vrijheid aller godsdiensten, maar wel voor een omfchreven leerfLeIsel te hebben opgenomen, begroet werden, door - de dichters.
Het rederijkers wezen , voor zoo ver het zich niet, » In liefd'
bloeyende", tot een akademietjen della crusca had opgeworpen, en taaldiktator geworden was, gelijk te Amsterdam,
onder Coornhert, Spieghel en Hooft, - het eigenlijke aloude
rederijkerswezen , met zijne eenmaal godsdienstig-epische, foms
vernuftig-historische, later politiesch-farkastische, eindelijk vervelend-zedekundige allegoriën en platte kluchten, met zijne hakkelende refereinev, met zijne franschachtige brabbeltaal, was afgeleefd en zoo goed als te niet; de kosturnen waren vuil en verlleten,
de omgang-fakkels opgebrand, de blazoenen uitgewischt en lints
lang beteeknisloos voor de kamerbroeders-zelven. De liederenpoëzie, die in het tijdvak des Beftands vrijen adem gevonden
had en wat verpoozing fc honk van het didaktismus van Spi eg hel
en de» quicken" van Roemer, kwijnde; of hield zij Breêroó en
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Starters luchtige giteernen nog gaande, dan was het niet zonder van tijd tot tijd te zuchten:
't Ghefelfehap is dus wonder ftil!

't Sou llÏer go et haver [aeyen zijn I"

of:
"Jeughdige Nimphen, die 't boerten bemind,
Vrolijeke herten, hoe maeh het doch komen,
Dat men, in plaetre van t' flngen hegind
Stil, en hoe langer hoe meerder te droom en ?" I)

Maar eene andere dichterlijke kracht had zich ontwikkeld,
en volbracht hare eerste pogingen tot inwerking op de maatfchappij, onder de leiding van den liederdichter Hooft en den
vrolijken geneesheer Samuël Coster : liET TOONEEL. Men weet,
dat in den muyder kring voorzat, wat bij geen der leden van
Costers » Academy" ontbrak: een tamelijk voelbaa'r liberalismus. Hooft en zijne vrienden ftonden voor niets minder dan
» kerksch" te boek: men zie zijn belangrijken derden brief aan
Helionora Hellemans 2). Aan Hugo de Groot bewijst Hooft eerbiedige genegenheid en ftelt eene petitie, om hcm in het land
te- rug te doen komen 3); Vondel, de remonstreerende Mennist, benevens de roomsche doktor Plemp en, naar het fchijnt,
ook Joan Vechters, werden te Muyden ontvangen; Vondel en
Coster brachten er in 1651 het heuchlijk verhaal van het
)} ontkoomen der gevange leeraaren op Loevestein" 4) : de RoemerVisfchertjens waren er middelpunten van gloed en licht. Hooft
wisfelt brieven met een pater kapucijn 5), en zoo hij soms een
paar fchroomvallige buiten predikanten van orthodoxe richting bij
zich onthaald heeft 6), met Hallius en Plancius 7) kan hij 't niet
vinden. Blijkt het ons dus al niet, dat de Muyder Drossaart, bij
heL beleggen der Dordtsche Synode en bij de vonnisvelling over
1) In Starters "Friefehe Luft-hof."
2) In de uitgave van Prof. van Vloten, I (n°. 178), bI. 316.
3) Zie "Brieven", Huydecopers uitgave, nO. 320.
4) "Brieven", uitg. v. Huydeeoper, nO. 289.
5) Zie Huydecopers uitg. nO. 757 en 765.
6) Zie "Brieven", Huydeeopers uitg. nO. 739 en 747 en ook Hoofts "Leeven" door Brandt, bI. 25.
7) "Brieven", uiIg. v. Prof. van Vloten, I, bI. 105.
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Barneveldt, De Groot en lIoogerbeets, eene openbare daad
heeft gefteld, die hem als een vergrijp tegen de ftaatskerk
kon worden toegerekend, en die ons een bijdrage tot
hooger waardeering van de openheid en moed zijner inborst
zoû wezen - het zal door hem niet onbegrepen noch heimelijk ongeprezen zijn gebleven, dat Coster met grieksche
grijnzen ging mommen bij de kerkelijken, als hij, in zijne
» Iphigenia" , tracht af te fchilderen » hoe den Sehijnheilich,
onder den deckmantel van Godtsdienft, zyn perfonagie speelt;
hoe Staat en Baat-fucht in het kleet der oprechticheyt, al
foudet alles 't onderfte boven raken, haar fchelmeryen opproneken, ende tot haar voordeel int vverck ftellen." In de
eerste uitgave van het stuk, aan welks » Inhoudt" deze woorden ontleend zijn, bedient Coster zich zelfs bij herhaling van
het woord» Geeft'lijckheyt", in plaats van priesters, en eerst
later heeft hij dergelijke uitdrukkingen, die in een al te zichtbaar verband met de feiten van den dag ftonden , door andere doen vervangen 1). 1\lel1 weet, hoe de "Iphigenia" van
Cos ter als het voorfpel te befehouwen is van den ftrijd, dien
Vondel tegen de orthodoxe predikanten, met fchouw burgwapenen, voeren zoû. l\len herinnert zich, hoe zij in den)) Palamedes" worden gefchetst, en wij mogen veilig aannemen,
dat 1I00ft niet zonder een opzet, aan Costers en Vondels bedoelingen verwant, het fluk heeft gefchreven, dat Prof. van
Vloten, in de volgende bladen, den lezers onzer» Warande"
ter heoordeeling geeft. Ook uit een zuiver letterkundig oogpunt
is dit tot heden onbekend en onuitgegeven tooneelwerk van den
beroemden Drost hoogst belangrijk: het maakt een foort van
wedergade uit van den)) Waren ar" - offchoon men niet kan
ontkennen, dat de sapore comico in den » Warenar" fchier even
voordeelig boven het burleske van den» Schijnheiligh" affteekt,
als Plautus bij Pietro Aretino, den fchrijver van het italiaanseh
origineel, -zelven. Hooft heeft zich anders hier geene mindere
vrijheid veroorloofd van bewerking dan in zijn genoemd blij1) In ons exemplaar vun 1617 is de bedoelde wijziging met de pen gefchicd,
i1Iisfchien van Costcrs hand-zelve. In tlcn druk van I G2ü komt zij rccds voor.
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spel, en ook den » SchijnheiIigh" » nae 's lants gelegenthcyl
verduitfcht". Is de » Waren ar" een amsterdamsch tooneelftuk - de handeling van den »Schijnheiligh" is, niet zonder
opzet, in Den Haag, den zetel der Regeering, geplaatst.
De gierigaart wordt gefchilderd in de ftad der handelwinste,
de fchijnheilige nabij het bewind, waarop men het meest den
invloed der predikanten vrèesde. Het is om hunnent wille, dat
Hooft zijn D Tarlufe" aan zijn Jl Avare" toevoegt. Neemt hij,
in het 4' Tooneel, ter verbloeming van zijn docl, eene uitdruk·
king op, die kwalijk past in dcn famenhang der nederlandsche
toeftanden , waarop hij werkcn wil - en zegt hij» de geeftelijk·
heidt heeft verftandt van huwelijeken te maeckcn, fonderling
onder de Catholijcken" - hij was de man nict, om den
Jl Ipocrito" te bearbeiden gelijk hij gedaan heeft, indien hij zich
geene rechtftreeksche toepasfing beloofde van het ftuk. Hooft
wist dat de orthodoxe kerkpartij dit ook zoo begrijpen zolt.
Het handfchrift fchijnt hier en daar bekend geraakt tc zijn, en
Hooft verandwoordt zich voor Adriaen van Blycnburgh I), een let·
terkundigen vriend, hoofd van het eerzame dordtsche gellacht 2),
over de reden van zijne geringe ingenomenheid met dc kerke··
lijken; hij klaagt over de miskenning en tegenwerking, die hem
van dien kant was te beurt gevallen. » Die luiden ," zegt hij:
• fijn gewoon 't feggen alleen te hebben, en hun oordeel over
andere te vellen. St. Pieter heeft fich niet alleen laeten voorby
feilen oft hy ftil ftondt, maer men vint'er die hun meefter
over 't hooft leeren , en bequamer reghel van Geeftelijk Recht
bedacht hebben dan defe: Oordeelt niet, op dat ghy niet geoordeelt en wordt.
N-

dedit hrec contagio labem, Et dabit in plnres.

Jl Des gaet men 'er meê door:" vervolgt hij, Jl eerft hoonen,
nae oft niet hooren." Dat »hoonen" fchijnt vrij hoog geloopen
te zijn, dat de gematigde Hooft er zich dus in den breede
over beklaagt. Ik was Jl noit in hun vaerwater", zegt hij, en
toch Jlhebbenfe [my] mede hun aert moeten toonen, ende
hoopen waeters vuil gemaekt, om my te verfteken van 't
1) _Brieven", uitg. van Prof. van Vloten, I, 214.

2) Geb. 1589,

t 1630,
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recht van den fchout tot Weefp te ftellen". Zij hebben zich
zelfs niet ontzien daaromtrent te werken bij de Ri~geering van
Amsterdam, bij allen die mij de hand boven 't hoofd hielden 1)_ En, zegt hij tot Blyenburgh, gij weet dat de godsdienst bij Jl 't gefelfchap" waar zij Jl in den mondt beftorven
is", »felden in 't hart [fal] leven." En hierop trekt hij nog
fterker los: Jl Ik verftae 't met den geenen, die geen behaeghen
hadt in de krijters, die men hun aelmoesfen aen 't trompetten, bidden op de Ctraethoecken, vaften, aen 't voorhooft
liet. Soo U E. van die gelintheidt is, ik heb'er niet tegen
datfe my in den ban doe, fonder forgen." Trouwens het
allerergste verwacht ik niet, zegt Hooft, want Jl al laet men
de fchijnheilighen met my en mijns gelijck omfpringen als
de kat met de muis, men fal hun, hoop iek, daer om de
ka es ([namelijk] het klem der Regeringe) niet bevelen. Ik
houde den Huisheer te wijs, ende dat daervoor gebeden is.
Soo niet, iek bid daer serià voor," enz. nit ligt ook volko·
men in Hoofts charakter, dat hij liever in ftilte zeggen wilde;
Heer, verlos ons van die luiden, dan, zoo als Cos ter gedaan
had, er, eerst in de Il Iphigenia" , later in de Jl Polixena", openlijk tegen te velde te trekken. Hooft wilde dan ook geen ruchtbaarheid gegeven hebben aan zijne bewerking van den» Schijnheiligh". De Jl Schijnheiligh" was wel beftemd voor het tooneel,
maar vooraf zoû eeu ander poëet hem Jl doen rijmen"; deze
zoû namelijk aan den pittigen ftijl van Hoofts opftel de noodige
rijmwoorden tusfchenhangen. En wij weten dat het fpel is
uitgegaan op Breèroos naam. Aan den dood en Breèroo was niets
meer te bederven! - Hooft is in vrij groote angst, dat er
iets van zijn auteurfchap zal doorlekken. Althands hij maakt
allerlei zwarigheden, om het ftuk aan Blyenburgh , die met recht
van zich-zelven getuigd heeft Jl myne nature is vrymoedich
ende openhertich" 2), over te zenden. Blyenburgh, had veel
pleizier in dramatiesch-politische allegoriën: Jl Palamedes vrymoedicheit" , zegt hij, Jl is van d'andere werelt", Jl de NederI) "En zijn tot hun vermeten gecomen over Amfterdam, over al dat my
handt boven 't hooft hield." 2) In Hoofts .Brieven", bij v. VI. I, 452.
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lantfche Poëfie floreert meer als voor defen." 1) Hooft veront·
fchuldigde zich van de overzending, door Blyenburghe te
melden, dat hij zijne aanvrage ontvangen had » in ·t gaen
naer de veerfchuit van Amsterdam" op Muyden, en dat het
handfchrift, buitendien, nog bij den berijmer lag. Ja, opdat er zoo min mogelijk fpraaks van zoude komen, voegt
Hooft in het Latijn een postfchriptum aan zijn brief toe,
waarin hij zegt, dat men, zijns inziens, de zaak der fchijnheiligen toch maar niet te veel roeren moet, en waarin hij
de vrees fchijnt uit te fpreken, dat Blyenburgh daar anders over denken en aan dezen of genen kant iets in de
waagfchaal ftellen mocht. Het fchijnt dat een aanverwant
van dezen dordtschen vriend, een begaafd jongeling, aan wien
Hooft gelegen is, iets met het tooneelftuk voorhad, en Hooft
weigert dan ook niet bepaald, het te fturen. Maar als het
postfchriptum volfchreven en met de dagteekening » x Kalend.
Majas, ci;>i;>cxxii" afgefloten is, dan verzoekt hij, dezen (gevaar.
lijken) brief, als ketter, » more majorum" zonder genade te
verbranden. Hij is dan ook alleen bewaard gebleven in Hoofts
kladfchrift. Het is onbekend of Hooft heeft meêgewerkt om
den » Schijnheiligh" geheel op rekening van Breêroo te doen
fchrijven. Dit is zeker, dat Breêl'oo er niet dan in zeer geringe
mate voor aanfprakelijk kan zijn. 't Is mogelijk, dat hij de
eerste tooneelcn berijmd hebbe: maar toen Hooft fchreef, dat
»die hem voorts foude doen rijmen" hem nog onder zich had,
was Breeroo fints vier jaar overleden. En niet- te- min heeft
Jac. Schelterna , op gezach ecner Llechte uitgave van Breêroós
werken, het ftuk van Hooft aan Breêroo toegefchreven 2) !
Niet dezen ijverigen letterkundige, maar allen, die ooit een
blik floegen op de gefchiedenis der befchaving van het overig
Europa, had het trouwens wel moeten bevreemden, dat Hooft
zich verwaardigd had Pietro Aretinoos » Ipocrito" voor het
vaderlandsch tooneel te bewerken. Wel moeten de kerke·
lijken óf het zeer bont gemaakt hebben, of, in de fchatting van
Hooft, met hem IJ omgefprongen" hebben )) als de kat met de
I} T.

R.

p.

2)" Anna en Maria TesfeUchade enz." bI. 214.
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muis", dat de urbane burgemeesters-zoon, de rechtfchapen Drosfaart van Muyden, de achtbare Baljuw van hctGooy ~ de aanftaande Riddcr van St Michiel, tot in het letterOijk van den eerlozen Aretino te wcdde gaat, om er eene tooneel,ftoffe, die
tegen hen gericht ware, uit op te duiken. 't Is waar., dat de
"Schijnheiligh" tot Aretinoos beste ftukken behoort, maar over
den auteur is, federt lUazzuchelli 1), maar éene stem. Sismonde de
Sismondi vindt dat hij met zijn tijdgenoot Macchiavelli niet op
éenen dag genoemd mag worden, en toch zijn de blijfpelen van den
befaamden auteur des Princenboeks "d'une Iicence si déhontée"
dat Sismondi, behoudends de betamelijkheid, bekent er geene ontleding van te kunnen geven 2). "L' Arétinest un homme infàme,"
zegt hij, en ftcmt Landi , in dezes bewerking van Tiraboschi, bij,
waar hij verhaalt, "il a eomposé ,dans une vie assez longue,
de 1492 à I tltl7 , un très grand nombre d'ouvrages qui sont
à peine Ins aujourd'hui. Quelques uns ont dû leur réputation
à leur extrème licence; d'autres à l'amertume satiriqueavec
laqucllc il attaque de puissans ennemis ; _plusieurs dout la
composition fut achetcé à grands prix par les souverains,
sont remplis des plus làches et des 'plus basses flatteries ;
d'autrcs, en assez grand nombre, sont des ouvrages de dévoti on , que l'auteur, ennemi de toutc foi et de toute moralc,
préfél'ait seulement lorsqu'ils lui rapportaient plus d'argent." 3)
» II étoit si bouffi d'orgneit," zegt de vertaler van Tirahoschi 4),
» que lui-même sefit fl'apper des médailles et les envoya aux
princes généreux et savants. n disoit que ses écrits valoient
micux que tous les sermons des prédicateurs, et il se donnoit
les titres de révélateur des vertus et des vi ces , d'écrivain
universel, et d'homme divin".... » Au reste je ne sais ,pas,
si on trouvel'a un autre écrivain qui, dans ses ouvrages, fas-sc
plus d'étalage que celui-ci de débauches, de sales voluptés,
et du manque de tout principe de prohité, enmème temps-.
I) Verg. Gindici, "Sloria delle belle lettere in Italia", 1844, p. 854.
2) "De la littérature dn l\Iidi de-l'Enrope, par J. C. L. Simonde de Sismondi,
de l' Académic et de la Société des Arts de Genève, etc." TI, 226.
3) Sommige fchrijvers nemen echter eene bckecring bij hem aan.
4) "lIistoire de la littérature d'Italie, etc.", T. IV, p. 368 ..
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qu'il fait voir un contraste surprenant d'orgueil et d'ignorance."

Zoo veel fléchts valt er van onzen Gerbrand Adriaens Breêroo
niet te zeggen:

maar in vele opzichten pasfen anders, de

geest en ftudierichting van den Aretijn, bij die van den IJ Amsterdammer". » L'Arétin ," zegt Sismondi 1), » devait peut-être
en grande partie son mél'ite à l'absence de toute imitation.
Il n'a point les modèles grecs et Iatins devant les yeux, iI
n 'a que Ia nature humaine ,qu'il voit avec tous ses vices,
toute sa difformité, dans un siècIe cOfI'ompu; ct justement
parce qu'il ne songe qu':\. son temps, comme Aristophane ne
songeait qu'au sien, il ressemble plus au comique athénien
que ceux qui 1'0nt pris pour modèle. Dans ses comédies,
I'Arétin fait sans ces se allusion aux cÏrconstances Iocales ; il
peint sans ménagement les vices des grands comme ceux du
peuple; et en mème temps qu'il entremèle soment ses satires
des plus basses flaUeries, pour se procurer la protection des
hommes puissans , ou pour leur rendre Ia valeur de l'argent
qu'il a reçu d'eux, Ie tableau général présente toujours Ie débordement u~lÏversel des mreurs, Ia sub vers ion de tous les principes,
avec une vivacité de coIoris qu'on sent animée par Ia vérité."
Men zoû tegen dit tafereel van Sismondi zeker mogen inbrengen, dat fchiIdel'ingen en vet'Oordeelingen, ondernomen
door een man van zoo laag charakter als Aretino, al zeer
weinig waarborg van getrouwheid opleveren: maar hct is
van elders genoeg bekend, wat bedroevend fchouwfpel het
tijdperk der zoogenaamde »Renaissance", »ce siècIe respIendissant de tant de gloire littéraire", zoo als Sismondi zich
uitdrukt, op het gebied der openbare zedelijkheid aanbiedt.
Aan

de

bezoedelde

hand van

verbijsterde bellettristen

wordt de veder van het pauselijk fekretariaat toevertrouwd;
binnen de gewijde muren van het Vatikaan, waaruit nog
naauwelijks de drukkende dampkring verdwenen is, die de
persoonlijkheid van Rodrigo Lenzuoli 2) omgaf - bij de herinnering van het fchokkend treurfpel, gefpeeId door dezen
I) T.

Il.

p. p. 231.

2) Als raus: Alexander VI.
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diep gevallene en den verheven Dominikaan van Florence,
die zich niet-te-min, als een vroegere Pascal, aan 's Pausen
rechten had vergrepen op een wijze die de vrome harten en
richtige geesten

met droefheid vervult -

bij de onweêrs

wolken die zich boven de Kerk famenpakten en eene fpoedige losbarsting aankondigden - vertoonde men het blijfpel
)) Calandra" van Bibbiena 1)! Schouwburgïlluziën waren het,
vertoon seIs van grieksch-romeinsche kunstmatig herbouwde
fchoonheid, die de meest begaafde geesten van het fpoor
brachten; en bij het kwijnen van de frisfche en tedere leliën
der zuiverheid, bij de huldiging der sensualistische beginselen,
zoû men weldra beleven, dat een der talrijke trouwbreukige
religiëuzen Europa in rep en roer zoû zetten; de bigamie
der Vorsten, zijne befchermers, goedkeuren, en almede zijn
eigen bizonder leven, naar de uitdrukking van Erasmus , als
eene komcedie bekroonen met een ftuitend huwelijk.
Mannen als MacchiavelIi en Aretino voeren het hooge woord
en worden door de Vorsten als leidslieden en patronen ingeroepen, om op het ftaaLsgebied de grofste ongerechtigheid en
leugen tot regel en beginsel te verheffen, of om alle regeeringsdaden met de bloemen eener huichelende poëzij te omkransen. )) La littérature", zoo als Sismondi klaagt, )) était
toute érudite [et] Ic gOÎlt n'exercait SUl' elle au cu ne infIuence,
[tandis qu'] il n'existait point de société qui pÎlt réprimer les
passions haineuses, point de respect pour les femmes qui pÎlt
inspirer l'honnêteté." De helden der letterkunde waren fints
lang gewoon, tot wettiging der fmaadredenen, waarmeê zij
elkander aanvielen, zich afte vragen» si on pouvait [les] t.rouver dans les auteurs de la bonne latinité", en in hunne lasteI) "E noto che la Calandra e la Mandragola (del Macchiavelli) furono rap'
presentate nelle stanze di Leone X in Vaticano," zegt Paolo E.-Giudici; en niet
om het af te keuren! - Het feit-zelf laat geen twijfel over: men zie Tira·
boschi en Landi, IV, 364. De fchilder en architekt Balthazar Pernzzi vervaardigde de fchermen: "Quando si recità al detto Papa Leone la Cassandra,
commedia del Cardinale di Bibbiena, fece BaldassalTe l'apparato, e la prospettiva, ec." G. Vasari, "Vite de' piu eccellenti pitiori, scultori ed architetti",
T. lIl, p. 328. Men ziet waar de "Renaissance" zelfs een veelszins voortrellijk
man als Leo X, den "grootdaadighe", zoo als Hooft hem noemt, toe brengen kon.
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ringen bekreunden zij zich om geene waarschijnlijkheid, maar
vroegen alleen naar » l'apparence cIassique qu'on pouvait leur
donner" 1). En in tegenwoordigheid van dergelijke verfchijnsels:
zal men, in de plaats eener vaste en eerbiedige goedkeuring,
een week beklag overhebben voor het beginsel, dat reeds Paus
Paulus den Tweede die giftige plant der » Renaissance" in het
hart deed aantasten en den ban over de akademies deed uitfpreken, terwijl hij Pomponio Leto, een bastaart uit het huis
van San-Severino en hoofd der romeinsche akademisten, de
wijk deed nemen naar Venetië! » Dans lcurs assemblées", zegt
Sismondi, ils osèrent, à ce qu'on assure , annoneer leur prédilection pour les mreurs, la législation, la philosophie, la
religion même de l'antiquité, par opposition à eelles de leur
siècle 2)": maar dit dunkt ons geneefsche Akademielid eene geringe zaak, en Paulus 11 moet wel » achterdochtig, afgunstig
I)

en wreed" zijn geweest, dat hij die geleerden, welke 't l) à
ce qu'on assure" op niets ergers toeleîden dan op het voortplanten der heidensche ftellingen en zeden, met uitroeying
der nationale en christelijke, dat hij die filozofen, wier arbeid van 14GB meê de zaden geworpen heeft van welker vruchten Sismondi zich meermalen met verontwaardiging afwendt,
liet gevangen nemen, en tegen hen liet procedeeren op de
door gantsch Europa heerschende wijze van ftrafvordering. En
nochtans zien geleerden van den ftempel van Sismondi zoo
diep in het verband van oorzaken en gevolgen, - zij hebben
zoo veel ruimte van gemoed, zoo veel kracht van geest, - zij
oefenen met hunne rede en hare beginselen, met hunnen voor
de oneindige waarheid, fchoonheid en gerechtigheid geopenden
zin, zoo veel heerfchappij over hunne kleine appétits, over hunne
liefhebberijftudies, dat ze den ftaf hreken hoven het hoofd van
Savonarola, als de vurige Venetiaan Boccaccioos en CatulIus' werken ten vure doemt 3) - dat ze de diepe beteekenis
I) Sismondi, p. 34.
2) T. a. p. p. 182.
3) Men zie het schoon en onpartijdig verhaal van Savonarolaas daden en
lotgevallen bij Audin, in zijne "Histoire de Léon X", T. I, p.137-187.
DIETSCRE WARANDE Il.
XIV
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van het woord des utrechtschen Paus Adriaans schouderop·
halend aanhooren, als hij, het Rome der » Renaissance" binnenkomend, bij het zien der kunstwerken van de griekschromeinsche befchaving, uitroept: » Proh! idola barbarorum!"
Filozofen van dien ftempel vallen laag op de zeden van dc
geheele Eeuw der lUedicisfen, zij vonnisfen haar onvoorwaardelijk; en zij ontzien zich niet dc bewerkcrs van dien toc·
ftand tot de wolkcn tc verheffen. Ze zouden inderdaad, zoo
ze niet onuitftáanbaar waren voor icder logiesch hoofd,
in oogenblikken van verveling zeer vermákelijk zijn - want
zij leveren het bewijs tot welke ellendigc inkonsequentiën
de menschclijke geest vervalt, als hij ecnmaal afftand doet
van een vast beginsel, dat als een veilig kompas ons op alle
wateren het eenig en eeuwig Noorden toont. Men prijst en
laakt Leo X in éencn adem, en zonder maat, maar men ver·
geet meestal het beste woord, dat die Paus, in zulk een
moeilijk tijdvak ten troon geklommen, gefproken heeft, en
dat een licht werpt op de christelijke beftemming door lJem
aan de plastische voortbrengsels der )) Renaissance" gegevcn;
wij bedoelen zijn hoogernstig woord tot den vromcn dichter
Vida: Daar ligt een verhevcn heldcndicht beGoten, in - dc
kribbe van Bethlehem: de • Christiade"; dat is - de waereld ,
ontkomend aan den Duivel; de fchuldige menscllheid in ge·
nade door God aangenomen en herfteld door het bloed van Jezus;
het Kruis, zinnebeeld en werktuig van befchaving. Wech met
de heidensche boeken! Er is maar éen boek dat de Christen
moet open lIaan om er onderwerpen te vinden, een kind van
God waardig." I)
Inderdaad - het werd tijd dat het Christendom, in de
kunst, zijne rechten hernam, en hij die nict tc gclijk wil: God
en den l\'Iammon, den romeinsch-wijsgeerigen zelfmoord en
de opoffering onzes lijdens aan Christus in vereeniging met
zijne fmarten, de antieke geringfchatting der vrouwen en haren
weldoenden invloed op de christelijke maatfchappij, den hoogI)

I) Fabroni, aangchaahl bij Audin, "Uist. de Léon

X", II, p. 218.
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moed naast het fensualisme en de nederige heldhaftigheid der
christelijke liefde naast de beheersching der zinnen, die niet
te gelijk wil de menschvergoding en de heiligmaking, moet,
mag niet willen de veroordeeling der beginselen van Paulus
den Tweede, den Vierde, van Pius den Vierde en van zijn
heiligen naamgenoot en opvolger, en tevens de veroordeeling
der zeden, die de XVI" Eeuw beheerschten. Het is ook onbetamelijk, dat Sismondi, in zijn boek, de klasfieke geleerden pedant fcheldt: » vous l' avez voulu, V01tS l'avez voullt, George
Dandin 1" Gij noemt ze immers wreed en af gunstig, die het voortwoekeren der heidensche wetenfchap tegengaan! » Ce qui a Ie plus
nui, à la gloire des grands hommes du seizième siècle", zegt ge,
)} c'est Ie respect outré qu'ils professaient pour l'antiquité,
l'érudition pédantesque qui étouffait en eux Ie génie; la manie
d'écrire toujours d'après DES l\IODÈLES QUI N'ÉTAIENT PAS EN RAPPORT AVEC LEURS MOEURS, LEUR CARACTÈRE, LEURS OPINIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES; ENFIN

LEURS

},ANGUE, ET POUR FAIRE REVIYRE

EFFORTS
CELLES

POUR SORTIR DE LEUR

DANS LESQUELLES ÉTAIENT

ÉCRITS LES SEULS CHEFS-D'OEUVRE QU'ILS ADI\IIRASSENT." 1)

Van daar ook de fteeds wijder wordende breuk tusfchen de
hoogere en lagere ftanden, tusfchen de geletterden en de burgerij; van daar dat het eigenaardig en krachtig volksleven verdween uit de kunstwerken der geleerden, en dat het volk
overgelaten bleef aan dichters als Aretino en bijv. Breêroo, die tot
de laagste neigingen des volks afdaalden, in plaats van het
door de kunst in edeler kringen op te heffen, en het volksleven te zuiveren en te verrijken, zonder het van natuur te
doen veranderen. Van daar ook, dat men tot voor weinige
jaren in de deftige geleerde waereld ten onzent geen enkelen
blik voor onze komici van de XVII" Eeuw over kon hebben;
offchoon zij, zonder te vervallen in de grove uitersten van Aretimet dezen gemeen hadden, dat hunne fpelen » vaak veel
vernuft verraden, dat er beweging in de aktie is, en eene'

DO,

fchaars geëvenaarde vrolijkheid 2)", terwijl Brederodes fchilde1) T. a. p. p. 188.

2) Sismondi

I

p. 231.
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ringen, bovendien, niet alleen de zeden van zijn tijd met duidelijkheid doen uitkomen, maar er zich ook een rijk zoowel pittoresk
als lyrieseh element in zijne natuurbeoefening uitfpreekt.
Over het geheel zoil de vergelijking van Brcderoo met Aretino gelukkiglijk in het voordeel des eersten uitvallen; zoo wel
wat het charaktcr des mans als de gave des dichters betreft,
en men kan wel zeker zijn, dat, zoo gelijke oorzaken een gelijken aard van burleske dramaas , vreemd aan allen klassieken invloed, bij Breèroo en Aretino hcbben te -weeg-gebracht,
de bewerking door den eerste van een ftuk des laatsten, al hadde
dit, in den volsten zin, plaats gehad, niet aan eenige zich des bewuste verwantfchap van Breèroo met den Italiaan zOll moeten geweten worden. Wij hebben het boven gezegd: de» Schijnheilige"
is van Hooft; Breèroo heeft cr weinig deel aan, en door het
rijm is tien» Ipocrito" in 't geheelllechts ecn onbetcekenend pasfement op den vrij gemeenen rok gezet. Hooftsreize naar Italië heeft
wellicht meer invloed op onze letterkunde gehad dan men
tot heden erkend heeft. Die invloed is nict alleen in zijne
zangen te proeven, wier zoetvloeyendheitl wel cens bovenmatig geprezen wordt, niet alleen in de keuze der ftoffe van
zijn mediccesche » Rampfalighcdcn"; dien invloed is niet alleen
de verfijnde befchaving, door de italiaansche ftudiën medegebracht, te danken, waaraan Tesfelfchade deelachtig werd,
en waardoor zij fmaak kreeg om Tasfoos heldendicht Neêrlandsch te doen fpreken; die invloed moet verder worden
nagefpeurd dan in het bewerken van ftukken, zoo uit-eenloopend als Marinies » Adone" en Aretinoos » Schijnheiligh" : het
geheele TOONEEL van de eerste helft der XVII" Eeuw heeft,
onzes inziens, eene goede impulsie aan Hoofts ingenomenheid
met Italië ontleend. Het denkbeeld, dat bij de inrichting
van Costers fchouwburg in 1617 heeft voorgezeten, fprak zich
uit in een italiaanschen term:» Academie" (accademia)". De
akademies, die gefticht waren in een dampkring van filozofische en mythologische geleerdheid, werden in de woeling
der tijden en, onder den fpot van den florentijnschen Lasca en
de zijnen, er allengs toe gebracht onder het volk af te dalen
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en hare hoofdbezigheid te zoeken in het vertoonen van fchouwfpelen: men wilde aanvankelijk het tOOIleel der ouden akademiesch doen herleven, men eindigde met het volk te willen
vermaken en, zoo mogelijk, tevens te verlichten. In Italië,
zegt Sismondi, trokken de genoegens en de voordeelen van
het tooneelfpel zoo veel harten, dat er welhaast in iedere
kleine ftad eene akademie tot ftand kwam, wier eenige taak
was winstgevende fchouwfpelen uit te voeren, die welhaast de
rondreizende Arlekijns en Pantalons in zich opnamen 1). Men weet
lIiet, of de Akademies, die zich tot heden niet van Arlekijns
en Pantalons voorzien hebben, de meest of de minst vermakelijke
zijn. Ongetwijfeld is de titel van Costers inftelling aan Hoofts
Italianismus te danken en bleef de Drost meer invloed op haar
hebben dan onze aristokratische lettergefchiedfchrijvers gisfen.
Wat de wijze betreft, waarop Hooft zich van zijne vertaling
en omwerking gekweten heeft - we hebben het tooneel, waarin
Lisco (Rieuwert Rompllomp) met den Ipocrito over zijn te kiezen
fchoonzonen fpreekt, met den italiaanschen text vergeleken, en
bevonden, dat Hooft met veel losheid en bondigheid het oorfpronklijke .verneêrlandscht; dikwerf brengt hij zelfs in een puntig
gezegde of in eenig fpreekwoord over, wat bij Aretino eene bloot
didaktische zinfnede is. Bij voorbeeld Lisco zegt: » Bisogna aprir
gU occhi i"~ hiervoor heeft Hooft: »Men moet wt fijn ooghen fien."
Aretino heeft: » Il plebeo.... non puó alzare il ciglio, che non
senta improvcrarsi la viltà sua;" Hooft zegt: )) Een gemeen man ....
magh 't hooft niet eens op fteken oft ·t is ftrax: ziet van waer
ghy gecomen zijt!" De italiaansche volksgezegden en fpreuken
zijn ook zeer aardig overgebracht. Aret. ': » Tamen 2) 10 inciampare in un filo di paglia 10 fa morire sopra un fascio di
tieno. " Hooft: » Draegt de heeren te Roomen en fetse eens
onfacht neder, al uw danck is verlooren. " Aret.: "Mi mancan pazzi in casa." Hooft: » Al gecken genocgh." Aret.: D Cotesta professione va nuda, e cruda." Hooft: » Met dat volck
is 't: den elleboogh door de mouwen, het hayr al door den
I) Sismondi, p. 238.
2) Latinisme; voor nondimeuo.
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hoedt I)." Aret.: BIl mercante rade volte iscampa di riscrrarsi
in casa morto, .0 dal seppelirsi in chiesa vivo." Hooft: » De
koopman is gemeenlijck Cuilenburgh oft een papieren harnas
fijn voorlant." Aret.: » Starem freschi." Hooft: » Wy fouden
wel opgefchotelt wesen."
Het verdient opmerking, dat Hooft zich bewust is voor
een publiek te fchrijven, dat lager in kennis en verftandsontwikkeling ftaat dan bij Aretino het geval is. Bij voorbeeld: Aretino laat den Ipocrito zeggen: Ol n poeta che
lambicca il verbo in ultimo delle clausole, usando gnaffe,
perchC anche Vergilio uso gaza, saria per torvi il capo col
provarvi, che due negative fanno un' affermativa; eper dirvelo in carità, se volete che Ie vostre figlie vestano, e mangino
lauri emirti, datele loro." Daarvan durft Hooft alleen dit maken:
»De poëet foud u leggen breecken 't hooft met de maet en
de fransche fneè en leeren al't gefin kallen, oft uw hujs
een toren van Babilonien waer; en om tI de waerhejdt te
feggen, indien uw dochters verleckert zijn, om niet te eeten
als mirtentacken, en fin hebben in tabbaerden en rocken van
laureblaren, foo geeft fe aen dat voIck." Aretino laa! den
filozoof zeggen: » Che AristoteIe non concede a PIatone, che
il caos sia senza forma ma che pregno delle idee partorisce
l'universo, il quale al suo tempo per esser falto, e composto
di forma, e di materia , si risolve." Daarvoor zet Hooft, die
hier zijn auteur niet fchijnt te begrijpen: » Dat Aristotiles foo
veel mans is als Plato, dat het chaos is fonder form maer fwanger van jdeën." Ook de fterrekijker heeft bij Aretino meer zins:
»Lo astrologo verrebbe a noja alla importunità col suo affermare , che Aries, Leo, e Sagittario siano di natura ignea:
Tauro, Virgo e Capricorno di terra: Gemini, Libra, ed Acquario di aerea: Cancer, Scorpio, ePisces di acquatica." Daarvoor
zet Hooft, grover: » De ftarrekijcker lejdse en leurt aen 't
1) Men herinnert zich de parodie van het fchoone 'Vilhelmuslicd:
"Wilhellemuffie van Naffouweu
Ben-jy van Duîfche, Duîfche bloedt:
Je ellebogen [teken deur je mouwen,
.Je hayren die Jteken deur je hoedt."
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1100ft met fijn Ariës, I.. eo, Sagittarius, en hondert naemen,
die men de kinderen soud geven om fpeldens te leeren in fteè
van Oostersche brieven." l\'[en ziet, Aretino, voor de Italianen
van de XVI' Eeuw fchrijvende, dacht zich een publiek, dat
in graad van ontwikkeling nagenoeg gelijk ftond met de masfa
ter algemeene vergadering onzer provinciale genootfchappen;
Hooft, voor de Hollanders van de XVII" optredende, ftelde
zich een publiek voor, als dat van ons Leidschepleins )) veertientjen·'. Ziehier (altijd uit het zelfde 5' tooneel) nóg een
bewijs voor deze ftelling. Aretino laat Lisco zeggen: )) 10 mi
ri do , ch'ebbi gia volontà d'un parente, che sapesse imbrattar carte, parendomi una cosa degna il veder il no me di
costui , e di colui nelle tavolette attaccate, e leggendosi
opera nuova di messer tale, e di messer quaie, con il suo
grazia, e privilegio appresso," Van dat genoegen? en van die
pointe zoû Hoofts publiek geen begrip gehad hebben? en
daarom vertaalt hij zonder geest: )) lek moet er om lachen;
ick had eens lust om een fwaegher te hebben, die papier
befchrabbelen kon, als ick in de boeckwinkels fagh leggen:
tractaet van fulcken oft fulcken auteur met hare gracy en
privilegie fomtijts daerop." Het andwoord hiertoe ontbreekt
zelfs bij Hooft. Er zijn trouwens bij hem (wij bepalen ons
voortdurend bij éen tooneel) meerdere uitlatingen, die den
zin verminken. Bij voorbeeld: Aretino laat den Schijnheilighe
zeggen: lJ Ho ben qualche notizia latina, e qualche conoscenza
vulgarc nel fatio delle turbe, che lo gttastano con gli opprobrj
dei peccati, pen', dirovvi il mio parere con la solita caritade."
Hooft laat den Schijnheilighe zeggen wát hij in 't Latijn gelezen heeft: )) l\1arkus Aurelius en in de Oudtvaeders ," )) en jek
heb wel eer mede by de menschen geweest ," gaat hij voort,
maar laat er uit dat hij eenige kennis bekomen heeft van het
doen en laten der massaas, die dit bederven met de (chandelijkheden
der zonden, en beOuit dan, tamelijk onlogiesch: » {oodat jck
u nac den plicht der liefden en mijn beste vermoghen gaerne
herichten sal." Zoo zijn er meer plaatsen in. Aretino Ouit
zijn tooneel met deze woorden:
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)) LISCO: Verrebbevi mai voglia di fa re un poco di colazioncina?
IpOCRITO: Che so io?
» L. Voglio che la facciate in ogni modo.
lP. Chi ubbidisce santifica."
Hooft laat zijn personen zeggen:
)) RIEUWERT: Hebt ghy niet wat appetijts om een lutken
t'ontbijten?
)) SCHlJNHEILIGH: Wat weet jck het? )) R. Ghy moet wat in de mondt fteken in aller manieren.
Komt, gaen wy naer achteren. Slockfpeck, fet wat ontbijtensI"
Waar de Schijnheilighe in den beginne zegt: » Deus pl'ovidehit ," daar laat Hooft, misfchien niet zonder voorbedachte
dubbelzinnigheid, hem uitroepen» Domintts pl'ovidehit. Schijn·
heiligh en de DoctooI' worden, beide, » Domine" genoemd. In 't kort -- het fchijnt ons toe, dat Aretino dieper in de
persoonlijke charakters is doorgedrongen en meer vrijheid gevonden heeft om ze met hare eigene kleuren te fchilderen; Hooft is eenigszins meer in algemeenheden gebleven,
en heeft zich meer bepaald met tot de nationale denkwijze te fpreken; duchtende , dat men de bizonderhcden niet
recht vatten zoû. Van achteloosheid is de Drost, bij de vertaling, ook niet vrij te pleiten. Den» Ipocrito" van Aretino
ligt het misbruik der christelijke »licfde" meer op de lip.
pen. Was dit in Hoofts tijd nog niet volksmäs(ig - er zijn
er die beweeren, dat, in ónze dagen, het fchoone woord
»liefde" nog al eens, in 't oog vallend, misbruik wordt,
door hen, die meenen dat men het met de waarheid en het
recht maar zoo naauw niet nemen moet, mids men, altoos
en altoos, eene, zij het dan ook nog zoo flecht definiëerde,
liefde in den mond hebbe. Alle tijden hebben hare eigenaardigheden, maar fommige van deze zullen periodiek te-rugkeeren, zoo lang de menschen menschen blijven, en hun eharakter
in 't algemeen zoo weinig verandering ondergaat als in de laatste
ALB. TH.
zes-duizend jaren.
I)

I)

A. 30 Apr. 1856.

S CHIJNHE ILIG H,
SPEL,
GEVOLGHT NA 'T ITALIAENSCH

VAN

P.

À

R ET IJ N,
DOOR

P. Cz. HOOFT.

PERSONAEDJEN:
RIEUWERT ROMPSLOMP, man van vijftigh jaren onlrent.
SLOCKSPECK, ~
QUISTTIJD,
sijn dienaeren.
DAGRDIEF,
SIMON ROMPSLOMP, sijn broeder tweeling.
WOUTER, Simons knecht.
SCRIJNRAILIGR, panlicker.
STEVEN DE STILLE, vrijer van Alij t, bruidegoom met Duj f.
DmCK VAN TROUWENOORT, verlooft aen Catrijn.
W YBRANDT VAN \V YDERMEER, vrijer van Catrijn , bruidegoom
van l\'Iachtelt.
EELRART VAN WESTEN, vrijer en naebruidegoom van Jaquemijn.
SNOEP, Eelharts jongen.
LUBBERT LANGRAJR, man van Alijt.
ALIJT, CATRIJN , DUJF, MACHTELT , JAQUEMIJN, dochters van
Rieuwert Rompslomp.
BELY BESCHIX , hujsvrouw van Rieuwert.
LAMFERT Loscop, doctoor in medicijnen.

Hoofts Handfchrift zijner bewerking van Aretijns lpocrito is nog in het
Kladboek zijner Poëzy (ter Amsterdamsche boekerij) bewaard gebleven, waar
het echter, in spijt zijner l'ijmeJoosheid, door Scheltema en anderen steeds voor
een afschrift van het berijmde stuk van Bredero is uitgemaakt. Daar eene uadere
kennisneming er van zooweJ voor de Nederl. taalkennis, als ter vergelijking
ook met de bekende berijming, veelsins belangrijk geacht mag worden, maken
wij van de gelegenheid ons in dit Tijdschrift gegeven gebruik, het door den
druk meer algemeen bekend te maken.
V.
D. 15 Oet. 1855.

VOORREDEN.
GESPROKEN BY TWEE.

EERSTE.
Omdat ghy wilt, dat jck eerst wtbrabbel wat jek wel willen soude,
soo weet ten eersten, dat jck wel wilde. dat de rijckeluy, die 't er niet
afnemen durven, soo heroyt wierden datse met de billen door de
boxen 1 liepen. Ick wilde, dat al de sehryvers en de schrabbelaers, die
't beter weten als haer hooghe overheden, over 't banckjen souden leg.
gen met de billen blootshooft, en dat al de jongens van 't grootschool
haer elck een streek met de roe Bouden geven. Ick wilde, dat jek een
hal worde, daer men voor en achter bouten vercoght van vrienden in
't oogh en vyanden achter de rog. Jck wilde, dat al de onbesehaemden geschrobt wierden als verckens in de troch. Jck wilde de leugenaers cloppen gelijck de bontwerckers de vellen doen. Jck wilde, dat
die doctoren, die van alle ding weten willen en geen ding verstaen,
altijts met een keten van urinaclen om haer hals moesten loopen. Jck
wilde hutspot en fril'cadel gemaeekt hebben van die kacckelaers, die
't alt~jdt op andere gelaeden hebben en selve vol gehreecken zijn. Jck
wilde aen de paley set ten de geesten van sommighe lujdcn, die schrijven datmen 't niet verstaen kan, om haer wt te pijnighen wat sy
seggen willen. Jck wilde beuling stoppen van de darmen dergeene, die
't hart niet op haer voorhooft dracghen. -

Segt gllY nu, wat ghy

wel willen soudt.

TWEEDE.
Jck ben een soet saft hart en soud soó veel wreedthejds niet willen,
maer jck soud wel willen, dat men raedt schafte om de hedillery wt
rIe wereld te helpen, gelijck u en uws gelijck, die niet veelen meught,
dat de wereldt haer gang gaet; want kleedt men hem 2 net en juist,
't is terstondt: dafs een kermispop. Past men op de voeghlijckheid
van sijn persoon ni ct ~ 't is: siet, dafs een slodderhoos3 , dats een
sulfus. Gaet men stil en schickelijck, 't is: dats de bruidt. Gaet men
1 Broek.

2 Zich.

3 Slodderbroek.

2t6

HOOFTS » SCHIJNHEILIGU" •

vaerdigh: hy loopt te post. Spreekt men weinigh: hy weet niet een
woord aen de wereldt te brengen; spreeckt men veel: 't is een raffelaer. Gaet men ter kercken: 't is een pylaerbijter; blijfm'er van daen:
hy comt in kercl nocht in klujs. Houdtmen ruim hujs: hy wiIler
deur wesen; houdtmen sujnigh hujs: hy soudt sijn ejghen dreck wel
eeten. Moeyt men hem met anderluj sakcn: 't is een beschickal, bemoeyal, onderwindtveel. l\loejt men sich met niemandts swaerighejdt:
't is geen man van de vrienden. Sydy rijck en edel, yder benijdt u
en lejdt u larghen. Zijt ghy arm en oneêl, yder veracht en versmaedt
u. 'Vat sal jck meer seggen? al wort het bedilt en berispt, jae, de
middelwegh selfs; by exempel: gaet eens midden door 't slijek, midden door 't waeter, midden door de reg hen , midden door 't vier, en
midden door de popeleney; en soo men niet en sejdt, dat ghy een
grooten esel zijt, jek sal 't quijt wcsen. Sulx, dat, mocht jck beleven, dat de wereldt eens gesujvert waer van sulcke bedillallen , neuswysen, en betweters, jek Bouder meer meê vermaeckt wesen, als met
officiën, ampten, hooghheden, en sulck maxel van prullen, die de
gemeene man meent, dat het altemael zijn. Nu gaet heenen daer 't
gesejdt is, ende als jck een woordt vyf aft ses met dit ,"olck gespro·
ken heb, coom jck n daetlycl by.

(Tot de toeschouwers)
Mijn Heeren! dien man, die daer aen comt, heet Rienwert RompslolIlp. want hy is gewoon al sijn dingen by den hoop te doen sonder
licllten aft swaeren. Naer veel tegenspoeds, die hy n sal vtrtellen,
wordt hy van een seker Schijn.hailigh soo wijs oft soa mal gebroedt,
dat IIY sijn vertwijfeltllejt verkeert in cloeckmoedighejdt. In veughen,
hy niet alleen en lacht om 't ongeluck, dat sijn vijf dochters overcomt; van de welcke d'eene, met naeme Catrijn , in plaets van venijn
in te nemen, drinckt sekeren slaepdranck (een lammery, die doch in
vyftigh spullen comt); maer scheert oock de gecl met het groot geluck, dat hem daer nae toecomt. Soo dat. wilt ghy nae sijn exempel
't geluck te vriendt maeckeu en nae uw handt setten, ghy mooght
nae hem luisteren.

---
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EERSTE BEDRIJF; Ie TOONNEEL.
RIEUWERT R. Isser wel een by der llandt, denl'k jck, van al dit
gesnor van knechts"! - somma sommarum , die belust is, om
quaelijek gedient te zyn, die houde veel booden. Want dewijl
zy 't d'een op d'ander laeten staen, soo comt de sorgh op het
heerschap aen. - Slockspcck?
SLo Wat gelieft mijn Heer?
R. Dat ghy gaef bursensnyden, ghy grootc sul fes.
SLo Daer sijn sooveel ambachtsluj van dit gilt, dat het quaelijck
droogh brood opwerpen magh.
R. Nu, nu!
SLo Gelieft u yet anders?
R. Gaet, seghtme Schijnhayligh, dat jck hem gaeren een woordtjen
sprack.
SLo Jek ken hem niet.
R. Die man, die soo laneksaem en bedacht IS In sijn spreken.
SLo Jek kan hem niet bedeneken.
R. Hy draeght een kael kasjack , dus lang; daer de helft van de
knoopen wel af sijn.
SLo Jck beginner op te comen.
R. l\'Iet een lange mantel met een opstaende bef en een llOedt met
dusschel breê randen.
SLo Een maegher lang vent?
R. Jae.
SLo Hy is soo groot met de klopsusters" ?
R. Daer hadje 't.
SLo Waer vind jck hem best?
R. Op het hof, oft op de sael aen de boeekkassen.
SLo Ick gae 'r nae toe.
R. Jck sal in hujs wachten.
2 e TooNNEEL.
SCHIJNHAJLIGH.
Die den hujch niet nae den windt }langen kan, die en weet van
de wereld niet; onder dus een deckmantel van devocy en schijn van
nedriehejdt doet men met het goedt, met de eer, en met de harten der
1 Zulke.

2 Klopjens.
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mensehen al wat men wil. Gemeene panlickers en kakceten moghcll
tegen ons niet op in de rijckelujhujsen, zy leggen te laegh met haC!'
heckelen, de luj sleed Ier de walgh af, en met haer slempen en
sloeken , suj pen en spuwen, maecken sr infacm degeen die haer acn-

houwen. Men soud zijn deur slujten, seg jek, voor sul ek gcspujs,
en haelen mijns gelijck aen, die onder schijn van hajlighejdt my met
alle gujtery behelpen kan. Weet de duivel abeler kujr te wercken, als
dat hy voor den dagh komt als een engel des lichts? Jek leg niet en
roep met een verwondring over de wijsheit oft geestigllejdt, die de
rijckeluj wt de mondt comt, maer jek prijs haer vroomicheidt, haer
devocy, haer aelmoessen, ende, om haer te styven is 't slampampen,
in 't woeckeren en in de overdaedt. soo treck jck mijn schouderen
op met een manier van ginneken, of jck morghen lachen soude en seg ~
de brooshejdt van 't vleisch! 't moet over die boegh sejlen; die geen
vriendt van de sonden wesen wil, wordt een vyandt van de menschen! -Maer wie heb jck daer? - neqlle in jra tua corripias me!

3e
SLOCKSPECK.

TOONNEEL.

Jek ging rechts nw eerwaerdiehejdt soccken.

Scn. Wel?

SLo 't Aersgat, jek soud seggen 't heerschap, wilde wat mct u spreken.
Scn. Gaeren.

SLo Hy sal terstondt voor comen',
Scn. In nomine Domini!
SLo Daer staet hy in de denr.
Goeden dagh. Welekoom moet ghy wesen.
Scn. Goên dagh, een goedt jaer!

RIENWERT R.

R.

TI w Eerwaerdig hej t moet het my ten bt>slen houden, soo iek hem
steur in sijn devoey.

Scn. Den evennaesten gaet voor 't bidden en de liefde is beter als 't vasten.

.R. lek steeck in een groote swaericheidt en soud gaeren wat met

ti

raedspleghen.
SCR. Al wat in mijner macht is.

R.

Mij eomt veel over.

Scn. Dominus providebit.
R. Dat hoop jek.
Scn. Vertrouwt er u op.
R.

Jek, dat ghy 't weet, ben een tweeling gebooren met noch eeR
knechtjen ; de krijgh quam in 't landt en een soldaet nam mijn.
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moeder 't kindt van den hals, terwijl dat jek in de wiegh soud jek seggen: aen de borst, lagh en mamde. Mijn broêrtjen
heette Simon, en jek heb sint niet vernomen waer hy gestoven
oft gevloghen is; maer als jek denek dat hy noch int leven magh
wesen, soo wil jek my bepissen van anxt; want dat hy nog eens
opdonderde en quam met my 't goedt deelen! wat sal jek u meer
seggen ...:...- jek waer een bedorven man.
SCH. Ghy sorght wie den \acsten man ter kereken I brengen sal.
Daerenboven heb jek vijf dochters: Alijt, Catrijn ,

R.

0

s'is soo re·

solujt! Dujf, l\Jaehtelt, en Jaquemijne. D'oudste is getrouwt met
een jongman , die wildt hajr in de Ileus had, en woud met gewelt,
wt broodronekensehap, meê deur strale MagelIanes varren, en
heeft nu seven jaer wtgeweest, dat wy er geen tijding af gehoort
hebben. En naerdien van daegh haer tijdt om is, die se gehou.
den is te wachten, soo sal men t'avont het huwlijek met een
ander slujten.
SCIl. Wel gedaen.
R.

De tweede }Ieb jek verlooft aen cen geestigh quant van haer sin;
maer om ontslaeghen te wesen van een seker ander, die op haer
verlieft was, lleeft se hem belooft te trouwen, indien dat hy
binnen sekeren tijdt haer wist, jek weet niet wat voor voghcIsveeren te haelen. En soo sy hier in baer woordt niet en houdt,
dunekt haer, dat het haer haer leven niet wel gaen sal; soodat sy
niet by de bruidgoom te bed en wil. l\1aer 't is van daegh de
laeste dagh, en eomt hy nu niet, soo gaet het ander huwlijek

ooek Voo I t.
SCH. Oft den hemel viel, soo had de kerek een hujek! Waer mooght
ghy voor sorghen?
R.

Maef, jek heb nu in de morghenstondt soo leggen droomen, dat iek
beducht ben voor 't arghste. \Vcl is waer, dat jek het in de reeht~
sou eonncn brengen, met d"andere doehter~ in de plaats te geven.

SCH. SekP.r, de droomen gaen
de waerhejt geeonterfejt

VOOI'

mom met een backes, dat nae

is, maer in der

daedt sijn't valsehe

logenen.
R.

En opdat er immers acn mijn quelling niet ontbreeeken soud, soo
isser hoopwerck, die my 't hooft breeeken om de jonger dochters.

SCH. Een teken van uw qualitejt.
R.

Nu soud jek u bidden, dat gh)', die kennis hebt met allerlej
1 In 't graf.

2 In orden.
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menschen, my raeden woudt aen wat slagh dat jckse best sal besteden.
SCR.

Och, jck heb de wereldt so lang gestorven geweest, dat jck er
geen kennis meer in en heb; maer jck heb wel wat gelesen in
l\1arkus Aurelius en in de oudtvaedersl, en jck heb wel eer mede
hy de mensehen geweest, soodat jck u nae den plicht der liefden
en mijn beste vermoghen gaerne herichten sal.

R.

Dat bid jck o.

Scn. In eonsciëncy vermaen jek u, dat gllY se niet en hijlijekt aen soldaeten, want in placts van écn die wat te boven lejdt, isser wel
tien, die beroyt worden en van capitejnen herbergiers. Ay lieve!
laet dat volck tui5schenen vloecken en vechten totdat se moê sijn.
R.
SCR.

Dat uient me vooral niet.
De hofjoncker, soo lang als hy wel met sijn Prins stact, is seker
een wereldt; maer, wat is 't? draegt de heer!'n te Roomen en
setse eens onsacht neder, al uw danck is verlooren.

R..

l\1en moet \Vt sijn ooghen sien.

Scn. De schilder en de beeldhouwer sijn anders niet als lichtmisseryen
grillery.
R.

AI gecken genoegh.

Scn. l\1et den Alchimist waer 't goed ding, indien de losheit van sijn
hooft den l\1ercurius con vastmaecken.
R.

l\let dat folck is't: den elleboogh door de mouwen, het ha1'r al
door den hoedt.

Scn De koopman, die windt op de beurs maeckt, met het wispelen
van sijn handtschoenen en met sijn vingers met brieven gelardeert,
is gemeenljek Cuilenburgh oft een papieren harnas sijn voorlandt.
Daerbeneven is 't een dol dingh, sijn capitael te vertrouwen op
discrecy van de winden en beloften van de menschen.
R.

Dat wist jek niet.

Scn. Een edelman met weinigh incomens lejdt gcmeenljck en solliciteert soo lang om eenigh offici, dat, eer hy er an comt, is hy
kael van middelen en midden in de kinderen.
R.

Hoe soud men 't te pas 2 vinden?

SCR.

Een gemeen man, al is hy wel hebbende en van' genoeghlijcker
aerdt, hy magh 't hooft niet eens op steken, oft 't is stras:: ziet
van waer ghy geco men zijt!

R.

Dat gaet vast.
1 Kerkvaders.

2 Juist. van pas.
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SCII. De rechtsgeleerde leeft offer geen recht en waer, en geeft gemeenlijck
de sentenciën nae de gevoelijckste l redenen en die best van aHoy sijn.

't Gaet soo wat heen.

R.

SCH. De docloor in de medicinen, alhoewel hy een eerl~ieke beul is, en
dat hy, iu spijt van de justicie, geldt met woorden windt, 500
ie hy evenwel een pisbesiender en een kackbekijcker.
R.

Fy, fy!-

SCH. De musiciën en de krekel, dafs al eenerley hutspot; windt sijnse,
sy leven by de windt, en windt sullen se werden.
R.

Dafs niet de pijnewaert op te dencken.

SCH. De poëet soud n leggen breecken 't hooft met de maet en de
fransse sneê, en lecren al 't gesin kallen, of! uw hujs een fooren
van Babiloniën waer: en, om u de waerhejdt te seggen, indien
uw dochters verleckert zijn, om niet te eelen als mirtentacken,
en sin hebben in tabbaerden en rocken van laureblaên, soo geeft
er aen dat volck.
R. Wy souden wel opgeschotelt wesen.
Scn. De philosooph, die 't niet beuren magh zijn haert te kemmen,
nocht sijn backes te wasschen, soud 't wijf leeren willen, dat
Aristotiles soo veel mans is als Plato, dat het chaos is sonder
rorm maer swanger van jdeën. Sy worden quaedt, als jck haer
vraegh, wanneer 't op sijn rekening is om te baeren, en dat jck
wel compeer 2 soud willen wesen.
R.

Ach, ach, ach!-

SCH. De starrekijeker lejdse en leurt acn 't hooft met sijn Ariës, Leo,
Sagittarius, en hondert naemen, die men de kinderen soud geven
om speldens te leeren in steê van Oostersche brieven.
R.

't Hooft is hacr opter loop.

SCH. Jck seg't niet om yemandt te verachten, maer naeder liefden aerdt,
om u te waerschouwen, dat doctoren, mnsijckers, poëten, starrekijckers, philosophen, en alchimisten, behalven dat haer de kay
lentert, soo ~ijn 't sekere fatsoenen van menschen: maegher, hol-

100gM, met bockebaerden en lang hajr; en sien er wt, men
Bouwer jonge Nickcrs meê vangen.
R.

Ah, ah, ah! Jck moet er oin lachen; ick had eens lust om een
swaegher te hebben, die papier beschrabbelen con, als jck in
de boeckwinckels sagh leggen: tractaet van sulcken oft sulcken autheur, met haer gracy en privilegie somtijts daerop.

I

Tastbaarste.

2 Gevader.

DIETSCRE WARANDE

Il.

xv
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SCR. Jek seg n niet, dat de raedt het oogh is in toekomende dingen,
omdat ghy die sprenek aentekenen soudt; maer jek vind niet goedt,
dat ghy se besteedt aen een jonghen mclekmuil , noeht aen een jongeling die op 't heftighst van sijn leven is, noeht aen een oudlman, daer

R.

eenigh sehandael wt rysen mocht, overmits de brooiihejt van 't vleeseh.
Ghy moet er wat naerder opletten.

SCR. Die rekening maeek jek ooek.

R.

Hebt ghy nict wat appetijts om een lulken l t'ontbijten.
SCII. Wat weet jek hct? ~

R. Ghy moet wat in de mondt steken in aller manieren. Komt, gaen
wy nae\' achteren. Sloekspeck, set wat ontbijtens.
4 e TOONNEEL.
EELIIART VAN WESTEN. Naerdien jek versekert ben, dat Jaquemijne,
leven, licht, ende siel van mijn siel, van mijn licht, en van mijn
leven, my aensehouwt met goedertieren ooghen , soo pas jek niet
op de onwetenhejt van vaeder oft moeder, die niet lijden en moghen
dat jek er by eoome en weten selve niet waerom; maer jek wil
haer gaen schrijven een minnebrief, wacrin jek haer mijn amou·
reuse passie te kennen geve. Ghy sult passen de eamenier ergens
om een hoeek van een straet waer te nemen, en stekense haer in
de handt nevens een stuek gouds, dat zyse getrouwelijek bcstclle.
SNOEP. Wat eamenier, me Joneker! - wil je wat wtreehten, ghy moest
ander lujden aen uw snoer maeeken te krijghen, die niet alleen de
Joffrouw maer d'ouwders wisten te belesen.
EEL. Wat raedt daertoe? wat lujden souden dat sijn?
SN. De geestelijkheidt heeft verstandt van huwlijeken te maecken,
sonderling ouder de Catolijeken. Daer es ecn seker Heer Schijn.
hajligh, die dus met het hooft op d'eene schouder gaet; dat waer
een man die ons diende.
EEL. Dien ken jek wel.
SN. Hy is bekent als de bonten hond met de blaeuwe staer!; op lijek.
maeltijen, op slujten van huwlijeken , op bruiloften, op weerrejsen
is hy oTeral Govert·in· 'tvoorste; daer kan hy soo beschejelijck
sijn bujek vol stuwen, dat hy sijn kasjack eleke quartiel' wrs een
rifjen wtbinden moet; en van drineken, jek sagh mijn leefdaeghen geen menseh die sooTeel laeden kan, sonder droneken te worden; 't is een groote konst.
I Weinig.
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Jac, die hem een koe wel nae soud doen.

SN. Duwt hem een half dousijn albcrt~jnen in de vujst en Jaet hem
met de saeek geworden. Jek verseker u, alle ding sal van een
leyen daek afloopen.
EEL.

De man magh I zijn werck van sulcke saecken niet maecken, hy
heeft al te vee! met zijn devocy te doen, lly is veel te hayligh.

SN'. Wat soudt hy? sijn geloof steeekt niet hoogher als de vlieringh
van 't hujs. Besoeckt2 het, ghy sult het in kort wijs worden wat
hy doen kan.
EEL.

Wy sullen 't onderleggcn. Ick gac dactlijck een brief dichten;
gaet naer den perfumeur, dat hy u voor een pondt vlaems ambre
doe, met civet gemengt naer den ejseh en muscus er onder om
den brief te perfumeren.

5"
SIMON.

TOONNEEL.

Men magh van de Italiaenen seggen wat men wil i maer Roda-

losso Milanees, alhoewel hy my mijn ouderen ontroofde, soo heeft
}IY my

nochtans veel goeds gedaen. TIy heeft my eerlijck doen

opvoeden ende by Nederlanders doen verkeeren om mijn moeders
tae! te leeren, ende nae dat, zijn baunissement wt zijnde, hy sijn
gratie ende goederen weder van den Coning becomen had, my
eenigh erfgenaem gemaeckt van al 't sijne. Van mijn afkomst wist
hy my nojt anders te seggen, als dat jek wt den Haegh gebooren
was, ende dat hem, doen hy my greep, een majt3 quam naerocpen: och, daer loopt de soldaet met Simon door! och daer loopt
hy met Simon door! Dat het bloedt nu trecken kon, gelijck men
somtijts sejdt, soo mocht iek, yemand van mijn vricnden gemoetende , kennende werden, en eenigh van de naeste mijn goederen
laeten erven; want daerom koom jek wt Italiën, mitsgaeders,
om hier de reste van mijn leven te eindighen. Want daer men
gehooren is, wil men toch altij t wesen, al waer 't ooek in een
quaedt landt.
WOUTER. 't Is soo mijn Heer sejdt, maer dit is van de quaedste niet.
Een schoon landouw, een vrye regering, een plaets vol heerlijcke
gehouwen, bewoont met lieden van vermoghen; maer is 't een
dorp oft een stadt?
SIM. D'een maeckter een stadt af, eI'ander het treflijxte dorp van Europe, omdat het geen mujren nocht graften en heeft.
1 Kan.

2 Beproeft. 3 Meid.
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QUISTT/JDT

(Die Simon voor zijn twéelingbroer Rieuwert houdt). Da!'f

hoor jck het heerschap spreken.
DAGHDIEF.

Q.

Hy is 't.

De beste vellen zijn aen, byget! men sal op 't huwlijck sitten.

W. Wat wil dit volck hebben?

S.
D.

Houd stil wat.

Q.

De ceel en I heb ick gellaeIt.

S.
D.
W.
S.

Tegens wien prae! ghy lie?

D.

't Is seker een excellente deelwijn ; mijn Heer heeft cr coop acn.

De wijn is bestelt.

Tegens mijn Heer enne meester.
Ghy raest, Gord beter 't.
Gaet uwes weeghs.

\V. Soo sy niet droncken zijn, ten minsten zijn sy geek.

Q.

't Heerschap wil met ons boerten.

D.

Steurt de lieden in haer reden niet, daer komt ons Jolfrouwaen.

6 e TooNNEEL.
BELY (Evenzeer Simon voor haar man houdende). Man, hoc wel komt
ghy hier te pas! jek koom van Mr. Andries cIc goudtsmit; dacr
sijn de perlen en daer is de keten van on;e Alijt, fleemt se eens
meê t'hujs. Ghy cn ghy, gaet meê hel'waerts over de vismalekt.

SIM. Geeft my.

Q.

Gelieft mijn Heer, dat wy Joffrouw volgheu?

S.

Gaet in den naem des Hecl'eu.

D.

Wat een kluehtighen baes! (Zij gaan heen).

S.

Men siet my voor een onreeht aen. Dit is een vau de meeste"
c\uehten, dael' meu ojt afhooren ort lesen moght, de drooa:en selve
en soudense niet geloven. Maer om de Haeghenaers nict voor PUjf
nesk te houden, jek magh deneken , dat het vermaerde Dclfs bier
die virtujten heeft, dat het de lieden verandert van gedaente; oft
soudet "olek hier soo geestigh wesen, dat se suleke sotteclujten wt
haer hooft konnen spreken? tsy wat het wil, jek heb den aep hier
onder den arm. Wat soud jek doen? 't is een ongcluekigh menseh,
die 't geluek niet aennemen wil.

W. Weet mijn Heer, wat jek denek '!
S.

Wat?
1 Lijsten.

2 nrootste.
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W. Maer, om den Haegh.
S. Hoe dat?
W. Maer,'t volek isser alle gujtery meester.
S. Wat is 't dan?
W. Wie Droes! weet op wat moeder' dit spel lcjdt? Quaelijek deedt
ghy aen de juwelen te nemen. De lieden zijn hier verfranst, ver·
engelst. Weet jek er of?
S. De Dujvel heeft my geblinddocekt.
W. Jek sorgh bygort, datse al nae de Baljuw toe zijn, om ons te vangen met het goedt in der handt, cn dattet altemael een gemaeekte
mouw is, om aen het Turx ende Spaenseh paerdt te geraeeken hy
aecoort voor dese diefte.
Ganslyden,'t sal soo wesen.

S.

W. Slaet er geen twijfel aen.
S. Loopen we terstondt nae 't logijs.
W. Wat is dacr?
Daer komt voleR. (deul').

S.

7" TOONNEEL.
SNOEP. Me joncker, daer is't perfuim. Mr. Boudan sejdt, dat het van
deselve speciën zijn, daer de Palsgraef af gehadt heeft tot een kolder.
EELHARDT. 't Is goedt; en jck heb de brief al vaerdigh, gedicht met
het verstandt dat de min my heeft bygeset, ende met hetgeene
dat jck heb van natujren.
SN. Kan men door 't minnen soo goedt.koop aen vers tandt geraecken,
jck wil t'avont oft morgen uehtens goedstijds oock aen d'eene
quijlbal oft d'andere gaen mijn sinnen te cost leggen, en worde·
m'er2 soo amoureus op, dat jck barst.
E.

Luister.

SN. Jek heb altijdt hooren seggen, dat m'er af vergecktc.

E.

Luister toe, soo ghy wildt.

SN. Laet hooren.
E. Jek dacht op een ander manier te beginnen, en jek begon op
deze; want daer is overvloedt van stof, als men in die amoureuse
materiën treedt.
SN. Ay, leest eens een regeltjen, soo 't u belieft.

E.

Jek hen te vreden:
"Sedert dat mijn ooghen uw beeltenis in mijn harte treeken •
I

Schroef. 2 Voor; worden er mij.
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en heb jck noyt opgehouden van de min te hidden~ dat hy my
vergcven wil de goeddunckenthejdt, die my soo hoogh deed sien."
SN. 't Is wat meer als gemeen.

E.

"Want men sondight niet alleen aen u te hegeeren, maer oock
aen u t'aenschouwen; aldermeest met de geneghenhejdt, waervan
jck heweeght worde, die u aenbid niet naer uw waal'dye, maer
naer het toelangen van mijn vermoghen."

SN. Welcke woortjes!

E.

"AI hoewel 't geen gebreeckt aen u eere te bieden naer hehooren, te rechte gebracht wordt met u te willen dienen naer vel'moghen; ende 't selve alsoo te rechte gehracht wordende, scg
jck, dat, alhoewel nict volghen soude konnen, dat ghy u danckbael' soudt toonen tegens my, nochtans mijn getrouwhejt niet en
staet af te slaen; dewelcke, om dat jck weet dat liefde is een
begeerte tot het schoone, ende ecn wiJle van het goede, u beminne, die niet alleen van schoonheit ende goedtheit t'saemenhangt, mael' met vlijt van de natujre geschapen sijt, opdat de
menschen haere wonderlijckheden in uw aenschijn sien souden ,
ende om my stof te doen hebben, waerdoor jck de onwael'dichejdt van mijn slavernye lUoghte roemen."

SN. Een fraey ding, wat te weten.
E.

"Daerom verquickt my, eer dat jek sterve, oft dat in u mindere
de glans van de jegenwoordighe hehaeghlijekhejdt: gemerckt de
groene tijdt vliedt, als een loopende stroom; ende alhoewel de
tweede daeraen volght, soo isse nochtans niet te gelijeken by de
eerste, noehle hy 't eomen van den stilswijghenden ouderdoolll,
deweleke, hebbende altijts 't ooghe op de duisternissen des doods,

niet anders weet te doen, als haer te heclaeghen over den tij dt ,
die verlooren deurgegaen is."
SN. Sy magh dan sien, dat se wijs is.
E. ."Jek stel u voor ooghen deese gelijckenisse, veeleer 0111 u te
eeren, als om my te vorderen, aengesien, sonder eenigh loon van
mededoghen , jek uw slaef hen in sulcker veughen, dat, al gaeft
ghy my selve wederom aen my selven, jck soude my wederom
in uwen dienste geven, als degeene, die liever heb te leven
uwe als mijne."
SN. Onderteeekentse hy uw handt met een diamantjen , indien ghy
wilt, datse de kejselstcenen vermorwe.
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TWEEDE BEDRIJF; 1e

TOONNEEL.

STEVEN. Swaegher.
DIRCK. Heet my noch geen swaegher; 't is wat te vroegh.
ST. Niet met allen; 't sal nu niet of gaen; ghy hoeft niet meer te
vrees en , dat u tegenpartij t'hujs coomen sal, als jck, dat de
man van Alijt wederkeere.
D.

Daer is wel eer soo nieuwen ding gebeurt.

ST. 't Is doch wel geschiedt, dat cen koe een haes ving, maer 't beurt
evenwel selden. Maer siet, daer staet Jr Catrijn in de deur.

2e

TOONNEEL.

CATRIJN. Mijn moeder komt niet te voortschijn met de perlen en de
keten, en Alij t krij t van korselheit, omdat sy soo lang wegh
blijft.
ST. Godt verleen u goeden dagh, toekomende suster.
C. Dat jck niet dubbel seker en ging in 't goedt hart, dat ghy my

D.
C.
D.

C.

toedraeght, jck sou de meenen, dat ghy 't hujs vyandt waert,
Joncker Dirck; soo verandert uw spraeck, en soo bleek besterft ghy.
Het beven is suleken eigenschap van de vrees, dat m'er sich
niet over behoort te verwonderen.
Laet andere vresen, ghy zijt genoechsaem wt alle sorghen.
Waer 't saeck, dat de fortujn in uw wil haer woooplaets had,
het soud soo wesen, maer dewijl sy elders woont, soo vrees jek
voor wat anders.
Als 't geluek tegens mijn liefde, die jek u draeghe, sieh dwars
versetten ging, soo soud jek noch bestaen wat wt te rechten,
daer 't heele landt af waeghen soude.

D.

Ghy spreeekt eenstemmigh met de groothejt van uw gemoedt,
daerom verquiek jek my met den aedem der woorden, die u wt
den mondt komen.

e.

Zijt gerust, mijn hart, indien Joneker Wybrandt t'avont ten
sessen niet thujs en komt van zijn vreemde rejs,

500

beloof jck

u daetlijek te troosten. Maer lieve, en sehrej t doch nil.!t.
ST. Hy die te gering houdt u 500 grooten aenbieding met woorden
te vergelden, bewijst met het vergieten van sij n traenen , dat hy
u antwoort met de tong der sielen.
D.

Ghy ligt my in 't hart.

C.

Daer word jek geroepen.
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ST. Goeden dagh.
D. Soo ras als de deur toeging, verscheen my mijn hoop weder in
de gedachten, in schijn van een kaers die in de pijp brandt.
ST. Daer hebben wy 't weêr van de voorspoocken!
D. Wel, adieu; jck gae mijn dingen voorts doen.
ST. Jck van gelijcken; adieu. (heiden df)

3"
RIEUWERT

R.

TOONNEEL.

Als wy mannen beginnen, de vrouwen wat meer ge·

biedts als recht toe te laeten in de huissaecken, zoo worden wy
terstondt, in steê van meesters, knechts; jck moet er een schut
voor schieten, oft jck geraeckte wel voort heel onder de pels.
SLOCKSPECK. Prinsselyck staen u de se nieuwe kleêren.
R. Jck ben heden morglIen ten neghen wren wtgegaen en heb noch
zedert niet t'hujs geweest.
SLo Ghy bent t'ongnaerligh eguirt, ghy lijckt wel tien jaer jonger.
R. De vrienden tegens t'avont te nooden, dat moest zy self mondeling beschicken , en tot de goudtsmit te ga en , dat kon oock niemandt anders van haer sin doen.
SLo Jae wel, had jck nu een nieuwe dujt, ghy woest sc hebben. 0,
de heeren sullen u niet kennen, jck laet staen ghy u selven.
R.

Wat hebj e al quaedt snaps? wat staej e en kaeckelt?

SLo Ick seg van Quistijdt en Daghdief, datse verstandt hebben van
wtblyven.
R.

Ick wil, dat ghy alle drie beter leven lejdt, oft, oft ....

SLo Alsoo waer?
R.

Alsoo waer.

SLo Aj, maeckt my dan marektganckster.
Hoe dat?
R
SLo Maer, wilje dat we beter leven leyden, soo moeten wy voor ons
achter in de keucken al te met wat toestellen: een middelrifjen frujtieren, een mergschinkeltjen stoven, een hutspotjen overhangen, en een sChravesants kaesjen hebben, om de maegh te
versegelen.
R.

Ick wil seggen, dat ghy u beter aen sult moeten stellen en uw
oude quae manieren verwerpen, esels als ghy zyt!

SLo Laet ons in hujs gaen. De pocken maghse haelen, de knechts
500 wel als de Joffrouw!
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4 e TooNNEEL.
WYBRANDT (in reiskleeren).
'T is loflijck en aensienlijck, dat men sich magh beroemen veel
landen, steden, ende verschejden volcken versocht I te hebben; maer,
wederkeerende tot de Minne, degeen die geen courage ende gedult en
heeft, onderwinde sich niet hem te dienen; want hy wordt niet min
gevoedt van cloeckmoedighejdt ende lijdsaemhejdt als van lachen en
schrejen. Daer kan jck getuigenis af geven, dewelcke, om te volbrengen
't begeeren van Joffrouw Catrijn, wyder ben gereist dan de son selve

doet; niet passende op de grimmicheden des zees, de schricklijckheden der bosschen, nocht de steilheidt der berghen. Ende onder soo veel
becommeringen en heeft het gedacht noyt verlooren de gedaente van
mijn beminde, maer gestaedigh geweest vol aller eerbiedichejdts t'haerwaerts. Daerentusschen de Min my lejdende van 't Woest Arabiën nae
't Steenigh, ende van 't Steenigh nae 't Geluckighe, soo heb jek niet
alleen becomen sommighe vederen van goudt ende van purper van
den voghel Fenix, maer oock van 't welrieckend ende costelijck hout,
waeraf sy het vyer stoockt, daer se haer in verbrandt op haer ouderdoom. Alle welcke reliquiën jck hier in desen slujer heb gewonden.
Maer waerom en bevalse my oock niet starren van den Hemel ende
coolen wt der Hel te haelen. opdat jck boven cnde beneden rejsende
aldaer mede mocht gelaeten hebben de faem van haeren naeme ende
van mijn getrouwichejdt, dewelcke jek heb wtgestrojt onder dien van
Saba ende de Indiaenen. Nu wil jck gaen vercleeden my ende maecken wat moed Is, ende daernae gaen vinden degeene in wien jck leve. (af.)
5 e TOONNEEL.
EELHART. Jongen, blijft ghy achter; jck sie daer Schijnhailigh comen,
dat jck hem alleen spreeck; hy mocht hem anders dezen handel
schaemen. lIy begint kennis van ver te rekenen, met een gemaeckte lach, die hy my toont. 0, den stucke schelms! Macr
dewijl hy my schijnt te kennen ende soo groot ten hujse van
Rompslomp is,. wie weet oft hy my niet eenighe goede hoop
comt geven? Jck dencK dit, om dat Joffrouw Jaquemyne t'hans·
aen de venster my toonde sekeren brief, soo 't scheen, en jck
en wist doen .niet, wat zy daermede seggen wilde.
Sen. Liefde zy met u.
1 Bezocht. 2 Daar aanstonds,
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E. 1\'Iy is hartelijek lief dat jek u gesond sie.
SCR. Dat's nae der Liefden aerdt.
E.

Jek mocht geen liever persoon gemoeten.

SCR. Daer de Liefde i5, is de vervulling der wet.
E.

Jek wilde dat jek het soo wel eon bewysen.

SCR. Jek geloof alles goeds van u nae der Liefden aerdt.
E.

Jek heb altijdt verlangt om kennis met u te maken.

SCR. Ende jek, beweeght, door geneghenhejdt van u te troosten, stel
mijn si el in perikel; want soo veel als 't liehaem belangt, dat
gaeter noch meê heen.
E.

l\lij n Heere!

SCR. Jek ben een arm aerdwormpjen van qualitejt, maer een groot.
meester in de liefde.
E. Op u rust jek.
SCR. Een yghelijek weet sehier, wat Joneker Rompslomp van my ver.
telt, en ghy mede denek jek wel.
E. Jae.
SGR. Sijn dochters sijn ooek mijn kinderen nae der liefde; waerdoor
Joffrouw Jaquemijn E. Oïme!
SCR. - beweeght is van die liefde die de leeuwen beweeght, iek laet staen
de maeghdekens. In goeder eonseiëney, jek heb medelijden met haer.
E. 0, vaeder!
SCR. Ende om niet te gedooghen , dat sr verdwijne al3 de sneeuw op
het veldt, soo eom jek u desen brenghen van haerentweghen.
E. 0, geluekighe Eelhart!
SCR. Het hartseer , dat jek aen haer sagh. heeft my hiertoe gebracht
om desen brief te draeghen.

E. Leeft el' geluekigher man als jek!
SCR. In eonseiëney, soo is 't om de saeek. t
E.

Desen ring sehenek jek u tot een teken van hoeveel jek u gehou.
den~ ben.

SCR. 'T geen wt liefden eomt moet men met liefden aennemen.

E.

T'is nu goedt, dat jek mijn brief noeh nie! bestelt heb.
SCR. Jek laet u in de liefde des Heeren; als mijnen eveunaesten my te
doen heeft, en kan jek niet laeten de werken der liefde te bewysen.
E.

Maer't antwoordt?

SCR. Wy spreken e1ekander wel naeder.
1 Zoo staat het met de zaak. 2 Verplicht.
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6e

TOONNEEL.

EELHART.
Jck set aen een syde waer een vrouw toe komt, die verlieft is,
ende overgeslaeghen in welcker manier soo een Schijnhailigh sich weet
bekent te maecken, tot met de vrouwtjens toe, dien hy van haer
nauwsten raedt is, wil jck gaen lesen desen brief. Maer sal jek wel
soo vermetel wesen, dat, eer jckse opbreke, jck niet eerst en beken,
dat jck onwaerdigh ben van u te lesen? d'amoureusse affectie, die my
vermurwet tot in 't ingewant, doet my t'eenemael beven. Maer wat
sejdt het opschrift? - "Sy gegeven in den Hemel in handen van
mijn Engel." Nu van binnen. 0, overgeven goedtheidt! wat schooner
handt van schrijven! u leUren schijnen geprent te wesen. Maer laetse
ons lesen: "Hart van mijn hart en siel van mijn siel! alle geluck,
dat ghy weuschen condt, sy met u E:' Wat soete woorden sijn dese!
"Omdat jck wel heb hooren seggen, dat beter medicijnmeester is
degeen die de sick te verhoedt, als die se geneest, soo heb ick willen
voorkomen de crauckhejdt, die my misschien onder d'aerdt soude hebben geholpen, met U. E. desen te sejnden." Jck kan my niet houden
van schrejen! )) l\1aer gemerckt de heushejdt in u te boven gaet al
uwe andere godlijcke bcgaeftheden, soo en hoop jek niet alleen, maer
ben versekert, dat ghy niet sult laeten sterven my die n aenbidt."
Dees is meer een Godin als een vrouw! "Alhoewel de doodt my 't
leven sijn soude, als jek uwe moght sterven." Wat hart sou den sulcke
woorden niet ontroeren! Jck wil niet voortiesen , want jck behoor soo
veel gelucx op éen stont niet te genieten. Scker, ick, die tot noch
toe soo veel van my selve gehouden heb als de matjchejdt een jongman toelaet, ben gedwongen voortaen soo veel van my te houden,
als degeene doen, dien het geluck gunstigh is.

7e

(af.)

TOONNEEL.

DAGHDlEF. Den baes is een nuwelijck I menseh, maer met de baesin is
langer geen hujs te houden.
QmsTTIJDT. De popeleney 2, die haer haelen magh!
D.

Daer is niet een hoeekjen in hujs oft sy snoffelt het duer, in
kaemers, in keueken , in kelder, in bottellery; men magh niet
een hoensbouwt of een pyntje wijns steken aen een sy, oft s'isser
terstondt achter. Op straet, niemand magh haer gemoeten oft zy
I

Vreemdsoortig. 2 Verbasterd uit apoplexy,
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houter stil tegens. Js 't een soldaet, zy vraeght hem wat nieuws
van de erijgh; ist een jonxjen, sy roept: wat heb jekje wel dujten
wt je billen 'eklopt! Jst een meisjen : jek en uw moeder sijn
suleke eornujten! Heeft er yemandt een doeck om 't hooft: dit
en dat seljer op leggen. Al de luj geeft se wat raedt, en diese
niet doet, soo siet se se haer leven met geen goeden ooghen meer
aen; sy wijst den landman, hoe hy sijn cool planten sal, de
snijer, hoe hy 't op profijtelijxt overleggen sal met het laeeken;
den apteker leert se zijn erujden stooten en de weduw hoe sy voor
haer man bidden sal, en de pocken hoe sy se opeeten sullen tot
het been van den geest toe.
Q.

Al dese goeddunekenhejdt komt door den ouwden, die haer den
toom soo rujm geeft.

D.
Q.
D.

Wie sejt daer teghens?
De malloot is soo neuswijs en soo brooddroneken, datse self niet
en weet hoe se wil.
Den baes is ooek geek.

Q.
D.
Q.

Quaed is hy, dat erger IS.
Dat schut jek, beter quaed als mal.
Hy is 't waerachtigh allebey.

D.

Maer wat raed om exeujs, waer wy soo lang geweest hebben!

Q.
D.

Wisten wy soo goê raedt om geldt.
Wat doeht 11 van dat paer cappoenen , dat daer vereoft wierd'l

Q.

Sy waeren schriekelijek swaer.

D.

Was' t goêeoop?

Q.
D.

Half te geef.
Hoe souden se best smaeeken, gesoden 1 0 ft gebraeden?

Q.

Jek soudse \aeten stoven, had jekse, met limoenen, sujeker, en
kaneel,

D.

0, dat's een sop voor een graef!
En jek soudse \aeten bordujren met erujdnaeghelen; ende dan aen

't spit gesteken ende wel goed gedroopt" sy smelten in uw mondt;
ghy souter een jellehd acn ce ten.
Q.

Vermaledijt moet hy wesen, die goedt heeft en durft nie! aen-

D.

In hujs maer een houten back es voor en d'ooren dicht.

Q.
D.

Daer is de seheueP.
Wegh, naer binnen. (af.)

tasten.

II Gekookt. 2. Met vet bedropen. 3. Varken.
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8e TOONEEL.
RELY. Die hujshouden wil moet overal selve by wesen. Jck en ben van
dat gemackelijcke volck niet, die de handen tot den elleboogh af
zijn, die haer handen niet eens in koud water souden steken, die
een helen tijdt sitten voor de traly oft op 't planchier de straet te
bewaeren, en daer van daen roepen en gebieden met lujder stem
over de booden; maer jck steeck self handt wt de mouw, jck slae
self handt aen werck. Soo de vrouw er niet nae en siet, wanneer
raeckt het vleiseh over? 'Vanneer de sael geveeght, de bedden
gemaeckt, de pottebanek opgeschiekt? Daer heb jek self de vrien.
den wesen nooden tegens t'avondt; jck doese allegaêr even vol,
om geen leep oogh te maecken. Wat wasser le8tent een redjement l
dat moejtjen Aechtjen door de knecht genoot was! het scheen in
geen vaeten te koelen. Si et , het was nufje nichts sehuldt, sy
mochter· selfs gegaen hebben. De luy weten 't niet over te leggen;
't sehieken is 't al, seg iek tegens onse volek. Jek heb daer suleken

hujs vol dochters te vrijen, elek quixer 3 als ander; hoe soud jek
het gemaeekt hebben, had jek niet geweten te sehieken ? -

Sloek·

speek, waer zydy?
SLo Oeh! 't is goedt, joffrouw, dat je thujs comt; het heersehap is
daer achter wtgegaen en berst sehier van booshejt, omdat Quisttijdt
ende Daghdief soo lang wtgebleven zijn. Sy eomen dael' effen eerst in,
BELY. Wat rabauwen zijn dat! 't is ses uren geleden, dat jek haer
mee op de vismarekt nam, ende siende niet 1 dat mijn gading was,
sondse Ierslont naer hujs.
SLo Joffrouw Alijt wordt desperaet, dat haer juweclen niet en comen.

B.

En 't is suleken tijdt geleden, dat jek se mijn man gegeven heb.

SLo Sy sijn noch niet te voorschijn gecomen.

B.

Daer speelt den Jeker 5 meê.

SLo Jek denckt 't Heerschap saller om gegaen zijn.

E.

Doet de den I' toe.

(af.)
ge TOONNEEL.

LUBBERT.

In somma, die weet wat blijseap is, dat ben jck. Doen jek

de roock van de sehoorsteenen van Den Haegh sagh opga en , jek
meende te sehrejen van beweghenis. In somma: Oost, West, thujs
I Beweging, 2

KOll

er. 3 Levendiger. 4 Niets. 5 Nikker, booze geeRt,
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hest. Treck jck mijn leven weer op vreemde vaerten , jck hen te
vreden dat men my de kaeck geef! tot mijn weleoom als jck keer.
Is dat door straete Magelanes vaeren! 't sel my heughen al leefcI
jck dujsend jacr. Gans lijden! niemandt weet, wat het is ander
liën hooft waer te nemen, :lIs die 't hesocht2 heeft. Nu, dat 's over.
Als jck nu maer in genae genomen ben van mijn schoonvaêr en
schoonmoeder ende van Alijt, mijn huisvrouw, soo weet jek van
geen Heer als van de Kaisar.

10 e TOONNEEL.
WVBlIANT. Noch heb jek best gevonden by mijn meestresse te gaen dus
in de rejskleederen, opdat se my niet kenne ende jck haer harte
beproeven moghe. Is sy 't niet, die daer aen de deure staet? Och
jae , sy is't; jek worde het wel gewaer aen 't straelen van de ooghen,
die my ontfonekt hebben. Oeh! jek, die van sooveel wilde mono
sters niet en ben verandert geworden van verwe, wat verschict
jck se nu om de tegenwoordichejt van mijn grootstc goedt op aer·
den! Goeden dagh, me Joffrouw!
C. Goeden dagh, vrient; begeerdy yets?
W. Jae jek brengh u een boodschap wt verre landen.
C. Van waer is de eoomst dan?
W. Wt Oostindiën; maer jck hebbe om sekere negociën op te doen,
aldaer aen 't vaste landt te doen gehadt, ende gevonden eenen
genaemt Wybrandt van Wijdermeer , die aldaer gestorven is ende
op sijn wterste my gebeden heeft, dat jek aen u dit paxken beo
stellen wilde, soe jek emmermeer in Hollandt keerde.
C. Is hy doodt dan? Van wat sieekt' is hy overleden?
W. l\laer, eomende in Arabiën, ter plaetse daer de voghel Fenix hesigh
was met vier te stoken, om sieh te verbranden, soo quam hy 't
selve soo nae, dat, gelijck hy meestendeel ooek niet dan hitte was,
hy aen dat vujr ontstaek ende verbrande tot aseh toe, deweleke
jek hier in dit paxken overgebracht heb, in een doosjen, met som·
mige vederen van den voghel. :Rnde gelijek wt haer assehe de ver·
brande Fenix wederom verrijst, soo staet hy oock wt sijn assehe op
ende hier voor uwe ooghen.
C. Sijt ghy 't?
W. lek ben 't.
C. En dit de Tederen?
I Op de kaak. te pronk zet. 2 Beproeft.!
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W. Dit sijn se. Macl' waerom wordt ghy flaeuw? is'! u leedt dat jek leve?

C.

Neen 't.

W. Wat dan?

C.

Maer, dat jck niet doodt en ben.

W. 0, verlooren rejse,

C.

0

vergeefs swerven!

Zijt niet beducht, jck heb liever lijveloos te werden als trouwe·
loos. Och, daer hoor jek vader ende moeder schreeuwen, dael' is
een groot getier. Gaet ghy naer hujs, jek sal Chans l bij u eomen. (af.)

W. lek duehle, dat den uitgang van mijn hoop ende 't loon van mijn
verdienste wel uitcomen moght op een droevigh treurspel. Ende
jck heb geen reden om anders te gelooven, dewijl zy hacr niet
ontsetle in 't hooren van mijn doodt, maer in 't verstaen van mijn
leven. (af.)
11 e
RiEUWERT. Weetje

TOONNEEL.

wa erom jek soo lang stond of jek stom geweest had? maer,

omdat mijn krop soo vol was, dat het daer al t'cffens wt wilde
en soo den wegh stopte, gelijek het met de nanhalsde kannen gaet.
Maer jek behoor dus te vaeren, omdat jek

300

geek geweest ben,

dat jek u de broeck liet draeghen~.
Schoon beschejdt.
Waer hebt ghy my de perlen ende keten gegeven?

BELY.

R.
B.

Op straet, ten hywesen ,-an bejd dcse knechts.

D.

't Is alsoo, mijn Heer.

R.
Q.
E.

Ghy rabauwt, ghy lieght het door al de halse van de wereldt'.
Mijn heer staet vry te seggen wal hem belieft.
Denekt dat gh)' een ander knecht bij u had, daer ghy mcê stond
en praete.

Q.

De plaegh op uw hals!

D.

Gewisselijek , 't is als zy seit.

R.

0

Q.

Gedenekt mijn Heer niet, dat Joffrouw, doen zy se u gaf, tegens

Gauwe 4 dieven!

ons sejde, dat wy met haer gaen souden ?

R.
E.
Q.

Uw hooft is optel' loop.

B.

Al saghjes seg jekje.

0,

0,

schelmen!
0, 0, 0,

o!

I Aanstonds. 2 Den baas liet spelen. 3 Versterking der uitdrukking: door
uw hals. 4 Looze; later met dief tot éen woord saamgetrokken.
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R.

Zijt ghy mijn wijf! ghy mooght mijn qnaên engel wesen. Mijn

Q.

goedt, mijn goedt!
Wie heeft het u ontnomen?

R.

't Wijf, om Ct moeter doeh wt) het met haer laerysers en kaketen

te verslampampen.

B.
R.
B.
R.
B.
R.

Q.
D.
R.

Q.
B.

D.
R.

Wat blieft ghy al?
Ghy verken, ghy sack 2 , ghy flaers."
Ghy, onwetende raeskop!
Selmen my dat spelen!
Ghy, droncken fun !
Bijtje hy Gorts aekermenten?
Al hoogh genoegh.
Niet, doet het quaedste niet.
Oeh, jek ben doodt.
Laet hem op.
Jek ben een vrouw met eeren.
Al de bujren comen loopen.

Dat saljc gcwaer worden!
R. Slockspeck, helpt me. (Sll)ckspeck comt er by.)
SLo Wat sehand, wat malliehejdt is dit? Stact op, staet op.

R.
B.

Help, seg jck.
Jek een slampampster?

R.

Dat booze pandt heeft my bestolen en mijn armen ende bcenen
wt liet lidt geslaeghen.

SLo Ay, Joffrouw!

B.

Wat baerje al?

SLo Niet.

R.

Mijn fijue hujsvrouw steeltme miju goedt en daernae bewiJst

SIJ

met u, rabauwen, dat zy 't my gegeven heelt.

D.
R.

0 my, 0 my!
0, ghy eerloose stueke diefs!

Q.

Oeh, ick ben om den hals.

R.

Verscheuren wil jck

U.

SLo Wegh in hujs.
R.

Ter spijt van dese sogh4

SLo Joffrouw, gaet doch binnen.
R.

Verslinden sal jek

U.

1 Klappeyen en snapsters. 2 Vuilik. 3 Slet. 4 Zeng, varken (gelijk hoven,
bI. 232: scheuck.)

I
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DERDE BEDRIJF, Ie TOONNEEL.
CATRIJN , in dienstmaeghds kleêren.
De doolwegh, op den weleken mijn geest gebracht is, door het sehielijek ende onverwacht wederkeren van Wijdermeer , is van suleker
nature, dat jek niet deneken en magh op de twist, die tussehen mijn
vaeder ende moeder is; ende de resoluey die jek genomen heb, doet
my wenigh achten wat mijn ouders seggen, doen, oft deneken sellen,
zy verstaen dat jek in dusdaenighe clederen op straet gesien magh
zijn_ lek was vol hoops, doen jek den vryer ge wa er wierd, dat jek
daetlijek sou de ge5torven hebben, maer die goede hoop verquiekte my
't harte soo zeer, dat jek niet geraeeken eonde den geest te geven.

800

Sulx dat jek in der daedt wel ellendigh ben, naerdien de doodt my
niet hebben en wil, nu jek het leven niet houden en wil. Maer, ter
spijt van doodt en leven, sal jek gaen hOlelen 500 veel fenijns, dat het
my in cort sal leven ende doodt doen vergeten; ende opdat niemand
quaedt vermoeden hebben soude, 500 heb jek my dus vercleedt, beo
ducht zijnde, dat men my 't venijn anders niet vertrouwen soude.
Daer comt de man, die my dient.

2e TOONNEEL.
D. LAMFERT Loscop. AI seg jek het self, maer ab occasu ad ortum,
al seg jek het self, wijster my noeh een. Wijst me, al seg jek
het self, noch een suleken man als jek ben. Ego sum, al seg
jek het self, Gallenistus et Paracelsistus allebej , al seg jek het
self; et teneo, al seg jek het self, totam medicinam in pugno in
mijn vujst, al seg jek het self. Laet se eomen, al seg jek het
self, wie dat willen; al de Doctoren van Leuven met baer grepen en met baer grillen, ego, al seg jek het self, illos tario

omnes ad unum, al seg jek het self. Jek ben philosophus, physiologus, physionomus, astrologus, astronomus, oculistus, al seg
jek het self. Jek soud soo wel yemandt van de steen snyden
als de best, al soud't noch vijftigh boeren costen, al seg jek het
selver. Jek verstae my op de Alehymy, soud jek seggen. de
Anatomy, al seg jek het self, trots al de doctoren van 't landt,
en als 't met praeten te doen is, al seg jek het self, tantum

est meus {acundia, dat, al seg jek het self, als jek op mijn revelstoelt eoom, jek verdwael schier in copiam verborum et rerum.
I

Praatstoel.
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Jek selje daer, op een stel ort een sprong, met krijt of mei kool
gaen besellrijven een boom van den oorsprong van de koortsen,
al seg jek het self, en berekenen haer afkoomst van lidt tot lit,
van aver' tot aver; die is haer "aer, die ha er bestevaer, die
haer overbestevaer, die haer broer, die haer susterling, al seg jek
het self. Jae, dat men de koortse, al seg jek het self, verdaghvaerde door de pedel, al seg jek het self, om getuighenis der
waerhejdt te geven, al seg jek het self, ter requisitie van den

rector magnificus facultatis medici van Leuven, doctor Gratianus
Grimbeek , al seg jek het self, zij zoudcn moeten bekennen ende
belijden niet anders, al seg jek het self, al gaefjer ooek stroppelecorde, al seg jek het self, als dat docter Lamfertus Loseopius

Amers(ordensis Stichtius Ultrajeclinus suleken kennis heeft van
haer afkomst, staet. qualitejt, gclegcnhejdt ende stirredomdantiën" datler, al seg jek scH, geen houwen aen is, al seg jek
het self.
C.

Jek dien hem niet te stenren in sijn propoost ; de man nueekt
sijn sinnen bijster veel te doen. Sict, dese Paraeclsisten sijn doc-

L.

toren ende aptekers "an hejds.
Jek laetse kakelen die willen, al seg jek het stIf. Hoe sullese staen
al deze professoren, al seg jek het self, als jck me doe drueken,
voor den dagh ende in't licht eoomen; de sehoone traetaten , al seg
jek het self, de venae sectione, de

lolion{~,

de [Jestione, en de pulsu.

Jek argueer, al seg jek het sclf, en debateer en kloof, al seg jek
het self, al die materiaelen, al seg jek het self, tot een hayr
toe, al seg j ck het self.
C.

Goeden dagh, dOllline doctor.

L.

Et te salvere jubeo; quis es?

C.

Jek verstae niet, heer. Jek ken geen Latijn.

L.

En jek geen duitseh. Ego sum solitum, al seg jek het self , cum

uxore cum pueris; cum ancilla, cum rusticis in villa, al seg jek
het self, anders niet als Latijn te spreek en , al seg jek het self.
En konnen sy 't niet verstaen, sy moghen 't laeten, al seg jek
het self.
C.

Sijnse niet wel heraeden, die 't leven by dit volck soeeken ende
gesontheyt? Soeeken magh men se, maer 't geen, daer 't my om
te docn is, namelijek de doodt, die moehtcnser vinden.

Quis es tu? Hoc est: wacr komje van daen? waer woonje? ende

L,
I

Ouder.

2

voor:

circlI1Ilstanciën.
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wie heeft je gesonden, al seg jek het selr? ende wat is uw begeeren, al seg jek het self.

C·

Jek ben de dienstmaeeht van Joffrouw .... dats alleens, en had gaeren
een weiniehjen venijns.

L.

(luid {aceres cum? Hoc est, al seg jek het self, wat souwjer

C.

Maer, wy hebben sooveel ratten t'onsent, datter geen eindt aen
is; dat sehelmsehe goedt heeft my een gat in mijn beste hujek

mcê doen?

gebeten, en een paar fluweelen mujlen van onse joffrouw heel aen
stucken geeapt. Wat we doen, wy kunnen se niet vangen; soo
datwe ander raedt moeten soeeken.

L.

Wat gebrahbel heb jek llier? al seg jek het self, die e1ementse
meert, al seg jek het self, siet me voor een rotteeruydsman aen ,
al seg jek het self; 't is by gort! de croon-pileum soud' jek seggen - van de faeultejt te nae, al scg jek het self, maer qui nescit sirnulare nescit regnare. Jek sal me houwen, al oft jek het
my niet aen en troek, al seg jek het self, en in plaets van rattecruyt haer tarwenmeel geven, met slaeperujdt gemengt, dat de
rotten wel groeyen en toenemen moghen, al seg jek het self, en
kappen, hy Gort! al haer beste kleeren aen stueken, al seg jek
het self. Sy moghen, al seg jek het self, leeren respectum draeghen,
al seg jek het self.

C.

Ay lieve domine, geeft me doeh wat, daer ze lang aen moghen
gaen quijnen eer se sterven, dat se wat lijden de dieren voor al
de sehae en tweedracht, diese ons gedaen hebben. Gy moght anders
deneken dat het voor my waer.

L.

Á

morte repentina libera nos!

C.

Wats dat gesejdt, do mine ? sulje't gaen haelen?

L.

Ita.

C.

Slojten sijn Latijnsehe redenen niet beter als zijn doitsehe, zy
waeren genoegh om katten en honden te vergeven, jek laet rotten
en muysen staen.

L.

Siet hier, meisjen.

C.

Hoe sal men '( moeten gebrujeken?

L.

Ghy sult het mengen, al seg jek het self, met schoon c1aer regewater, al seg jek het self, en setten 't dan in een scllOtel, al seg
jek het self, in loco, hoc est: ter plaetsen ubi, al seg jek het
self, de rotten haer daeghelijxsehen hurgerlijeken ommegange, con·
1 Merry.
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versationem civilam, handel en wandel hebben, al seg jek het self.
C.

Hoeveel moetje hebben, do mine ?

L.

Een schelling voor de eonsultaey, al seg jek het self, en vijf stuj vers
voor 't venijn: facit, laet sien, vijf en ses is twaclf, al seg jek
het self, jek sehelje met een paer schelling quijt.

C.

Ist heel fijn dan?

L.

VaD 't ;,Iderfijnste, datter gemaeet wordt, al seg jek het self.

C.

Daer is u geldt, goeden dagh.

L.

Gaet }Ieen. Tu venies malrem tuam bene domum. Hoc est, al seg
jek het s~lf: ghy sult uw moer wel thujs eoomen. Nunc tempus

est, al seg jek het self, dat jek gae visiteren mijn palienlen,
/toe est, den ad voeaet Grillestein, al seg jek het self, Kaeyendijek
en Neseenhujsen. Ego /iabeo tantam practicam, al seg jek het self,
dat jek wel een muilesel van doen had, al seg jek het self, als
de liberalitas van de lujden, al seg jek het self, het afwerpen
moght , al seg jek het self.

3SCHIJNH.

TOONNEEL.

(die Simon voor zijn tweelingbroeder Rieuwerl houdt). De Heer
starek' u in liefde, me joncker! ontmoet jek u hier?

SIMON.
SCH.

Goeden dagh, vrient, geliefd u yet?

Jek heb u te spreken van een saeek van groot belang, ende bid
den Heer nae der liefde, dat }IY uw verstalldt verlichten wil.

S.

Wat magh dat zijn?-

SCH.

Maer, dewijl ghy me doch hrujloft van twee dochters, te weten
Alijt en Catrijn , sult houwen,

800

soud jek u raeden met eenen

t'aeeordeeren het huwlijck van Jacqucmyne; 't soude nu met een
moej te doorgaen.
S.

Wat Alijt? wat Calrijn ? wat Jaquemijn? 't is van de geek met u;
al meê droneken! al meê droneken!

SCH.

De liefde dringt mijn gemoet om u ten besten te Taeden; voorwaer, Joneker Eelhart is een edelman van goedt getuighenis; al
heert hy weleer wat wildt gcloopen, hij is nu heel bedaert ende
gelijck het spreeekwoordt zejdt: niet gekoot hest, heler eerst als lest.

S.

Hij is wel gequelt die met ge eken geque1t is.

SCH.

Hoe dus vreemdt, me Joneker?

S.

Jek seg, dat je deur gael, of jek maeekje voeten.

SCH.

De man maeekt hem selven soo veel becommerinx, datter hem
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't hooft af ommeloollt. Jek sorgh van sijnentweghen seker, dat
IJy nog eens in een doodkist raecken sal; sijn peetooms dolhujs
llaugt hem noch aen 't oor. Wat 5ijuder oock al geslachten, daer
de kaeyl in 't bloedt is! 't is evenwel periculeus werck met dat
volck; zy comt altemet eens opdonderen, principaelijck alsse met
brandewijn oft spaensche wijn begoten wordt, soo wortse in wei·
nigh uren wel

800

groen, datje een heelen somer voor geen ver·

dorren sorghen durft~. Maer dces js juist op sijn quaedste, niet
wijs genoegh om alleen te gaen en niet mail' enocgh om te
slujten. Macr wil hy sijn dochter niet aen Eelhart geven met sijn
danek, jek sal wel maecken, dat hy blijdt toe is, dat hy se neem
tegen sijn danck; jck sal baer gaen oprockenen 3 , dat se met de
vrijer deurgae. Hy heeft me byloo, mooye hondert daelers belooft,
soo 't hylijck voort gaet; 't is geen brock om tc vermujlen 4 • (af.)

4e
DUIF.

TOONNEEL.

Hoe naehy oock, dat de dagh om is, noch ken jck my nict gerust

stellen; 't hart tujght, dat ter noch een swarte kat sal comen in't
hylick van my en van joffrouw Catrijn.
WYBRANDT Hoor jek daer joffer Catrijn niet noemen?

D.

Niettemin, jck laet alle ding gereedt maecken als brujdegoom.

W. Wat praet hy van brujdegoom!
En jck toon een vroolijck I\esieht.

D.

W. Jck mach hier wat staen Iujsteren.

D.

Jek denck vast om 't geen dat sy sejde in de tegenwoordighejdt
van de Stille.

W. Jek ducht.

D.

Als de fortujn haer dwars ging versetten tegens mijn liefde t'uwaerts, soo soud' jek yet aen rechten, daer 't heele landt af waghen
soude.

W. Jck weet niet, waer 't vast is.

D.

Als jck sejde dat het quaelijck overgelejdt was, dat zy den anderen

sich had doen op rejse geven om sulcken vreemden boodschap!
W. Hy heeftet van my voors.

D.

Soo swoerse me, dat sy't gedaen had wt medoghenhejdt ende
niet wt liefde.

1 Gekheid. 2 Behoeft (naar de oorspronkelijke beteekenis).
4 Versmaden. 5 Hij is over mij doende.

3 Opstooken.
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W. Wat sal jek beginnen?
D. Achtende dat den tijdt, de lanehejdt van de rejse, ende d'onmoghelijekhejdt van 't volbrengen hem sijn hete liefde vereoelen souden.
W. 0 wee!
D. Ende dat niemant haer genieten soude als iek.
W. Jek ben verlooren.
D.

Daerom, soo ras als de bestemde uur verlopen sal sijn, sullen wy
't huwlijek slujten.

W. Mogbt jck het niet wel dencken thans I

,

doense soo verschoot mits

zij hoorde van miju leveu, datse my uitgesonden had om my ontslagbeu te wesen! Daerom sonder veel beschejds te geven, vaerdighdse my af, seggende: daer is groot gerucht in hujs; gaet
heenen, jek sal by u comen, want jck ben liever lijveloos als
trouweloos. Nu, jck magh thujs gaen vertoeven. (af.)
5 e TOONNEEL.
LUBBERT Wat lejder maer2 verstae jek daer wt mijn vrienden? mijn
hujsvrouw de brujdt met eenen de Stille!
STEVEN . Wat heeft hy my daer te noemen?
L. Maer als ser geen recht in Den Haegh en waer, soo soud jek noch
willen sien, wie my mijn wettighe hujsvrouw onthouden soude.
ST. Het hart klopt my.
L.

Neen, alsoo niet.

ST. Jck sweet het main 3 •
L' En oft een jongman een fanlasy crijght om wat te besoecken,
soude men hem daerom van sijn vrouw setten?
ST. Jek wil hem aenspreken. Goeden dagh, mons".; my duneH jek u
wel meer gesien heb.
L.

Dat moght wel.

ST. Zijt ghy hier van daen?
L.

Jae jek, in trouwen, en hebbe goedt, vrunden en een hujsvrouw,
met deweleke jek hoor dat eenen de Stille rekening maeekt te
trouwen; en jek hebse wel over dertien jaer getrouwt.

ST. Wat avontuur!
L.

Dat mooghdy wel seggen.

ST. Wat komt my over.
L.

Degeen, diese meent te trouwen, jek sweer hem dat hyse laden
sal, oft een van ons bejden saller 't leven inschieten.
1 Straks. 2 Droeve tijding. 3 Voor: mijn.
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Ellendigh man!
Jck seg, 't waer tegens alle eerbaerhejdt en billijckheidt.
Jck beb veel gellOort, dat seker Rieuwert Rompslomp ....
Segt me niet meer, dats de man.

ST. Indien de tijdt om is, ten ejnde van dewelcke de vrouwen vrystact, soo sy geen tijding van haer man gecrcghen hebben, een
ander te trouwen, soo moogbt ghy cr uw muts nae werpen. 'Vant
in suleken geval en soude hof provinciael nocht hooghen raedt lIlet
al haer mandementen, interdicten, nocht relieven nict konnen helpen.

L.

't Hof magh doen soo 't de saeck verstaet, en jck zal doen soo jck
verstae; ghebreeckt het my aen 't recht, jek sal't met gewelt uitvoeren, al soudt mijn craegh' ctisten.

ST. Jck hebber meer geweten die de vlag voerden, maar als sy voor
de justitie quamen, och! sy leerden soo cleen singen.

L.

Jek weet waer ghy heen wilt; ghy wilt staen op de seven jael' cn
drie daeghen; maer al waeren se dubbeld om, jek passer niet opEn indien dese nieuwe vryer van mijn hujsvrouw uw vriendt is,
segt hem van mijnentweghen , dat hy qllaelijek ende oneerlijek
gehandelt heeft.

ST. Degeen die 't is, is evenveel oft jek het self waer, daerom jek gae

't bem terstondt alles te kennen geven.

L.

Jek wil dese saeek niet anders nedergelejdt hebben, als met rappier en pognard; alhoewel jek bewijzen kan, dat jek versebejden
hrieven geschreven beh wt Japan en anders. Wel, hy comt wederom.

ST. Hoort.

L.

Wat isser.

ST. Niet met allen, niet met allen.

L.

Gby sult my altijt gereedt vinden, om te staen dat jek gesejdt heb.

ST. De tijdt sal leemi.
6 0 TOONNEEL.
SLOCKSPECK. (singende):
't W[oest een langhe waeghen zijn,
't Moest een langhe waeghen zijn,
Daer men s'al op sou den voeren;
Kneehjens, die den elleboogh roeren:
Majsjes, die geen maegbden zijn.
Wat seghjer toe, Quistijdt?
I Hals.
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F ala, fala ~ falale, lale, lale, lale la.

LUBBERT. Hij sal sonder sijn waerdt ge rekent hebben.
SLo Wel, cn wanneer sult ghy tot Mr. Pieters gaen?

L.

Suleken Rompslomp heeft mijn sehoonvaer al zijn leven geweest,

weet hy de sak en over te leggen.
SLo Wat snoeshaen komt daer aen ? Wel, hy heeft het hier gemunt.
800

L.

Laet me deur, jek moet in siju hujs wesen.

SLo Mons r ., ghy sijt in een onrecht hujs.
L.

Eh! laet my deur.

Q.

Ghy sijt vcrdoolt , ghy sult hier niet wesen.

L.

Ghyliê soeekt het en ghy sult het vinden.

SLo Al soetjes, vriendt; wie past op uw quae kop?
L. Jek ben van den hujs.
SLo Waert ghy een gouden keten, jck soud u geloven, maer nu glly
een menseh sijt, 800 geloof jek u niet.
Jek seg u, dat jek Langhaer ben, de man van Juffer Alijt, swaegher van Joneker Rompslomp.
SLo Quistijdt, treek van leêr, bygct! sal hy hier tegens ome dank
in hujs eomen!
L.

L.

Sal men my dit spelen?

SLo Staet af, seg jek, of dat gaeler door.
Q. Toeft soo lang, totdat den ouwen thujs komt en segt dan wat ghy
te seggen hebt.
L. Roept me d'ouwde Joffrouw.
SLo Sy heeft het te droek, sy magh I niet vooreomen , al waerder Sijn

L.

Exeell. sel ve.
Joffrouw Alijt dan?

Q.

't Comt haer ongeleghen.

L.

Een van de maisjens.

SLo Lapt de deur toe.
Q.

Staet er bujten, soo waejt u geen rooek in de ooghen.
7 e TOONNEEL.

LUBBERT. Ganslijden , wat dartele overgeevende gespujs van knechts!
Dit komt altemael door dat men haer soo veel toegeeft. Kort moet
men dat geselschap houden, by den duim, oft men doeter geen
deegh mee. Nu, jek magh gaen sien oft jek mijn sehoonvaeder
op 't hof oft in't bos kan vinden, dat jek genaede van hem ver1

crijghe ende in sijn huis outtangen worde.
Kan.

(af.)
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SCHIJNH. Daer staet Joffrouw Jaquemijnc aen de poort.
JAQ. Welcoom, mijn heer.
SCR. Den Heer der Heeren sterek' u in liefde.
J.

Is de brief bestelt?

SCH. Al bestelt. Och, wat hebt ghy daer een serviteur! de liefde, die
ghy hem tocdraeght, wordt cent per cent hy hem vergolden.
J.

Och, is 't waer dat ghy segt!

SCH. 't Is soo, en 't kan niet anders wesen; want 't is een peri van een
knecht; dat de nalujr noch suleken man scheppen wilde, zy
J.

zoude genoegh te doen hebben.
't Is wel te geloven.

SCR. De zedighejdt, de gcvoeglijckhejdt schijnt', dat hem alleen toecomen.
J. Ach, lieve!
SCH. Sijn trouw, sijn oprechtigllCjdt winnen't hart van al de wereldt ....
J.

Mijn bloedt!

SCR. Soo weet hy heen te vlieghen naer tijdt en gelegenhejdt; hy can
over een klooft2 riet jen gaen, soo men sejdt; hy kan lichten en
swaeren.
J.

Wat een beschejdenhejdt!

SCR. H Y is deftigh met de deftigen, vroolijck met de vroolijcken, lieflijck met de sachten, vermaeckelijck met de boertighen , openhartigh met de vryen, en eerlijck met de treflijcken.
J.

Haelt vry al sijn godlijcke begaeftheden op.

SCR. In 't korte, hy denckt, hy wenscht, hy begeert, hy spreeckt,
hij doet niet als dat met sijn geschickthejdt overeen comt.
J.

Och, hoe geluckigh ben jek!

SCR. Hout hier, kindt! oudeliên sijn oudeliên, en jongeliên, jongeliên ;
dat ghy lie te wacker zijt, zijn zy te traegh; de ouderdom, die
haer afgemat heeft, is niet te gelijcken by ulieden, die van quicksilver sijt. Daerom, soudt ghy soo lang wachten, totdat uw vader
u wttrouwen soud, ghy mocht licht eer komen te sterven.
J.

Wat raedt ghy my dan best?

Scu. Maer, dat ghy hem uw hart in der daedt bewijst, gelijek ghy't
hem in papier hebt bewesen.
J.

Kond jck slechts.

SCH. 0, ghy kondt soo veel.
1 Schijnt het.

2 Gespleten.
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In wat manieren?

SCR. Maer kom, gact met my; jck sal u in sijn caemel' levcren, endc
dan voort; somma sommarum , ghy sult het wel t'saemcn macc.
ken, dat uw vader blijd is, dat het huwelijck vool'fgaet hoc eel',
hoe liever.
J.

Och, jck ben niet getojt.

SCR. Wat lejdt daeraen?
J.

Jck soud wel een geekin gelijeken.

Scu. Niet met allen, men moet de gelegcnhcj t wacrnemen.

J.

Laet ick mijn hajr een weinigh optoyen!

SCR. Komt dan ras weder.
J.

In een ommesien.

SCR. Soo my desen aenslagh welgelnekt , jck sal den hondt slachten,
die aen enckele lapj ens leer eten leert, en claeren cr soo veel als
my voorcomt; en wordt yemandt de rancken gewaer, jek sal
hem belaelen met de spreuek van den prop heet : septies cadit

justus in die.
J.

De knechts sijn in de kelder, de maisjens in de keneken, mijn
moeder is in de kamer, ende mijn snsters hy haer; hier is niemandt
van kennis ontrent, gaen we; niemant sal weten waer jok gestoven oft gevloghen ben.

SCR. Volghdme wat van veere, dat het niemandt en mereke.

J.

Daer eomt volek.

SCR. Komt, slaenwe dit om.

ge
RIEUWERT.

TOONNEEL.

Is dat justiey? 't magh zijn, dat jek niet seggen en wil.

Jek heb 't den Proeureur-Generael van stuelljen tot beet jen vertelt, hoe jck met het wijf gevaeren ben. Doe hy my altemael
had laeten wtkallen, sejdt hy: eelfJ man, houdt uw rust; 't is
uw hujsvrouw; snydy uw neus af, ghy schent uw aensicht; denckt
datje kinderen te vryen hebt; vergeten en vergeven is 't alder.
best; men doet over dusdaenighe misverstanden tussehen man en
vrouw geen recht; daer blijv.en saeeken, genoegh ongedeeideert
hangen, al moejt hem 't hof met sulcke beuselmarten niet. Nu,
laet sien; patiëney! Maer by Gort! doe jek mijn mondt eens
op! doe jckse eens op, jek sal, by Gorts elementen! hiele monden vol t'effens kallen. Daer komt Sloekspeek. Wel, hoe dus
wildwaejigh? waerheen?
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SLo Gans duisendt duickers! heerschop ; jek koom hier met duisemlt
quae tijdingt>n t'effens.
R.

Uoe nae, is 't wijf in de put gesprongen?

SLo Neen, mijn heer, waer 't anders geen noodt!
R.

Oft isser noeh meer goeds verlooren?

SLo Al ergher.
R.

Slaet me de kop af.

SLo Ten eersle, soo is Calrijn desperaet geworden en krijt en slaet de
R.

handen in 't hajr, dat het een steenen hart beweghen soud.
Wydermeer sal wedergekeert wesen.

SLo Daer nae is Jaquemijn op de been getegen, men weet niet met wien.
R. Sy moeht de donder doen!
SLo 't Ander is, dat we daer aan de deur gehadt hebben een vreemd
snoeshaen, seggende dat hy Langhajr heet ende de man is van
Alijt, en hy woud met geweIt in hujs wesen.
R. Wat komt my al t'effens over!
SLo

Met gewaepender Ilandt heb jek hem moeten keeren.

R.

't En waer, dat jek het te vooren te gemoet had gesien, 't waer

S.

om sijn 5innen te missen.
Jek meende van den avont over maeltijdt be5ehiekal te wesen,
en daer komt de booze Satan en stremt ons al de vreught.

R.

Jek weet niet te seggen.

SLo Waer wildy heen met my?
R.

Daer my niemandt vinden kan.

10e TOONNEEL.
SNOEP. Och, 't heersehop is 500 in u gehouden, 500 in u gehouden;
hij wil u niet alleen de hondert dalers geven, maer hondert pondt
vla.:mseh.
SCH. Danck heb sijn goedhejdt!
SN. En uw behendiehejdt, raedt en belejdt.
SCH. Jek en kan niet laeten de wereken der liefde te oeffenen.
SN. Dan seggen de Geusen noch datter niet meer mirakel sehiedt!
SCH. De liefde gaet het al te boven.
SN. Ghy hebt mijn heer van den doodt verweekt.
SCH. En haer het leven gegeven.
SN. Dat zijn twee.
SCH. Nu wil jek gaen si en de baeo klaer te maken met de vaeder, eD
hoop het wel afloopen sal, want de brooshejdt des vleeseh, de
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jonekheidt van jacren , ende sachtiehejdt van natujr hebben altijdt
de reden op haer srde.
SN. Wat sehooner parablen!
SCH. Daer benevens ist een eer voor de va eder een dochter Ie hebben
die eel -jan hart is, gemerckt de Schrift nergens anders van en
spreeekt als van liefde, ende die geen liefde en heeft, gaet in

ignem eternum.
SN. Goeden dagh, domine.
SCH. Tabula est in lupus.

II e TOONNEEL.
RIEUWERT. Sr mocht het haer wel scllaemen.
SLOCKSP. Wie?
R. De fortuin.
SLo \Vaerolll?
R. Maer, !Iatse haer komt versetten tegens een man van vijftigh jaren.
SCHIJNH. Mijn heer Rompslomp, zijt gegroet.
R.

Onse lieve heer sejndt u tot my: want jek weet niet wat aen·
gaen, soo heeft my bet ongeluek wtgeslreken.
SCHIJNH. Hebt goeden moedt.

SLo Met goê moedt en purgatiën geneest men de Spaensehe pokken.
R.

De man wt !rabiën is thujs gecomen en die van door Strate
Magelanes ooek.

SCH. Wat meer?
R.

De dochters opter loop en alleding in 't wildt.

SCH. Daer veel ramps is, is {eel raedts.
R.

0,

0, 0,

o!

SCH. Met een reeepjen, dat jek u geven sal tegens 't ongeluek, sullen
R.

wy alles terecht helpen.
Jek hael mijn adem wat.

SCH. Jek heb weleer ooek fantastijek geweest en quelde my selven met
de slangen, de ketens, de gloeyende ovens, en de peck en 't sul.
fer 'fan 't helsehe vier, en eleke rejs, als de tenlatiëu des vleeseh
my overquaemen, soo sehriekte jek van Lucifer en voor Heiutien Piek,
maer soo haest als jek een moedt greep, soo had jek er Lejdsen
dril af, jek verelaer't in der liefden.
R.

Laet ons tot de recepten koomen.

SCH. 'tGeen dat ghy te doen hebt, is: nergens op te passen t •
I Om te geven.
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R.

Of men kan of niet?

SCH.

't Is al te mael daerin geleghen datm' cr sich na set.
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SLo Daer houdt jek het ooek voor.
R.

Houdt ghy uw mondt, ghy bock.

SCH,

Dat glty 't verstaet, de fortuin is van éen aerdt als de hoeren,
deweleke alsse sien, datse een goên lul van een pol hebben, die
op haer verslingert is, daer springense meede om, als de kat met
mujs; maar alsse een lidsert voor hebben, die voor éen gat niet
te vangen is, en die'r altemet met een ejndt houls acMer her
sit, jek versekerje dat se klein singen.

SLo En was my't spreken niet verboden, jek sO:ld' den lof van uw
R.

geperfumeerde gelijkenis ten hemel toe verheffen.
Zij gaet riJy ooek Ier harten.

SCH. De dicfsehe fortuin ill min noeht meer als een wijnverlaeter , die
gewaer wordt, dat suleken voeder, oft suleken pijp, oft die aem ,
oft dat oxhooft leekt, 500 sleeekt hy se terstond op een ander
vat, dat dicht is, en de verloren droppelen g:ten hem van '5 hart.
sen bloed af. Alsoo wil jck seggen, dat de fortuin niets anders
en doet als opvullen met ramp, met ongeluck, en met tegenspoed!;
macl' als sy een man raeekt, die een van die leeken v:telen
slacht, uaer 't niet in en blijft, 500 wort haer de kop kroes en sy
giet haer schelmery op een ander.
SLo Of je een propheet hoorde. Waer magh 't de man van daen
R.

haelen!
Jek word een ander mensch.

SLo Als een man, gaeler meê voort.
R.

Wat sal jek meer seggen, jek erijgh een nieuw hart in mijn lijf.
SCH. Indien ghy u houden wilt aen mijn vermaeningen, jek set de
verdienste van twintigh vasteldaeghen legen éen sprengscl wijwa.
ter, dat al uw hartzeer ten lachen en te singen vergaen sal.
R. Jck ben deselve man niet.
SLo 't Is u wel aen te sien.
R. Jck ben hondert pond gelicht.
SCH. Gaet t' hujs, tot jck coom sien, hoe de medicijn gewrocht sal
hebben; miserere mei secundum R. Jck sal u verwachten.
SCH. Jck sal komen, soo ras als jck wat van mijn getijën gelesen lleb ; -

magnarn misericordiam tuam.
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IVe BEDRIJF, 1e TOONNEEJ"
STEVEN, Doet ghy 't woordt.
DIRCK. Hebdy wel gellOort van Langhair?
RIEUWERT. Jae'ck.
D.

En van Joncheer Wybrandt?

R.

Oockal.

D.

Wat sult ghy'r in doen?

R.

Niet.

D.
R.

Houdy't voor geckspel?
Jek verstae's my niet.

D.

Wat wilt ghy, dat sy de dochters trouwen, die ons belooft sijn?

R.
D.
R.

Die 't lust breek er sijn hooft mcê.
Wat een spreken!
Wat een swijghen!

D.

Wy begeeren de vrouwen.

R.

Siet dat je se krijght.

D.
R.
D.

Wy sullen u gehoorsaem sijn, als ghy uw woordt houdt.
l\fijn woordt was het niet.
Wiens dan?

R.

Mijn longs.

D.

Een schoon antwoort.

R.

Ic hoor gaeren, dat se u behaeght.

D.

't Is een schand.

R.

Dat magh het wesen.

D.

Ons toccomende schoonvaeder!

R.

Mijn toeeomende swacghers'.

D.

De droefheidt oft de blijschap van haer t'hujskom~t heeft hem

R.

't hooft ontstelt.
Nocht Ot een, nocht 't ander.

D.

Waertoe dit spotten?

R.

Die 't weet, seg 't u.

D.

Waerheen, Jonker Steven?

ST. Jek gae door om geen straetgerucht te maken.
D.

Wy sullen elckander spreken;

sr

moghen wacht houden, hoe 't

haer becomen sal.
2 e TOONNEEL.
SLOCSPEC. 't Volck sal niet weten, hoe sy 't met u hebben.
1 Schoonzoons.

"IiOOFTS

)1

SCHIJNHEILIGH".

251

RIEUWERT. Ah, ah, ah!
SLo Past op den haspel.
R. Die doorgegaen is, sijn schae; en die wcêrgccomen is, ter goe-

der uren.
SLo Sietdaer Daghdief aen komen grijnsen.
D.

Catrijn !...

R.
D.

Wat heeft se?
Sy is ....

R.

Wat?

D.
R.

Wegh geloopen.
Waer?

D.
R.
D.
R.

Och, 't moejt me soo!
\Yaerheen?
Men weet niet.
Jck wil een stuck aenrechten om in de Cronijck te sctten.

SLo Waermeê ?
R. l\let dc fortuin 't hooft te bieden.
SLo Glly sult haer dcn beck breccken.
R. Jck wilse levendigh rap.braecken.
SLo Sy sal haer rechte loon hebben.
R.

Vat ghysc?

SLo Ah, ah, ah.
R. Meen je niet, dat het in de druck gaen sal.
SLo Wat weet jck het?
R.

Waerom niet?

SLo Omdat haer sentency nict ecrst gelesen is?
R.

Loop hcken, WIespieghel.

D.

Wel, wat spel is dit?

SLo Siet ghy niet, hoe't heerschap, omdat hy een man van verstandt
is, den brits heeft van de fielteryen, dic hem de fortuin speelt.
D.

Moy, heel mooy, seker.

R.

Gaet in hujs en komt degeen, die'r thans! met geweld in wilde
wesen, wederom, !aet hem loopen; komt Steven, doet oock soo ;
komt Dirck, aleveleens ; komender andre, min nocht meer.

SLo Een resolucy van een Coning.

3"
RIEUWERT.

TOONNEEL.

Wie soudt2 gelooven, dat dien hejlighen man my soo in een

I Aanstonus, straks. 2 Voor: zouue 't.
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oghenblik had eonnen opsehieken al de pottebanek van beeommeringen in mijn hart? 0 fortuin, jck acht u niet meer als een
appelteef , een vlasteef , een assehevijster l

,

een sletvinek, en een

scnghat.
WOUTER (die R. voor SIMON houdt.) Daer is't heerschap. Mijnheer, den ring
daer biedt my een goudtsmit vijf en tnegentigh pond vlaemseh voor,
't sal op de hondert aencomen, soo ghy se vel'copen wilt. Daer isse en
daer sijn de hondert pistoletten mede; jek kanse niet gewisselt el'ijghen
als met tien ten hondert schaede ; jek gae nu na er een lijnwaetwinkel sien, oft jek eraeghcn gemaekt kan vinden, die u dienen.

R.

Gad, waer't u IU5t en gelidt, 't hejlig ernjs achter u. Wat seg dy
daer af? Vrouw fortuin begint alreê van angst in haer pack te
pissen. Dael' seintse 2 alreê een van haar boden om my te paeyen
en te vreê te stellen. Maer dit sulje weten zy-vareken, d.lt jck
u geenen danek weet voor ketens noeht voor pistoletten; jek
acht se niet meer als slijd: en dreek. Nu magh jck in hujs
gaen.
4 e TOONNEEL.

DIRCK. Jek en de Stille sijnder eve! aen, wy en weten niet oft wy voor
oft achter gaen. Hy is vervoert door de liefde, dien hy tot Alijt
draeght ende door gramschap op Langhajr; ende jek van gelijcken door de liefJe tot Catrijne. Wat sal cr nn werden van my,
die denek hetgeen jek wel niet deneken wilde, ende gedacht
heb op 'tgeen men minst denekt. Jek denek vertwijfelt te werden, 'twelek een ongeoorlooft deneken is, ende jek heb gedaght
op sterven, 'twe\ek men ongewoon is te deneken. Daernae heb
jek altijdls seer gewenseht om de heughnis te behouden, omdatter
de naem in bewaert wort van degeene die my nu doet wensehen,
dat jekse quijt waere, want had jek geen heughenis jek had
geen smarte.
CATRIJN. Jek ben gesint een eeuwighen naem nae te laeten van de
liefde, die jek Joneker Direk, en van de trouw die jek Joncker
Wybrandt bewijzen sal.
D.

En ter meerder deerlijekheidt

500

sal mijn lijden eeuwigh sijn ,

want daer geen leven is, kan geen doodt komen.
C.

0, me Joneker!
I Asschepoester, blaaster. 2 Zendt ze.
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D.

0, me Joffrouw, voortgebraght van de natujr,

om van de we-

rel t verwondert I te werden!
C.

Ojme!

D.

lIeeft het my niet op mijn leden geleghen?

C.

Jek heb besloten, dat een behoorlijeke wreedheidt wraeeke doe
over de onbehoorlijeke medogenheit, deweleke my gebracht heeft
lot het einde des oorsaex nn mijn doodt.

D.

0, Godt!

C.

Jek soude wel wiJlen, dat jek eosle niet willen een saeeke, die
ghy wenseht, dat jek niet en wilde.

D.

Ajme!

C.

AI is't dat jek niet achterhaelen en kan de glorie van sooveel
bcfaemde vrouwen, die door minne ter doodt gebracht sijn gelijek
jck, soo ben jek nochtans van wil en c1oeemoedighejdt niet minder als sy, sulx jck hem, mijnen vryel', niet behoor te leur te
stellen, ende u, mijn brujdcgom, te vreden.

D.
C.

Waent ghy dat jck beholpen ben met uw doodt?
Jek seg het om dieswiJle , dat het ejndt, 'twelek u wtden ooghen
nemen sal uw gesehonde brujdt, u voor ooghen stellen sal een
eeuwighen lof.

D.

Dat soudt. ghy moghen seggen, indien, daer geen toestemming
van wil is, sonde wesen con de.

C.

Het schijnen is een half wesen.

D.

BeIer is de kujshejdt des harten als de mijdenthejt! des liehaems.

C.

Dat is wel waer.

D.

Is 't zoo, men gaeder dan nae te werk.

C.

Men kan niet, want de alleropperste schelmery begacnse, die
overtreden de belofte aen een man gedaen, voor God ten geluigenisse Tan 't selve geroepen zijnde.

D.

Laet

straflijden degeene, om wiens wille ghy waent te son-

dighen, ende laet het vonnis, dat ghy over u selven geeft, gaen
over my die die man hen.
'tGeen dat men met woorden serdt, moet men naecomen met

C.

wercken, endc 'tgeen daer men sich toe verbindt hy rede, daer
behoort men sich af te quijten metterdaedt oft met de doodt.
D.

Och, welcken vreughde ist my weleer geweest, tot mijn hrujdt

C.

ll'Iijn lesen en betrachten van de schriften del' voortreffelijeke ver-

verworven te hehben soo wtnemenden Joffrouw!
1 Thans: bewonderd. 2 Onthouding.
Il.

DIETSCHE WARANDE

xvn

254

1I00FTS » SCIIIJNIIEILIGH".

nuften dient my wijder niet, als om beter te sterven, dan jck
heb geweeten te leven. Ende omdat my bekent is, dat de onwetenhejdt het leven acht ende de omsichtichejt de doodt veracht,
soo sal jck met onverandert gelaat, onversaeght gemoedt, ende
gewillighe handt innemen dit venijn.
D.

Ghy sult niet.

C.

l\len moet des Hemels wil gehoorsaemen.

D.

Indien ghy dat glas drincken wilt, soo suldy mijn deel doods
daerin laeten, oft niet drinckende gedoghen dat jek nevens u des
levens deelaghtig zy.

C.

Nu, mijn rampsaligh lot hcbbe sijnen wil!

D.

Onthouwt u van woorden terwijl jck 't inslieke.

C.
D.

Ojme!
Gemerckt jek, minnende u die doodt wa ere, soude haeten my selven die levend bleeve, soo heb jek de quellingen willen beroven
van 't kortswijl dat se aen mijn harts!ler hebben souden.

C.

Waer 't dat ghy niet en leedt, jck soude niet lijdeu.

D.

Immers sal jek u nu geselschap houden in de eeuwighe duisternissen, ende u toelichtende met mijnen brandt sal jck u lantaerenvoerder wesen op de sehrickclijeke rejse, ende u versekeren in de
vreesselijeke pleckcn des middel punts. Maer indien 'er eenigh
God is, deweleke de getrouwieheden der minnaeren ter harten
neemt, diens medoghenhejt bid jek ddt hy onse geesten bestel
ter plartse, daer sc elekander gestaedtlijck mogen hanteren.

C.

De tijdt is gecomen , mijn lief, die geen tijdt en heeft om tijdt
te verbeyden. Ende daerom wil jck, onbekende vrouw, onder de
exempelen der doorlughtighe namen stellen 't werek van de trouwe,
die jek in soo korten stondt van leven moet bewijsen aen Jr Wybrandt.
Naerdien wy onse uitvaert met geen schreyen hebben gehouden,
noeht onse doden vereert met (raenen , laet ons voorts d' wterste
deughd des kloeekmoedighcids gebrujcken, opdat jek door middel
van dezelve mijn wterste oorlof van u verwerve, ende ghy van
my de heushejt van 't laeste sehejden.

1) Hier laten wij een paar regels uit, welke in Hoofts opstel te lezen
staan, en waarvan de zin des noods kan worden nageslagen in de meermalen
gedrnkte berijming. Wij meenden, dat ook zelfs in een wetenschappelijk
tijdschrift de vrijheid der reproduktie van het zede- en smakeloze hare grenzen heelt
RED.
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D.

500

veel als my belangt, jck geefse u, op voorwaercle. dat uw
geest, op sijn verscheiden, de mijne aenspreekt, want jck saller

C.

Dat sal niet anders gaen, want mijn siel verbejdt in uw borst,

op wachten.
om t'saemen met d'uwe te vel·trecken ten tijde toe dat jck vol.
braght hebbe mijn doodlijcken arbejdt.
D.

Gaet heenen.

5e

TOONNEEL.

QUiSTTIJ.DT. Waer hebt ghy geweest?
DAGHDIEF. By Lijsjen LeuterpeIs.
Q. l\lagh 't u beuren in bordeelen te loop en , nu 't hier soo drock
te doen is?
D. Waarom niet?
Hoe ~oo?
Wel, 't heerschap sejde, dat hem alleding alleens was. Jck vraeghd
hem, ofti jck een deel slockers in de kelder broght, wat hy doen

Q.
D.

soude? Hy seide: niet. En oft ick in 't hoerhujs liep en liet u
hier staen? niet. Wel, wat soud' jck nu doen als beproeven, ort
de man standvastigh was, en sijn wercken overeen quaemen met
sijn woorden?
Q.

Wel gedaen. Maer Langhayr is achter in gekomen.

D.
Q.
D.

Wel, hoe is hy ontfangen?
't Heerschap keert hem aen geene saecken.
De basin?

Q.
D.

Die is soo blyde, ortse lIaer selve gevonden had.
En Alijt?
Sy weet niet, wat vriendschap dat se hem doen wil.

Q.
D.

Wel, hy was immers een mallen bloedt. een field, een lichthooft ,
een cranckop en een wispeltujr.

Q.

Nu is 't de liefste swaegher.

D.

Gort schen d'oude meer!

Q.

Alijt wild hem niet weer onder haer ooghen lijden.

D.

Die de wyven lest spreeckt, heeft se cerst.

Q.

Korts was 't Joncker de Stille altemacI; zy lonckte, zy wenckte,

D.

Nu vlooghse Langhayr terstondt ow den hals, en d'auder is een

sy kuste de handtschoenen die hy haer gegeven had.
dronckert geworden, een tujscher, een bordeelbroeck.
I

Zoo.
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Q.

Al éen ding: een wijf en een weêrhaen.

D.

Ghy spreeckt Evangely.
En den anderen, die in Abbenaers geweest is om pisdieren te

Q.

hael, wil Catrijn voor 't recht roepen.
D.

Dat hoor jek.

Q.

Jaquemijn is haes op t.

D.

Aen een zy, daer komt Joffrouw.

Q.

Wat droes, oft zy 't ooek gelnistert heeft '!

D.

\Ve sullen 't thans gewae.. worden.
6 e TOONNEEL.

BELY. (tot Lubbert.) Gaet heenen, gaet en siet oft ghy Rieuwert kondt
vinden; ende hem vertoghende, hoe dat onse doehter uw getroude
vrouw is voor God en voor de wereldt, siet oft gh y hem kondt
beweghen om tc gedoog hen , dat ghy weder lsaemen in hujshou.
ding treedt. Ben jek ooek geck? -

niet; gaet niet hy hem, my

komt het toe in de saeek te doen, als jek liet verslae en goedt

te vinden dat jek goedt vind, en te willen dat jck wil.
7° TOONNEEL.
ALIJT. (tot Lubbert). Wael' wilt ghy gaen?

L.

Hier dichte hy, troosjen.

A.

Jek sal krijten, krijten sal jek.

L.

Jek koom op staende voet weder.

A.

Uh, u!

BELY. Maeekt haer niet aen 't sehrejen.

L.

In een ommesien sal jek weêr hier wesen.

A.

Jek wil niet.

L.
B.

Jek ook dan niet.
In hnjs dan.
8 e TOONNEEL.

WOUTER. Jck heb mijn heerschap seven jaer lang gedient, soa getrouw
als moghelijck is; en nu komt hy en scheldt my voor een dief
en loochent dat hy den ring en de pistoletten weder van my ont·
I

Op de loop.
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rangen heeft. Seker, jck soud denclen, dat jckse aen cen ander
in sijn plaets gegeven had, gelijck aen hem de perlen en de keten
gegeven zijn

in plaets van cen ander; en jck soud het recht

wthelijen, en had jck hem soo claerlijck niet gekent aen troony,
hajr, baert, spraeek, en klederen. Maer evenwel, hy heeft me
mijn sack gegeven ende de perlen met de keten vergelen af te
eisehen; jek wilse hem wederbrengen tot een bewijs van mijn
getrouwichejdt. Ooek weet jck wel, dat hy berouw hebben sal,
hy magh my niet ontbeeren. Daght jek het niet, daer komt h y
my naetreên.

ge TOONNEEL.
SLOCKSPECK. (tot Rieuwert.) Wilt ghy dat jck nael' hujs gae, he?
Jae, maer jek beding, oft er de brandt in quaem, dat ghy
't sult slaen aenkijcken en komen my een oratioen doen, hoe 't

RIEUWEltT.

cr meê gegaen is.
SLo

Alrtê man; daer gae jek heen.

R.

Wat heb jek er meê te doen, oft my yemandt in hujs wacht,
oft er bujten, oft nerghens, en ofter meer ten achteren als te
vooren is?

W. (Tot Rieuwert, dien hij voor Simon houdt.) Omdat jek u niet
begeer t'onthouden 't geen 't geluek u verleent heeft, houdt,
daer is 't al.

R.

Jek seg, fortujn, dat je een doorslepen arghe trijpl sijt.

W. Belieft het u niet, my mijn afsehejdt met vriendschap te geven?
soo moet jck patiency hebben.

R.

Ick gae door.

W. Daer gaet hy heen, en wil men2 niet eens adieu seggen;
is dat dienen? -

0

bloedt,

heeft men snlck loon te verwachten voor 't.

behartig hen van sijn meesters saecken?

10e TOONNEEL.
SIM ON. Wouter.
W. Js't moghelijek dat de lieden sehaemt noch eer in haer lijf hebben,
S.

Boort hier.

W. Neen, jek wil mistroostigh werdelI.
I Bedriegster. 2 Voor: mijn, mij.
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Ghy hebt het spreeekwoordt wel gehoort: die steelt doet een sond,

en die hem Iaet besteelen doet er duysendt.
W. Nu heb jek u altijdt den keUen ende perlen wedergegeven.
S. Wanneer?
W. Hier terstondt.
S.

J~k

word schier aêrs.

W. Kond men my mijn sack niet geven sonder mijn eer Ie nemen?
S.

Jek denek vast en herdenek, en al denckende en herdenekende
sal u een goê tijding brengen.

W. Doch, de lieden te eruyssen en dan haer wonden te kussen.
S.

Mijn verstandt , schietende met den pijl des overlcgs wt den
boogh des gedaehts, heeft het wit getroffen.

W. Hebt ghy eenighe andere pottery bedacht, die ghy seggen wilt dat
jek u gespeelt heb?
S. Neen.
W. Wat dan?
S. Dat jek mijn broeder gevonden heb.
W. Dat waer wel een saeek om mijn gramscllap te doen overgacn.
S. Jek ben thans een man gemoet, die my 500 wel geleeek van aensight , hayr, baert, lengte ~ diekte, spraeek , gelaet, en dat ooek
te verwonderen is, van klederen, dat jek dacht: waeren de lieden spieghels hier in Hollandt, jek soud meenen, dat jek my
selven in een ander 8agh. Dees sal voorseker mijn broeder wesen
en d'oorsaeek van dese brabbelingh 1 ; 'k en weet niet wat bottigtighejdt gedaen heeft, dat jek 't niet eer bevroedt heb.
W. 't Moght2 wel.
S. 't Gaet vast; let eens op dat wandelen van die perlen met de
keten, en op dat weergeven van den ring en de pistoletten.
W. 't Sal 500 wesen.
S. In somma, ghy sijt een knecht met eeren.
W. My dunelt schier dat jek lIet waert ben, dat gilY 't bekent.
S.

Nu moeten wy vernemen naer de man, naer sijn naem, sijns vaeders naem, en sijn geslacht, en oft hy oyt een broeder gehadt heeft.

W. Soo't mijn heer gelieft.
S.

Komt, gaen wy naer de herbergh.
I Verwarring. 2 't Kon.
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TOONNBBI:"

WYBRANDT. Verlangen magh wel verlangen heeten, want het doet den
tijdt seven mael langer schijnen dan se inderdaedt is.
CATRIJN. Jck sweet en bcu

800

coud als ijs.

W. My docht, dat de wr noyt omkomen sonde, en nochthans slaetse
daer.
C.

Goedt voor Joneker Direk cnde voor my mede, gebraek my sooveel trouws als my overvloejt.

W. Jek hoor haer.
C. Jek vreesser 'l"oor.
W. De nuchterhejdt van mijn begeerte hongert soo zeer nae u, me
Joffrouw, datse my doet in uw woorden vallen.
C. Eer my de straffe overcome, die jck selve heb weten op mijn hals
te baelen, soo doet uw believen met my, want jek beken d'uwe
te wesen, volghens mijn gegeven woordt ende beloften van u te
believen.
W. Een groote strijdt is tegenwoordigh in mijn gemoedt, want de
gulsigheidt van mijn begeerte wil, dat jek u ontfange, ende de
heusehhejd van mijn gemoedt, dat jck u wejgere. Sulx jek beken ne
dat het groote vermetelhejdt is u te houden ende overgroote beleefthejdt u te laeten. In veughen, dat jek wel wilde 't geen jek
niet en wil, ende wil 't geen jck niet en wilde.
C.

Spoejt u met uw beslujt.

W. Dewijl ghy de mijne sijt, 500 laet u niet mishaeghen, dat jek
u geniete door 't aensehouwen.
C.

Gebrujekt het recht. dat ghy op my hebt, aengesien het venijn,
ingenomen van my ende Joneker Direk, het u haest sal t'onbrujck maecken.

W. Wat hoor jek!
C. Hoort: Catrijne, uwen arbejdt niet connende beloonen met het
leven, datse quijt was, soo comt haer dwaeshejdt u beloonen met
haer doodt.
W. De saeek suh tijnde, soo houdt ghy my nict, dat ghy my sehuldigh zijt.
C. Ben jek in uw gewout l niet?
W. Jae ghy.
C.
I

Wat hebdy dan te claeghen?
Macht.

260

HOOFTS » SCHIJNHEILIGH"

W. Maer, dat
C.

ghy u niet en quijt.

Jek heb my gequeten.

W. Dat moght ghy seggen, waerdy levendigh ende niet doodt tot my
C.

geeomen.
Ojme!

W. Soodat de trouw veeleer door u verkloeckt is als verheerlijekt.
C.

1\1 y, ellendighe!

W. Sedert de doodslagh in mensehenhart quam, en was nort looshejt
te gelijeken by dese, daer ghy my mede komt moorden.
C.

:Minnende een ander, eond jek u niet minnen.

W. Ghy hebt my, dewijl er geen ander wegh was om my den geest
te doen wtaedemen, wel eonnen vergeven met hel venijn dat ghy
in hebt genomen.
C.

Waerom wacht jek met dees ooghen te slujten?

W. Om de lust die glly hebt aen my te sien sieltoghen, en omdat
jek my niet wreken en soude over de wreetheden tegens my gepleeght, met de waepenen der heushejdt. Hoe? was het u niet
genoegh, dat ghy my gesloten hadt den wegh om u te besillen,
sonder mijn grootmoedighejt te nae te doen, alleenlijek met u te
goedt te kennen, om te schenck van haer te eischen, 'tgeen ghy
in my gehouden waerdt? maer jek wiI u straffen over u wantrouwen en ondanekbaerhejdt met de goedighejdt ende met de
heusheit ; ende over suh herstel jek u in den staet, daer ghy
waert voor 't doen van soo loosen beloftenisse; ende dees kus,
denweleken de kujsheit van mijn begeerte u op den wang plant,
hevestighe d'ontslaeekinghe, die u gaen laet, daer ghy van daen
geeomeo zij t.
C.

Nu jae, dat my de dood smart, niet omdat jekse vreese, maer
omdat jek stervende u geen geduirighe meniehte van daneksegginge
sal konnen doen. lIIaer de siel sal op den dienst passen, die de
tong behoorde te doen; dese, verstendighende den onderaersehen
den aerdt van uw heushejdt, sal uwen lof soo by haer wtbrejden,
als by de levenden soo eedelen daedt eeren waerdigh is.

W. Overmits my soeter sal zijn diên lof wt uwen mondt te hooren,
als wt des werelds, soo wiI jek deselve rejse naer beneden mede
aennemen, ende met dit beslujt sehejd jek van u.

2"
CATR,lJN.

TOONNEEL.

(tot Direk.) Met groote verwondering sal den afgrondt onder
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haer vujren sien verschijnen de brandende schimmen van drie
minnaers.
D.
C.

Binnen blijven verveelt my ende bujten comen verdriet myDaer is hy.

D.

-

alhoewel de quellijckhejdt van den tijdt ende de traeghejdt van

de quelling haest met my ej nden sal.
C.

0 me Joneker, het conincklijck gemoet van Joncker Wybrandt
levert my u weder ongerept ende vry.

D.

Wist jek woorden te bcdencken, die bestaen mochten by sijn
ongemeten goedertierenhejdt, iek soudt hem roemen in suleker
vellghen, dat de naceomelingen gedwongen souden sijn llem nae
te volghen ende te benyden.

C.
D.

De genaedighejdt syner minne llceft harr gepaejt met een kus alleen.
Godt geve, dat hctgeen onsen daeghen afgacn sal, aenwasse acn
de zyne, sulx dat hy, levende sijn eighcn natuirlycke jaeren ende
degeene die wy noch hadden moghen leven, acn alle minnaercn
getuighenissc geven moghe, hoe hy ende wy gem int hebben.

C.

't Gesicllt beswalckt my.

D.

Gaen we in hujs.

3e

TOONNEEl.

WOUTER. Dat's er altijdt een van den hoop, die mijnheer aengesien
hebben voor een onrecht. Dit is de man, die hem aen 't hooft
quam leumen van een hylick.
SCHlJNREILlGR.

Jck moet eens gaen sien, oft Rompslomp mijn les ont-

houden heeft.
W. Domine, heught u wel, dat ghy mijn heerschap thans quaemt aenspreken van een hylick, meenende dat hy een ander Dlan was?
SCR.

Wat vraeght ghy daer nae?

W. Om sekere goede redenen.
SCR.

Wel?

W. Maer, 't zijn broeders.
SCR.

In der liefden, dat sal waer wesen

W. lly is de minnemoeder van den arm genomen door een soldaet.
SCR.

Jek heb genoegh, zy zijn gewisselijek broeders ende tweelingen,
gebooren in Ot begin van den oorlogh.

W. Een erijehsman heeft hem opgevoedt als sijn eyghen soonSCR.

Dit's seker wat nieuws.
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W. - en erfgenaem gemaeekt van al sijn goedt.
SCR. Daer leggen de mosselen.
W. Hy magh teeren tegens een graef.
SCR. Dat gaet wel; want de liefde sonder 't goedt is gelijek eeu dove kool.
W. 0, de sehoone laudtgoederen, die hy heeft in Lombardiën, en
etlijeke duisenden aen baer geldt.
SCR. Gebenedijt moet hy wesen!
W. Simon is zijn naem; Scn. AI littekens! genoegh, daer de bacre penninghen spreken.
W. -

die naem heeft }IY op het front gcereghen.

SCR. Gaet al uw best en haelt hem. lek begeer degeen te wesen, die
haer onder des anders ooghen brenge.
W. Daer gae jek heen.
SCR. Rieuwert had geen sorghe voor sijn t'huyseomen, maer voor de
beestighejdt van deelen van 't goedt; want de helft van sijn middelen te missen, is om lieel desperaet te worden. Gelijk liet, trr
eontrariën, een heerlijeken troost is, twee treffelijeke boedelen in
éen te moghen smelten. Jek wil n-ae Rieuwert gaen, en sien oft
hem dese boodschap benuehteren kan van de philosophie, die jek
hem heb doen in 't hooft loopen.

4-

TOONNEEL.

D.

LAMFERT.

Daer heb jek voor 't bed van meester Claes van Kaeyendijek, al
seg jek het self, sitten arguëren van de prima materia van de koortsen, al seg jek het self. En jek heb al die elementse fleersen , meeren,
seheueken, en prijen van onderkoortsen , bovenkoortsen ,opperkoortsen,
bujtenkoortsen, binnenkoodsen, en slujpkûortsen over de hekel gehaelt,
dat het een lust was, al seg jek het self. En jek soudse 'm allemael
van d'eerst tot de lest opgetelt hebben;

maer dat jek er in bleef

steeeken , quam daerby, dat jek vingers te kort quam om te rekenen.
Sonder dat, al seg jek het self; et interim (interea Aeneas sejdt
Virgilius) dum divido, subdivido, distribuo et distinguo (quia qui

bene dividit bene docet, per parenthesin) omnes febres et febricuias
et febricitationes et {èbricitatiunculas, al seg jek het self, ego accipio
een inval, veluti alleveleens , al seg jek het self, oft daer een gecomen
had en gesejdt had: clarissime Domine Doctor Lamferte Loscoppie
1 Kenteekenen.
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Amersfordie'nse Medice, Phî'sice, et Naturalisti, al seg jek het self,
dat wijf, dat het venijn van u eoopell wilde, al seg jek het self, wil
daermee haer man oft haer moêr oft haer sustel' oft haer broêr vergeven, al seg jek het self. Ende alhoewel, hoc est: quamvis, dat ghy
haer gegeven hebt som niferum, slaeperujdt, tamen nochtans, de persoon die 't inneemt, eoomende in slaep te vallen, moeht het geheuren,
al seg jek het self, dat haer wijf, die swanger is, oft haer mayd, die
met kinde is, oft haer suster die groot gaet, al seg jek het self, daerin
soo seer mocht verschieten, datse, al seg jek
een misdraght, kreghen, al seg jek het self;
geweten worden, al seg jek het self, et
nominis {àmae et reputalionis tuae, al seg

het self, een storting! oft
quod, hetwelckc, u moght

eommaculal'e elal'itatem
jek het self; quod, hetweleke, een punt is om op te letten, quia omnia si praedas famam
praedal'e memento. Jta ut ego sum resolutus te hevraeghen, waer dat
wijf gegaen, geslaen, gegeten, oft gedroneken heeft, al seg jck het
self. Et mil'OI', al seg jek het self, admil'andam, stupendam, ct
illcredibilem meam prudentiam singularem, al seg jek het self.

5°
L.

TOONNEEL.

Daer staet er een in de deur. Fijnman, hebt ghy niet een vrouwpersoon, al seg jek het self, hier sien voorby gaen, die fenijn
geeoft had, al seg jek het self, van mea elaritate al seg jek het seIf?

W YBRANDT. Ach, Domine Doctor, vertrouwt ghy soo aen een onbekent

L.

persoon venijn toe? Jae, jek hebse wel vernomen t'mijnen grooten leedtwesen.
Ghy mooght van geluek spreken, al seg jek het self, quia ego
dedi, want jek heb dat wijf slaepkrujdt gegeven, om vast te
slaepen, al seg jek het sclf, ende geen venijn, al seg iek het
self, quamvis pharmaeum aeeipitur in bonum et malum pal'tem

apud Graeeos, al seg jek het self.
W. 0, wonderlijeke voorsiehtighcjdt!
L.

Hoc est quod dieo. Denekt broer, dat Eva quaelijek een paer
uren in de wereldt geweest had, of zy bedl'oogh haer man; wat
wonder is 't dan, dat de wyven schelms loos zijn, die soo veel
jaeren lang op de wereldt geweest hebben? al seg jek het self.

W. In de wanhoop is noch hoop.
L. Laet de hoeren loopen, laetse loopen, seg jek, want, al seg jek
I Miskraam.
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het self, sy sijn niet anders als boevcry, pottery, schelmery,
popelsy, peslilency, oorlogh, ende dujren tijdt, en al den eenen
preutel metten anderen, al seg j ck het self; et bonus dies, hoe
est: goên dagh! (af)
Een goedt jaer voor soo goeden boodtschap.

w.

6- TOONNEEL.

w.

Daer is de brujdegoom van degeene die meendt ellendigh te zijn,
ende is geluekigh.
DIRCK. Daer lejdt de schoone nu, en mijn eenigh genot is geweest, dat
jek haer de ooghen heb geloocken.
W. 0, eenigh man ter wereldt, die u beroemen mooght van trouw
bemint te wesen.
D. Dit is Joncker Wybrandt. 0, bloem van alle heushejdt ende beleefthej dt.
W. Verdrijft de quellijekheden ende laet uw swaermoedighejdt vaeren.
D. Dat is geschiedt mits dat jek u gewaer wierd.
W. 't Geen jck gedaen heb, is niet te gelijcken by 'I geene jek nu
koom doen.
D. 0 wtnemend edel gemoedt!
W. .Alle jalouzye ter zijden, ende laet ons te saemen gaen nae Joffrouw
Catrijn , dien jck altijdt kuisschelijck bemint heb. Daerentusschen
ontslaet u de banden van de vreese des doous, want de dranck
sal u doen slaepen ende niet sterven.
D. Ach, comt binnen, oorsprong van mijne vreughden. (Beiden af.)

7" TOONNEEL.
RIEUWERT. Jck lach om mijn lachen.
SLOCSPECK. Gaet ghy soo voort met uw leven, ghy sult mettertijdt weêr
aersling l gacn en allejaers een jaer jonger werden, soo dat ten
ejnde van ~eertigh jaer nae desen dagh, en sult ghe'r maer tien
oudt wesen.
R. Ah, ah, ah!
SLo My dunch dat ghy bequaem soudt weien om school te houden
voor degeen, die wilden leeren jeughden.
R. Mecnigh beest soudt vertwijfelt worden.
I

Achterwaarts, terug.
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SLo W aerom ?

R.

Om de dochters dic weghgeloopen sIjn.

SLo Dencter niet om.

R.

Die er meê opter loop zijn moghen er om denckcn.

SLo Die biddense aen.

R.

Sijn 't dan santinnen gewordcn?

SLo Jae,

R.

VOOI'

soeveel als hacr aen gaet.

En t'hujs blijvende blevense dujvelinncn.

SLo Voor my, jck houdt de cerbaerhejdt voor een nufje neuswijs.

R.

Wat is eerbaerhcjdt voor ecn dier, wat maxel heeftet? cn wat
officy te hoof?

SLo Geen met allen.

R.

Soo isse dan nict met allen; want, waer sy wat, sy soud duyscnt
officiën hebben, sy soudt hofmcesteres, stactjoffer, secretari§in,
schildknaepin, boel en mignonne wesen.

SLo Jae s' trouwen, heerschap.

R.

't Proffijt is van éen soort als zy.

SLo Dat's mijn seggen en mijn w~rs seggen meê.

R.

Dese twee esellinnen meenen de wereldt te brillen met hacr ecrbiedichedcn, mijdentheden, sorchvuldicheden, en becommertheden.

SLo Ghy hebt my soo gepromoveert met uw discoursen, dat in 't stuck
vanphilosophiën my dunckt, jek soudt al de mutsen I van Lejden
wel te raên geven, hoe scharpkantich datse ooek sijn.

R.

Daer komt Schijnheiligh.

SLo Dat's een patriarch.

8e

TOON)'(EEL.

SCKIJNK. Hoe springt het gemoedt al met u om?

R.

Gelijck als jck met hem.

SLo Nota.
SCK. In der liefden, het is my lief.

R.

Het bejegent my gelijck jck het bejegen.

SLo De saecken gaen d'een als d'ander.
SCK. Nn seg jck u, dat de gunst des fortuins stiefmoeder is van onze
saecken, ende de genaede Godsmoeder , et sic de singulis.

R.

Ah, ah, ah!

SCR. De gewoont van dit lachen sal uw tweede natujr werden.
1 Doctorale nam. cn professorale.
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R. Sy is 'I al.
Scn. 't Is my lief, als ghy der maer middelmaet in knnt gebrujcken.
R.

:Mijn ooren hebben geswooren nemmermeeryets het hart te boodschappen daer 't bellacgen ort mishaegen in heeft.
Scn. Wilt ghy niet, dat sy overdraeghen, dat Joncker Eelhart van 'Vesten uw dochter Jaquemijne getrouwt heeft?
R.

Ghy mooght dencken, dat 'I geen, daer ghy my van spreeekt,
een roos is, ende jek cen ver koude neus.

SCH. Daernae, de Stille, in plaets van moej te te maeken om .Alij t , is
te vreden, dat !ly Dujf trouwe.
R.

Dit gaet my ter harten, gelijck ecn die sit en sluj mert, wtge-

waeckt zijnde, de rede van een ander doen, daer hy in plaets
van jae, neen, ende in plaets van neen, jae op antwoordt.
Scn. Joncker Rieuwert, weet ghy niet, dat hoewel de lujden meest
geneghcn sijn tot het wterste, nochtans de middelwegh meest te
prijsen is, als dacr de deught op bestaet?
R. Domine Schijnllejligh , weet ghy niet, dat die de steen wt der hand geworpen heeft, canse nitt temg doen keeren, als zy in de lucht vliedt I ?
SLo Dat's een man.
R. Wil hy Dujf hebben, hy maghse nemen; wil 1y niet, hy maghse
!aeten.
SLo Wel geantwoordt.
SCH. Maer hoort, de vaeder moet sorghe draeghen in der redelijekhejdt
voor sijn kinderen, gclijck een prins VOOI· sijn ondersaeten.
SLo Toont u standvasligh.

R.

't Is onmoghelijek, dat ghy my anders maeekt dan gelijek ghy
my gemaeekt hebt.

SLo Soo moet het gaen.
SCH. En sal u, naer 2 de kinderlijeke liefde, de broederlijeke niet ter
harten gaen?
R.

Wat hoor jek van broeder?-

SCH. Hy is in 't leven, rijek, sonder kinderen, ende llier in Den Haegh;
sulx dat ghy eenigh erfgenaem van sijn goedt snIt wesen.
R.

Jck ben, die jek was; en die jek was, die ben jek.
SLo Dat het my niet quaelijek en paste, mijn heer, n te willen raeden, jek soud seggen, nu hy rijek en sonder kinderen is, dat
ghy hem daetelijek gingt in den arm nemen met een afgrijsselijeke
fury van stujpen 3 en kniebujghen.
1 Het oorspr. vlien gaf zoowel vlieden als vliegen.

2 Na.

8 Buigen.
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SCII. Hy sal niet in gebreeeke zijn van de werden der liefden te bewijscn.
SLo Ilijek en sonder kinderen, he!
Il.

l)

Ecn ruiter en een maisjen jong"

SLo Ah, ah, ah!
Il.

nOp een riviertjen, (lat zy saeten."

SCH. 'Vaer soud mcn beter heerschap vinden'l
Il.

l)

Hoe stille maer dat dat water stondt."

SCII. Exultant ju,sti in Domino.
Il.

Wat raiTelje?

SCII. Canticum Canticorum.

R.

Is hy rijek en sonder kindt, soo is hy 'ti en is hy 't niet, soo is
lly 't niet.

SCII. 't Is die man, dien wy voor u aengesien hebben.
SLo Weet ghy niet? heught het u niet?
Il.

Het IlCught my en 't heught my niet.

SCII. Hebt ghy my desen morgen niet gesejdt, dat uw verloren hroêrtjen Simon geheeten was?

R.

Oft jek jae seg oft neen, dats evenveel; want het zy niet oft het
zy, jek raeek niet wt mijn fantazy.

SCH. Gaen we in hujs. Jek ben versekert, dat het geluek u soo bedroopen sal, dat Sehenekensehans niet soude konnen wederstaen tegens
de scheuten der soetighejdt van kinderen, broeders, swaeghers,
en 't goedt.
SLo 't Lest was 't best; 't goedt is de brujdl, daer 't alom danst. (Allen af.)
g e TOONNEEL.
SIMON. Wel, wat sejdt die persoon, die my van 't huwl~ek quam te
praeten ? dat hy mijn broeder is?
WOUTER. Dat seg jek niet.
S.

Wat dan?

W. Maer, dat den anderen, die u soo wel gelijekt, uw broeder is.
S.

Soo meen jek het.

W. 800 ist ooek, mijn heer.
S.

Ach, weleken vrenghdt!

10e TOONNEEL.
W. Siet daer deD man!
SCHIJNH. Domine, labia mea aperies!
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W. Och, hy is soo devoot.
SCIl. Al wetende dat n. L. Joneker Simon is, ken t jek niet laeten te
gelooven, dat glly Joneker Rieuwert zijt.
S. Die sellijn heeft my heden veel moejtens gecost.
SCH. 't Gclllek heeft u door ommeweghen aen oen andren 2 willen helpen.
S. Ach, een wr duurt my een jaer, soolang jek hem niet en sie.
Sc. lIet bloedt, dat treckt.
S. 't Hart is by hem.
SCH. Gierighejdt is een schandcli~eke sonde.
S. IIij spreeekt in sieh selven.
SCH. Die geeft daer 't besteedt is, eer heeft hy er af.
W. l\ly dunekt, jek verstae u.
S. Hy verblijdt hem in sijn eighen geest.
SCH. En 't geen men geeft aen degecne die 't waert is, dat is overwinst.
'V. Die ooren beeft om te hooren, hoore.
S. Laet ons t'sacmen Vfoolijek wesen.
Scn. De milthcjdt is een deught der grootmoedighen.
W. Hebt geen sorgh, dat het heerschap sal ondanekbaer zij n.
SCD. Hy dujde doch de wereken der liefde ten besten.
W. Dat doet hy ooek.
S. Jek hen my se\ve niet.
W. Betaelt hem sijn maeekelgeldt en gaen we met hem.
S. Houdt daer, tot een nieuwen mantel.
SCH. Liefde is liefde.
S. Ghy sult by my te eost gaen.
SCH. Sijns naestens moejten te vergelden is van den geslachte des goeds;
d'ellendighe te helpen, de longh te hedwingen, 't ongelijck tc
vergeven, ende de waerdighe te eeren, is van den afcoomst des
goedertierenhej ds.
W. Ghy sijt een geleerder man.
SCH. Och, jek ben een jdioot, een jdioot ben jck.
S. Heeft hy kinderen?
SCH. Een hujs vol.
S. Soonen oft dochters?
SCH. In den eersten een hujsvrouw, Noach Bouder meê bewaert geweest
hebben, sulcken hnjshoudster is 't, soo wetende en soo denghde.
lijck; vijf dochters, elek fraeyer als andere, van deweleke desen
avondt , favente Deo, de huwelijeken sullen gesloten werden.
1 Gewestelijk voor: kan. 2 Elkander.
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S. Hoe jujst coom jek te pas!
SCR. l\laer hoort. Jek wil u gewaersehouwt hebben, dat, om redenen
van sekere tegenspoedt , jek uw broeder heb geraeden ende in 't
hooft gehangen, de fortuin t'eenemael te verachten, sulk dat hy niet
en doet als lachen om geluek en ongeluek.
S.

Seer wijsselijek.

W. Dat sal jek hem niet naedoen.
Dracght respect, alsser cen mail spreeckt gelijek dit is.

S.

SCR. Dacr lejdt niet ncn; maer jek soude niet gaeren hebben, dat ghy
't u belghde, indien uw broeder u wat oubollighl bejegende en
met luttel vriendsehaps bcwelleeoomden. Kom, gaet met my.
W. Ghy zijt heel bestorven.
SCR. Een teeeken der broederlijcke liefde.
W. Beswijmt niet.
Sell. Si et daer het nest, daer ghy wtgenomen zijt, eer uw leven vlug was.
S. 0 vaedershujs, welgevonden ! welgevonden , 0 vaedershujs!
SCR. Laet ons ingaen en verbaesen 't hujsgesin met de sehielijeke
vreughdt. (Af.)

11 e
SLOCKSPEC

TOONNEEL.

(tot Wouter). Hoort hiel', laet haer lachen en ginnegabben,

en hujlen als hofhonden,

500

't haer best aemtaet. Jek sie n voor

een eelen baes aen.

W. Jek
SLo

u meê.

Sullen wy broêrs wesen?

W. Jek ben te vreên.

SLo Dit's éen van die hujsen
W. Het staet my wel acn.

SLo -

eten en drineken is van 'tswaerste werek dat m'er doet.

W. Hy kan immer zijn broêr niet ontkennen.

SLo Alhoewel dat hem een sekere gril overgeeomen is, dat hy nergens
nae geeft oft het wel oft quaelijek gael.
W. Dat hoor jek.
SLo Ghylie hebt ons van daegh op een lutjen nae geek gemaeekt.
W. En ghy ons.
SLo

Speelje?

W. Alle met, jae.
I Dwaaslijk.
DIETSCHE WARANDE

Il.

XVIll
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SJ", Dat troeven is een genelIght van duysendt galghen !
\V. Jae, wierdm' er niet kael af.

SLo Dat roemsteken !
W. En landsknechten!

SLo Dat het acn u stondt, wat tij soudt ghe slaepen gaen?
\V. Te sevenm.
SI..

ElI

wanneer opstaen?

W. Ten elven.

SLo Wy sijn een paer.
W. Dat warmen vall 't bed 's winters confijt u de lel~IL
SI.. Wat houdt ghy van de eroegh?
W. Niet wejnigh.

SLo Drinekt ghy liever een licht wijlltjen oft starcke '!
W. Geeft me vry mannewijn.

SLo Ghy hebt verstandt.
W. Die andere sijn voor macghjens van Camerix doeek.

SLo Keunje wel van 't grooljen scheyen?
W. Jek seller geen landt om koopeo.

SLo Leght ghy wel een vechtwerckje mtê alte met, oft houdt ghy 't
met de pais en vreê?
W. Jek heb al te met al schrap gestaen.

SLo Die my soeekt, vi nt my ook.
W. Jek plagh een Droes te wesen.

SLo Twee alleens klapmuts.
W. Daer is 't al gekalt.

SLo Dacf word jek geroepen.
W. Gaen we binnen. (af.)

12"
SCHIJNH.

TOONNEEL.

(tot Bely.) Onse lieven Heer sejndt u dus een swaegher tot

vergelding van de liefde.
BELY.

Jek ben soo vol blyscbaps, soo vol, dat jek niet en weet wat

jek doe.
SCH.

Wel magh men seggen: meer gelijek als eighen.

n.

Rieuwert met sijn lachen gelijckt beter eraneksinnen als 1y sijn

SCR.

Hy doet wel ende hy doet quaclijck; hy doet wel, dat hy hem

verstandt.
niet laet verwinnen van 't gelllek , eu lIy doet quaelijek , dat hy
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't niet aenneemt. Niettemin sijn neus wijst wel wt, dat l\y vcrhcught is.
B.

Dafs goedt te slen.

Scn. Uw dochters, die haer oom gelijcken, oft zy wt sijn aensicht
gcsneên waeren, doen hem al de vriendschap, die sy bedenl'ken
konnen, en hy sit en schrcj t van blij schap.

E.

Gaet doch en siet eens, oft ghy Joncker Wybrandt vinden kuut;
Catrijn sejdt, dat hy onse lUachtelt wel in haer plaets ten huwelijck begeeren soude, segt hem dat jek te vreden ben, lact hem
eomen om 't hnwlijck te slujlen ende te teeekenen. Ende brengt
doch Jaquemijn met haer vryel" mede om 't selve te doen. 't Is
mijn mans sehuldt, dat hy 't met vrundsehap niet toelacten
wilde. 't Is een deughd van de jongman , nu hyse in sijn macht
heen, dat hy se noch trouwen wil, hy hadse moghen beswangeren en ons weêr t'hujs senden ; en wy hadden noch al gedult
moeten nemen, meê.

SCR. Een kleene saeck; sy soud al evenwel een vryer gecrcghcn heb.
heb; dc liefde tot den cvcnnaesten is nu soo groot, dat men hem
langher niet en stoot aen sulcke beuselingen; welverstaende , alsser
geldt is. De wereld is verlicht.

E.

Wy sullen u waehten, domine.

SCR. Noeh een woordtjen.

B.

Gacrne.

SCR, Was 't niet gesejdt, dat Steven Joffrouw Dujf trouwen soude,
ende niet alleen in de pekel blij ven steeeken.

B.

Jae't , trouwen, jck hebber in geconsenteert.

SCH, Jck sal sien oft jck hem met een kan vinden.

B.

Domine, noch wat. Laet Jaqucmijne achter in comen om d'op'
sicht \"an de gebujren.

SCH. Dat wijst hem selven.

B.

De poort sal open wesen. (af.)

13- TOONNEEL.
SNOEP. Och, domine, hoe heb jek uloopen soecken!
SCR. Wat isser dan te doen?
SN. :Mijn Joncker heeft my om een siecketrooster gesonden, want hy
is van mecning te nacht den gre~t te geven, tcnzy dat ghy hem
sijn pais weet te verwerven van d'ouders van Joffrouw Jaequemijne;
soo hardt valt hem, dat se in schande soude komen.
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SCII. AHe ding IS van een leyen daekjen afgcloopco; gaet, segt hem,
dat hy brujgom is; laet hem achter inkomen, tot hacr vaeders,
en hy my waehten in de kerek, jek sal dacr datelijek koomcn.
Sn. Jek v!iegh; by get. wat sal hier een slempery op loopen!

14" TOONNEEL.
Sell. Daer is hy; jae, hy is 't.
WYBRANDT. Het spreeekwoordt zejdt: men moest Kay oft Coningh
gebooren wegen, maer die Kar noeht Coningh is, werd een geveinsde heyligh, en hy sal daer verder mee komen, dan oft I.y
Kay oft ConÎngh waer.
Scn. Di daer achter hem komt, dafs Joncker Steven; sepertjens mijner
liefden is, ort jek de seilsteen van de mensehen waer, soo
sneeuwen sy my op het lijf.
STEVEN. Als 't soo lucken wil.
SCH. Joneker Vlybrandt, Joncker Steven.
ST. Domine.
\V. Hoe gaen de saeeken?
SCH. Al voor windt. Ghy sult Joffrouw i\lachtelt, en ghy Joffrouw
Dujf trouwen, met vrienden wil, cnde Joncker Eelhart Joffrouw
Jaquemijn. Hy sal in de kerek by ons koomen. Komt, gaen wy
derwaerts, Oll1" t 'saemen nae 't bujs van de brujden te gaen.
W. Gaen we.
ST. Jek volgh. Zedert dat jck vernomen heb, hoe Alijt met de man
gevaeren is, is 't alleens gelijck oft zy my met een nijptang wt
mijn hart gelrocken was; en jck heb al mijn sinnen aen Joffrouw
Dujf gehangen, om aen 't selve hujs tc huwelijeken (Af.)

) 5" TOONNEEL.
SIIIION. (tot Rieuwerf.) Jck sal voortaen min nocht meer zijn, dan u believe dat jck zy.
R. Soo sult ghy dan nocht lutlel nocht veel zijn.
S. Hoe dat?
R. Omdat my niet belieft, dat ghy luttel zijt oft veel.
S. 0, broeder!
R. Wat mach hier al dit gedrocht van hoeren en jongens voor door I
doen? Isser dus veel aen een brujdegoom vier of vijf te sien ?
, t sijn immers menschen.
I

Deur.
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S.

0, mijn broeder!

R.

De deun I , die wy van daegh in hujs gehadt hebben is aP Den
Haegh over, dunekt my.

S.

Jek ben opgetooghen.

R. . Jek leg de Amsterdamsehe Comedianten hier een spel af te sp€elen,
maer jek passer niet op.
S.

Oeh, wat een ding is 't vrienden te hebben!

R.

En ort jck er al op paste, soo moght jck er my meê troosten,
dat het niemand verstaen soud, als de man die 't gemaeckt had,

S.

trouwen.
Wat schooner nichten heb jck daer! Een hujs vol schoone kinderen

R.
S.

hebt ghy, broeder.
Todos es nada, sejdt de Spagnardt.
Sict, daer komt Schijnllayligh. 0, wat schooner jongmans sijn
daer by hem!

R.

r anitas

vanitatis et omnia vanitas!
16e TOONNEEL.

SCH. (tot de 3 vrijers). Volght ghylieden my al, voetjen voor voetjen.
S.

Welcoom, domine.

SCH. De liefde zy met u.
ST. Maer lieve, siet eens hoe zy den anderen gelijcken.

WYB. Die 't niet en saeghe, soude 't niet geloovcn.
EELn. 't Is seker soo.
SCH. De swaeghers, die ghy erijght, sijn vijf leliën, gewosscn
hof dcr beleefthejdt. 0 bloeyende jeughdt!
vermaeckelijcken ouderdom!

0

0,

lil

den

groene jaercn!

0

edel bloedt! Hoe helder blinckt ghy

in dese persoonen! Den Heere sy lof en danck! Soli Deo gloria!
R.

Nada es todos, todos es nada. 17anitas vanitatis, sejdt de wijseman.

Scn. Joncker Simon onthaelt haer persoonen gelijck zy waerdigh zijn.
S.

Och, mijn Hceren! een vriend! en bloedoom sal jck ulieden verstreeken.

R.

Et omnia vanitas.

Scn. Daer komen de brujden aen. Och, het schijnt een legioen Engelen!
17e TOONNEEL.
BELY. Och, mijn hart is soo vol van vreughden, dat het bynae beo
swijckt!
I

Pret.

0

gezegendt lichaem, dat sulcke dochters gcdraeghen

2 Geheel.
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heeft! gesegende borsten, die haer gesooght hebben ! Want het
sogh, dat zy treeken wt de borsten der minnemoederen, entsteelt
ons de quintessentie van de kinderliefd in suleker maniere, dat
zy haer nauwlijcks en voelt trecken van haer eighen bloedt.
SCH. Die Sibilla Erythrea, Delfiea, ende Cumana, l' samen in den anderen gesmolten, en conden niet meer wijsheit te voorsehijn brengen.
R. Ah, ah, alt!
BELY. Kinderen, nu geef jek u mijn benedieey met de mondt ende
metter harten, ende consenteere Alijt, Catrijn , Duive, Machtelt
en Jaquemijne ten huwelijek aen Joneker Lubbert, Direk, Steven,
Wybrandt, en Eelhart.
R. Todos es nada.
S. Jek heb 800 veel vreughdt, dat mijn hart sc niet en weet te berghen.
SCR. Gaet en begroet de broeder van uw toeeomende sehoonvaeder, die
God hem op heden weder heeft doen vinucn.
S. Mijn is leedt, vrienden, dat jek my selven niet en kan verdeelen
in soo veel persoonen als ghyliedcn zijt, opdat jek, in 't Itujs
van eleke niehte, éen in persoon moght tegenwoordigh wesen.
B. 0, waerde swaegher!
R. Ah, ah, ah!
S. l\'laer d'een van ulieden sal mijn gedachten hebben, de tweede
mijn gemoedt, de derde mijn sin, de vierde mijn IJal't, en de
vijfde mijn geest.
SCR. O. philosophie der liefden!
S. Sulx dat jek by uwesen sal, al ben jek er niet, ende er niet
wesen, al ben jek er.
Ah, ah, ah!
Ende alsoo sult ghy wesen d'wtspauning van de sorghen mijus ouderdooms , de verquiekiug van de swaermoedichcjdt der jaeren ,
ende de soetiehejdt van mijn rust; ende door u L. sal de pijulijekhejdt des tijds my verkeeren in spel.en gaen.
B. Ach, komt alt saemen binnen; gaet voor, dochters ende ghy
brujdegooms. Domine Schijnhailigh, comt binnen.
Scn. Jek sagh nae Wouter, die ('omt daer met de bagagie.
W. De paerden worden achter in de stal gebracht. Comt in, macIs;
laet u eens schencken, jck sal u aen geldt helpen.
SLOCSPEC. Komt binnen, maets.
DAGRDIEF. Komt, jek sal u de kamer wijsen , daer't goedt moet wesen.
QUI6TIJDT. Kom, Lijsbet , wa er zyje? de sleutel van de kelder. (af)

R.
S.

IJOOFTS

)1

18°
D.

LAMFERT.

SCHIJNIlE1LIGH".
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Wel, dat loopt wel af. al seg jek het self, nae '[ quac-

lijek gesehooren was, al seg jek het selt'.
IlIEUWERT.

1.

Wel oft quaelijek , todos es nada.

Sal m'er soo vijf hylijckcn teffens slujten, hoe wil m'cr t'avent
baneken , al seg jek het self.

R.
L.

Nada es todos.
Ego praeservavi {iliam et socerum tuum contra venenum.

R.

Hebje soo hebje; hebje niet, soo hcbje niet.

L.

Ego volo dicere. quod ratio honeslatis, al seg jek het self, dat
de eerbaerhejdt wil, vereisclll, flagiteert, ende medebrengt, al
seg jck het self, dat mijn claritas t'uwent mede op het banekct
behoort te wesen, oft te bruiloft, oft, al seg jek het self, ten

R.
L.

eersten om een voetjen genoodt, al seg jck het self:
Ah, ah, ah!

Non propter Slemp sluris, sed ego sum ad/mc galiardus weeuwenaer al scg jek het self; een gladdert, een gladdert.

R.
L.

Wilje komen, ghy meught; wilje niet, ghy mooght het lae(en.

SaUs habeo, al seg jek het self, ago gratias als jek het heb,
al BCg jek het self. -

RIEUWERT

(tot de toeschouwers). Mijn heeren toekijekers. de poeet die

't spel gemaeekt hecft. heeft al alleens grillen in dc kop als jek;
daerom weet jek wel, dat jek een sonderling'~ dienst doe aen u
te seggen, dat

500

't u wel behaeght heeft, 't is hem lief, en

soo 't u nict hehaeght heeft alderliefst; want hy houdt al soovee\
op lof als op laster, op laster als op lof. Want al is't niet, en
daerom die sterft magh sterven, die gebooren word, werde gebooren; ende, sonder meer werek te maeeken van sonnesehijn oft
van reghen , die afbreken wil, breeekt af, en die timmcren wil,
timmere. Want fodo es nada, al is niet, hehalven God t dic al
in al is. En wilje klappen, klapt, wilje hel !aeten, laet het.

BIB LlOG RAF I E.
(UITGAVEN VAN BOEKEN, PLATEN, EN MUZIEK.)

KOMPLEETE DICHTWERKEN VAN BILDERDIJK. Ie en 2e aflevering. Haarlem, A. C. Kruseman, 1856.

PJijs 90 C'

»Ongelukkig 't volk, waar spijt en wrevel, of een mislukt levensdoel,
waar eerzuchtige plannen zich verschuilen onder 't kleed van wetenschappelijke uitkomsten!" Dit zijn woorden van Dr Nasfau, die, gelijk
een verdienstelijk grammatikus te· recht zeide, )) zoo aardig over de taal
weet te keuvelen" t); en die woorden gebruikt Dr Nasfau 2), als hij Neèrland waarfchuwt voor de lesfen van een man, wieus naam nimmcr dan
met ontdekten hoofde behoorde te worden uitgefproken (n'en déplaise
à M. ie p"o{esseur Gi Gi F 3): wij bedoelen BILDERDIJK. Ondanks
Dr N. en Prof. Vreede zal het nederlandsche volk toch wel met bclangftelling en vreugde vernomen hebben, dat de ijverige en fmaakvolle boekverkooper Kruseman te Haarlem zich crnstig bezighoudt met
de verwezenlijking van een plan ter uitgave van de volledige dichtwerken des genoemden grooten mans - het machtigste letter- en ook gel'chiedkundig genie, dat onze eeuw in Nederland heeft aan te wijzen.
Waar heeft ergends in Nederland, tusfchen 1790 en 1825, op poëetiesch
en wijsgeerig-historiesch gebied het vermogen gehuisd om het treffendst gelijke tusfchen het fchijnbaar ongelijkste te ontdekken, cn de
edelste cn meest frissche ideën met een rijkdom en kwistigheid om
zich rond te strooyen, als waren het de dichte vonkt:n van een, nacht
en dag behamerd, gloeyend oorlogslemmer -

waar anders dan bij den

nog niet genoeg gekenden Bilderdijk ! Wat figuur! wat eenheid van
een STELSEL, dat tefIens gloeit en ftraalt! Wat oorfpronklijkheid, wat
zelfstandigheid, wat reuzenkraeht, die alleen oproeide tegen de dorre
fchool der

)l

Restauratie"! Alleen! wij miskennen het natuurlijk dicht-

~evoel, de

talenten van Loots en Tollens niet; wij achten Van der
Palm hoog. Van dit laatste een klein hewijs. Prol: Visfering recenseert 4)

Mr Van Rees, in dezes verhandeling over Hogendorp. Visfering begint
1) T. H. Buser. "N.N. Taalm." 1I, 2, 133.2) Aang. "Magazijn", bI. 116.
3) Niet te verwarren met den Franschen Heel' .Ti .Ti V[ive te moyen-áge (zie
• Warande", 1I, 170). Zie overigens "Handelingen" van het Vierde Ned.
Lett. Kongres, bI. 251 en volg.
4) De Gids, 1855, Dl 11:, bI. 257.
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zijn opCtei met eene vrij lange aanhaling over den Staatsman, dien
Van Rees behandelt. Wat natuurlijker dan dat die aanhaling uit het
bock van den gerecenseerde geput lOÛ zijn! Maar wij hadden pas tien
regels gelezen, of wij voelden aan de koû der bewondering, die over
ons gelaat trok, dat Mr van Rees, al leefde hij duizend jaar, zulk harmonieseh Hollandsch nooit zoû leeren lCilrijven: daar was de meesterhand. Wat

GOEDE

denkbeelden in fcllOoilcn nijl! 't Was

VAN DER

PALM.

Maar zet den wijzen, den matigen, kalm harmonischen Van der Palm naast
Bilderdijk ... ! 't Is de lieflijke vijver op Sonsbeek naast den Rijnval te
Schaffhausen.
De Heer Kruseman zal dan trachten een lang voortgezet verzuim goed
te maken. Hoe! wij hebben een llilderdijk -

en niemant heeft zijn

wel' ken! Nicmant heeft den llIan in zij n geheel -

gelij k h ij onze ge-

heele literatuur dooradert!
Jong geslacht - jonge geleerden, kunstenaars, meesters en nnden ten!
betalen wij cen te lang verschoven fcllUld! Gunnen wij ons een te lang
gederfd genot! Victor Hugo en Lamartine hebben bij hun leven meer
dan eens de uitgave hunner Oeuvres completes bijgewoond -

en in-

derdaad voor hen was het wenschelijk, dat ze die werken later niet óverkompleet hadden gemaakt, met hunne)) Confidences" en Clultiments"- maar
znllen wij langer toelaten, dat Bilderdijk ongekend blijft in ons cigen midden!
Steunen wij den uitgever, opdat hij zijn goed voornemen zoo vol·
ledig mogelijk verwezenlijke !

M.

GOETHE (Het Leven van), door Joh. Wilh. SChaefer, uit het
Hoogd. vertaald door Mr C. M. van IIees. l\iet een Voorrede van

Mr. C. W. Opzootner. Dl I. Utr. 1856. -

Door eene reeks vao

l'prekende antitheezen , tracht de Hoogleeraar Opzoomer de fmaak voor
Goethes »leben u. diehten", die hier in ons recht en llecht co nuehteren Holland nooit diep wortel hedt kunnen fchieten, wat op- cn aan
te wakkeren: die antitheezeo vindt onze resthetikus door de tegenftelliog van het onsterflijk lleirleger der eeuwigdnrende )) verzenmakers" of, .
zoo als de Hoogleeraar zich oog krachtiger uitdrukt,)) verzenfabri.kanten",
met niets meer of niet minder dan Goethe en Shakefpere.

De Heer

Opzoomer wiodt zich te recht zeer fterk tegen die verzenmakers op;
hij fehudt o\"er hunne hoofden al den voorraad uit zij oer fcherpste
rmaadwoorden. De wijsgeer, zoo [preekt Je Hoogleeraar ,met een rechtmatig zelfbewustzijn, kan niet met onderworpenheid luisteren naar de
vaerzen der bedoelde poëeten: » de knaap aan de voeteo des leeraars ,
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zegt de Heer Opzoomer; » wij hebben wat beter te

doen, dan naar uw liergetokkel te hooren, arme verzenfabrikanten !
wier houfd ledig en wier hart koud is!"

Van die wan- en waaupoëctell,

wordt de dichter van de » Ziekte der Geleerden" niet nadruklijk uitgelloten. De Hoogleeraar valt zeer laag op het leerdicht, en vindt een
zijner antitheezen ook bepaaldelijk in een welgeCleld verzet tegen de
genen, die nog al veel didaktieks in Goethe hebben meenen op te
merken. Onze nederIandsche poëzij beteekent dan ook bizonder weinig.
Trouwens, zij is nog altoos in handen der Christenen; in zonderheid dier
» arme dogmenIlaven", die voor den » rijkdom van het mensehelijk hart

Ctekeblind zijn" en het ongeloof en de zelfverheffing niet normaal willen noemen. Zoo lang Vondel, Bilderdijk , Da Costa, Beets, Tcn Kate, Hofdijk Ileehts aan het woord zijn - kan er van ons, arme Hollandsche menschjens, niets wurden. Wij moeten » den blik keeren naar Duitschland en
EngelanI! ," zegt de Heer Opzoomer, » om ons neêr te zetten aan de
voeten van Shakespeare en Goethe, en van hen te leeren wat poëzie
is." Inmiddels krijgen wij verlof het boek van de Heeren Schaefer en
Van Hees vlijtig door te lezen. Eene bijdrage ter herinnering van Goethes
heeld, het heeld des menschen, wiens

VOLLEDIGE

humaniteit ons fteeds

tot model geCteld wordt, levrrt de )) Konst- cn Letterbode" van 10
.Mei, ter gelegenheid eener befprcking van brieven o. a. door de vrouwen van Schiller en Gocthe gefchreven. » Grooter onderCcheid dan tusschen de vrouwen der beide dichters is wel niet denkbaar; die van
Schiller van goede geboorte, wel opgevoed en ten volle in naat om
haren man te waarderen niet alleen, maar ook om eenen weldadigen
invloed op zijne ontwikkeling te kunnen uitoefenen. Die van Gocthe
daarentegen in alles het tegenovergeftelde: zonder opvoeding, uit de
lagere klasfe der maatfcbappij voortgekomen, niet dan na langdurige
zamenwoning met hem wettelijk getrouwd! en zoo weinig in ftaat om
den dichter tc hegrijpen of zijne verbeeldingskracht op te wekken, dat
hij fteeds de gemeenCchappelijke woning verliet, wanneer hij zich tot
het fchrijven van een grooter gedicht wilde voorbereiden." leder-een
gevoelt nu, dat het nahouden eener gemeene vrouw, zonder opvoeding
noch geestesgaven, met wie men nlangdurig zamenwoont" en eindelijk
trouwt, almede tot die rijke lcvensfchakeeringen behoort, waarvoor de
arme )) dogmenIlaven"

des gewonen Christendoms )) ftekeblind" mogen

zijn, maar die op het gebied des Christendoms onzer llCdendaagsche
wijsgeeren in haar eigenaardig licht gewaardeerd en (waarom niet 1) ten
bemoedigend voorbeeld worden gerteld. Zetten wij ons, » aan de voeten
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van die leeraars", en, getroffen door de hooge harmonie, die cr lusfehen hunne woorden en daden, kortom in llllnne
HElD

GEHEELE MENSCHELIJK-

valt op te merken, leeren wij van hen wal poëzie is en wat» waar-

lijk menseh" te zijn. Het

MENSCIIELIJKE

in 's

MENSCIIEN

MENSCIIELIJKR

middelen tot der

KING

gebracht -

ziedaar wat wij moeten trachten te bereiken; ziedaar

MENSClIIlElD

hoogste

MENSSIIELIJKHEID

door

VERMENSCIIELIJ-

wat wij bij den voorrrefIeiijken menseh Goethe in voilen glans zien fchitteren.

K. T. D.
GRAVURE VAN DE "SCHUTTERSMAALTIJD", door
J. W. Kaiser. Amsterdam, Frans Bnffa en Zonen. Proefdrukken f120,
fl50, {'JOO, gew. dr. f60, {75. In vele opzichten heeft men gemeend zieh te moeten beklagen over de uitfpraken van den raad van
beoordeeling der Parijzer Ten-toon-stelling, en wat die raad misdaan had
is dikwijls niet verbeterd door latere befehikkingcn van hooger hand.
l\'Ien denke aan den hoffehilder Winterhalter , om wiens éene fchilderij
het cijfer der meesterrtukken van den eersten rang heeft moeten gede.
kreteerd worden 50

010

méer te bedragen dan aanvankelijk gevonnist

was. 't Is zeker wel gemakkelijk als men het Maximiliaan en Karel V
aldus verbeteren kan I en

MAKEN

niet alleen Graven 's Heiligen Rijks en

Grandes van Spanje, maar ook groote fehildermeesters. Hoe 't

zij -

we hadden gemeend, dat het oog van den groolen eykloop Europa,

dont la France est la tête, dat Parijs (met andere woorden, en om de
gracieuze beeldspraak van dcn gewezen aanvoerder der fransehe romanlisten Ie lalen varen), dat het oog, hetwelk men Parijs noemt, bel el'
GEKEKEN

zoû hebben, toen Barlholomreus van der Helst onder het be-

reik van zijn lorgnon kwam, dan uit het onthaal kan blijken, dat men
graveur en uitgevers heeft toegewezen. Het was inderdaad eene zeer goede
figuur, die Holland met het bedoelde werk gemaakt heeft. Een onverbeterlijk antiquaar, met wien ik de ten-toon-stelling bezocht, en die
zeer i ngenomen was met Kaisers wer k, zeide: » Zie, heraldieseh zoû
men deze "expozirie" (zoo als men met een kunstterm de voorwerpen
ter expozitie is gaan aanduiden), zoû men deze» Schuttersmaaltijd" aldus kunnen omschrijven: » d'or, au X VIIe siècle hollandais, de carnation,
limbré d'une couronne prineière, surmontée d'un burin triomphant;
tenants: maison Buffa & fils". Wij wenschen den voortreffelijk en kunstelIaar en den Cmaakvollen en moedigen uitgevers geluk met het welllagen
van hnnne grootsehe onderneming. Men heeft trouwens gezien, dat als
er I.e Parijs een verzuim, ook ten deze, heeft plaats gehad -

onze

Koning zich bereid heeft getoond het te vergoeden. Wij meenden, dat
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de Ichilderij van \' an der Helst in de laatste twintig jaren buitenslands
genoegzaam bekend was geraakt, om de hoogste belangrtelling voor de
gravure te winnen. Dit blijkt niet aldus te zijn. Des te fehooner taak
voor den makel· en de uitgevers der plaat. Aan hen zal nu de eer te
beurt vallen een van de grootste meesterftukken der nederlandsehe kunstfcilOol van de

XVIIe Eeuw in Europa populair te maken. Zoo Europa

eenig kunstgevoel heeft, kan het succes niet uitblijven. De meest verbijsterde middeleeuwer zoû er eene glorie in ftellen deze gravure in
)) fijner cameren" op te llangen. Niet alleen toch is de fchiltJerij, met
llarc 25 figuren,

wat

teekening,

koloriet,

fehikking, charakteruit-

drukking, wat even meesterlijke als delikatc toets betreft, zoowe! als
wat haar omvang aangaat, eene der belangrijkste, die Nederland heeft
aan te wijzen -

niet alleen is de plaat zeer zeker het gewichtigste

graveerwerk , dat in de laa!,;te halve eeuw in ons land is ondernomen
en ten uitvoer gebracht: het ftuk heeft in onzc fehatting, cene hooge
en nog te weinig opgemerkte

MONUMENTALE WAARDE.

1648: Munster-

sehe Vrede: indrukwekkend cijfer, zinrijke woorden. Niets is voor ieder-een
gemakkelijker te zeggen, dan dat een nonwaarèig Soeverein", de deftige.r
nitdrukking voor spaansclle Domitiaan, bloeddorstige tyran, enz. enz.,
ter goeder uur door een zich zijus-zelfs en zijner rechten bewust volk,
ter verkrijging hunner gewetens- en ftaatsvrijheid, werd wechgejaagd.
Die een weinig dieper in den aard der dingen treedt, zal, ook bij gebreke
vau de volledige politieke weten Cc hap en van een genoegzaam gerogfteund gezach als historikus -

welke eene en andere toch wel fchijnen

vereisc11t te worden, om kortwech Keizer Karels erfzoon een n onwaardig Soeverein" te mogen noemen -

zal, zeggen we, in de reeks bur-

gerberoerten en krijgsepizoden , die men gewoon is tachtigjarige oorlog
te noemen, vooral twee beginselen zich zien bekampen, die, zoo ze niet
gelijkelijk rechtvaardig zijn, toch, beide, op het gebied der feiten,
aandacht en waardeering verdienen. De fchoone tragredie is nog te
fchrijven, die Philips 11, gedreven door zijn pliehtge,'ocl en door een
beginsel, dat men eeuwen lang de grondflag van de orde der [talen
geloofd had te zijn, voorftelt tegenover de Landvoogdes, die

VOOI'

de

konsequentiën van het beginsel te-rug-deinst, tegenover Willem van
Oranje, in wiens boezem zich zoo vele en velerlei neigingen opdoen,
beftrijden en eindelijk vereenigen , om zich in daden uit te fpreken,
wier voortzetting eene nieuwe cn glorierijke geCchiedenis aan het Nederland der X VIIe Eeuw bezorgd heeft. Het is hier nie.t, doodeen voudig ,
een luimige tyran, een onwaardig Soeverein, een fpel!lbal van bloed-
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dorst en andere romeinsehe bandietendrifteu pozantste

beginselen,

het is hier een der im-

die ooit de mensehengeCehiedenis beheerseht

hebben, dat een ftrijd aanvangt met cen jeugdig en krachtig volhle·
ven, vol moed en gcncroziteit en zich zoo min als de arend op de
Alpen bekreunend om dc sfaatsoverheid, die deze rots tot zijn gebied
rekent. » Eerst leven", zegt de arend. :Men zal misCchien vinden, dat
die redeneering voor cen vogel beter doorgaat Jan voor een volk: maar
men moct niet vergeten, uat het geweten eens volks veel zwakker fpreekt
dan dat eens persoons. Naar de wetten der waarheid, tc-recht of Itonrecht, is het een eigenaardig en veelszins voortreflijk volksleven
geweest, dat zich in het Nederland der XVlIe Eeuw heeft uitgefproken.
In dat leven is het jaar 1648 een rustpunt. Eene ftille majesteit ligt er
over dat oogenblik nitgefpreid. Heldenmoed, burgerzin, koene, zij 't ook
vaak ongereehte daden, triomfen over de wcêrp:'\flij ,bruisende tweefpalt,
overwinningen op de waereldkaart, met hare vruchten, Oranje, Oldenbarnevelut, van Noor!, achter zich; de Eeuw van De Ruyter en de
Dc Witten met de weelde en fransche beschaving der XVIIIe Eenw,
vóor zich: heiangriJ k frontispies van het twecde deel omer nieuwere historie.
Bevestiging van het behaalde, rust om het, zoo mogelijk zonder misbruik, te gaan genieten! Dichters en fehilders hebben om het zeerst
dien feestdag voor ons 1101land gevierd. Twee kapitale fehilderijen ten
Trippenhuize en een, meenen wij, te Haarlem, geven er getuige van:
te Amsterdam, die van Van der Ilelst en van Govert Flink. Het eerste
en verrewech het heerlijkste vertoont het bewijs der broederfehap van de
kunsten bij de viering van het volksfeest. Jan Vos, de burgerzoon , moest
het zijn, die het onderwerp van den gefloten vrede op het ftuk·zelfbefehreef:
"Delloone walgt van bloet! en Mars vervloekt het t!aanen
Van 't zwangere metaal, het zIVaardt bemint de reheê:
Dies biedt do dappre vVits aan d' et!ele Van Waavren
Op 't eeuwige verboudt de hOOI'en van de vreê."

De )) Schuttersmaaltijd" is waarlijk een résumé van ons hollandseh leven
der XVIIe Eeuw. Wij brengen daarom onze hulde aan den kunstenaar
onzer dagen, die zoo vele jaren arbeids aan de waardige volvoering van
Couwenbergs ondernomen taak besteed heeft. Naast de kleur, die wij wisten dat het burin van den Hr Kaiser onderfeheidde , vinden wij hier ook
eene buitengewoon goede teekening, en als wij 't er bij durven voegen,
eene dispozitie van de graveerlijnen , die meêwerkt tot de volkomenheid
der vormen en de uitdrukking der floffen. Onze gelnkwensch aan de uitgevers, met dit uitnemend cierraad van hun fonds.
---=~4>l.~--

MENGELINGEN.
BERICHTEN, WENKEN, VRAGEN, BRIEFWISSELING:
ERNST EN SCHERTS.

GOTHISCHE WEDSTRIJD TE RIJSEL. -

Ook in Noord-

Nederland heeft de grootsclle prijskamp die op kerkbouwgebied te Rijsel
gertreden zoû worden, niet nagelaten de aandacht te, trekken. Het wel
doordacht voorftel des aangevraagden ontwerps, de vrij groote fom, die
ter beschikking zoû komen voor den bouw, de even eervolle als ftoffelijk aanzienlijke belooning, die den overwinnaar werd toegezegd, de
persoonlijkheid zoo van het kerkkomitee als van de jury der beoordeeIing, waren wel gefchikt om belangrijkheid aan de zaak te geven,
en verhieven haar tot eene van de blijdste gebeurtenisfen , die op het
gebied der christelijke kunst in de laatste jaren hebben plaats gehad.
Gelijk men uit de dagbladen gezien heeft, zijn er 41 plannen ingezonden geweest; en er is bij dat aanzienlijk getal fleehts een vierde
ged~elte, dat der aandacht des christelijken kunstvriends 1I1s geheel on-

waardig behoort befchouwd te worden. Onder de dertig andere ftellen
teekeningen, zijn er wel, die aan de zeer duidelijke eischen der prijsuitfehrijving niet voldoen, maar in die allen valt toch een of ander
goeds op te merken. Men weet, dat cr allervoortreffelijkste ontwerpen
bij gevonden worden, en dat de bekrooning dan ook geene zwarigheid
heeft opgeleverd.
De leden van de jury waren de Heeren DE CONTENCIN, algemeen
beftuurder der eeredienóten, DE CAUMONT, de nestor der fransche ekkleziologen, DlDRoN AiNÉ, Beftuurder der » Annales archéologiques" en
Sekretaris van de voormalige historische komitees, Pater l\IARTIN , de
bekende uitgever van de » Mélanges archéologiques", van het» Album
de broderies l'e1igieuses" enz.,

AUG. REICHENSPERGER, schrijver der

onlangs verfchenen » Vel'mischte Schriften über christliche Kunst",
en hoofd verweerder harer belangen in het berlijnsche parlement, LEMAISTRE D'ANSTAING, herfteller , befchrijver, patroon, zoû men [chier
zeggen, der romaansche kathedraal van Doornik, benevens den architekt
DANJOY. Offehoon de bevoegdheid tot oordeel en van de eerst en laatst
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2R5

genoemde dezer juryleden aan eenigen twijfel onderhevig zou kunncil
zijn, mag men verwachten, dat de Ueer de Contencin zich door de
meerdcrheid van het komitee zal

hebben laten voorlichten, en den

Goevernements-arehitekt, den Heer Danjoy, zal hebben doen ftemmen
in zijnen geest. Overi3Clls zoû men moeilijk een jury hebben kunnen
aanwijzcn uit beter elementen làmengefteld: de Ileeren De CaUIDont
en Didron ,de natuurlijke "ertegenwoordigrrs en handhavers van de
majestueuze fransehe

XIII" Eeuw; pr Martin, geneigd om eenigszins

toe te geven aan hetgeen men in onze dagen fehilderachtiger of elegantcr dan de ftrenge eerste helft dier Eeuw rekenen zoû; Lemaistre d'Anstaing, door en door geoefend, maar, als romaanschgezinde , zonder
hepaalde vooringenomenheid ter gunste van den geëischten ftijl; Reieheusperger, die zich de zorg mocht toevertrouwd rekenen om het galJicismus de beoordeeling niet te zeer te laten overheerschen.
Dat de jury met groote onpartijdigheid te werk is gegaan, blijkt wel
uil de toewijziug der twee hoogste prijzen (fres 10.000 cu frcs 4.000)
aan

ENGELSCHE

kunstenaars.

't Is tevens een verblijdend teek en van de

aanmerkelijke hoogte, waarop, in waarheid, de bouwkunde onzer overzeesehe ftamverwanten geklommen is. De derde ftrijdel' toch, de man
wien Henry Clutton, William Burges en Georges Edmund Street de hoogste
onderfcheidingen in Frankrijk hebben algewonnen , draagt den beroem·
den naam van A. Lassus , dat is van een der voortreffelijkste gothische
kunstenaars, die onze nieuwe kunstbloei heeft aan te wijzen. Dat is
inderdaad een fchoone triomf voor het engelsche knnstenaarsgilde. Hoe
diep de makers vall het best gekeurde plan, geteekend Fwderis Area in
den geest der kerk, die

zij te maken hadden, zijn ingedrongen, en hoe

kloek zij alle anglicistiesch fubjektivisme hebben ter-zijde-gefteld, blijkt
wel hieruit, dat de geleerde fchrijvers van den)) Ecclesiologist", die een
overzicht gaven van de ftellen teekeningen, alvorens de bekrooning h::d
plaats gehad, er van zeiden, dat de type gekozen door dezen toch
vermoedel~ik

engelschen » competitor" was dat van )) a French church,

rather austerely concei\'ed, strictly wilhin the period 10 which the
competition is limited by the program me"; en dat die begaafde kritici
wel door en door weten wat

zij daarmeê bedoelen, blijkt uit de al tc
zij in de teekeningen van Statz 1)

fterke navolging van Chartres, die

1) De dagbladen, zelfs de ,,1I:onst- en Letterbode" , obstineercn zich dezen
bekwamen keulschen architekt voor en na StUatz te noemen. Den Heeren
redaktenren wordt met dergelijke namen eenige naauwlettendheid heuschelijk
aan bevolen, op boete van zich in den vreemde beroemd te maken onder dil
namen van Brakhuizen , Crampbell, Trideman en Wrestrheene.
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misprijzen, hoewel ze meenden, dat deze teekeningen van eene engel.
sehe hand waren. Ook in de N° 2, Quam dileeta labernacula tua

Domine virtutum, herkennen de Ecelesiologists de echte fransehe kerk
en geven er de voorkeur aan boven de N° 1. De Heer G. E. Street, de
thands bekend geworden winnaar van den tweeden prijs heeft, in de [chat·
ting zijner begaafde landslieden, een werk geleverd, dat niet zoo zeer
een treffend vizioen van het verledene fchijnt, maal' veel meer eene
fchepping vol jeugd, vol leven, vol toekomst, offchoon ze trouwelijk
begrensd blijft door den ftijl bij het programma bepaald. Wij behoeven
niet te zeggen dat ook aan de ontwerpen van Lasfus, L'ecleeticisme est

la plaie de farf, recht gedaan wordt door de engelsche ekkleziologen ;
ûj geven er een plaats aan n among those few (rom whieh the jury
must select fhe first prize". Het is waarlijk geene geringe voldoening
voor den raad van beoordeeling, dat de zeer Ctrenge en doorkundige
engelsche archreologen, zonder van de beraadllagingen kennis te heb·
ben gedragen, noch in het minst de einduitfpraak te hebben kunnen
voorzien, hunne keuze gebillijkt hebben; terwijl zelfs de eenigszins verfehiJlende rangfchikkillg der drie eerste prijzen alleen te wijten is aan
de licht verklaarbare voorkeur, die de engelsche ekkleziologen Aan het
begin der XIVc Eeuw boven de eerste helft der XIII- geven.
Veel genoegen heeft ons in zonderheid gedaan de zegepraal behaald
door de plannen van Georges Edmund Street, volgenrls de meening van
de jury N° 2, volgends die van den nEcclesiologist" N° 1. De Heer
St reet heeft met groote bekwaamheid een onzer lievelingsdenkbeelden verwezenlijkt: den bouw IJIct bakfteen, afgewisfeld met [(roken bergfteen ;
zelfs van binnen: de gewelrsvakken zijn roode bakfteen, de ribben
blanke bergrteen, en aldus II constructionally and imperishably coloured":
daar kunnen onze helden van de druipende witkwast een lesjen gaan
nemen! :Met zoo iets, goede Heeren, is 4000 fles te verdienen. Lacht
u dat niet aan? Maal' vooral -

er is jeugd, el' is toekomst, er is

belofte van ontwikkeliug in; en dat is de hoofdvoorwaarde en het
hoofdaUribuut der herftelling in eere van de christeli.i ke kunstbeginseis.
Met veel genoegen merkten wij op, dat de 5 e prijs, de tweede gouden
medalje, door een Nederlander, den Heer Lodewijk De Curte, van Gent,
behaald is. Onder het motto Zelus domus tIUB comedit me ingediend,
II Eeclesiologist" gezegd:
/I This is a
French design which nearly claims a place in our FIRST class·'. 't Is
geen {ranseh ~erk, en de reden, waarom de Engelschman het niet

wordt van dit ontwerp door den
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in zijne eerste klasCe geplaatst heeft, ligt niet aan zwakheid, maar in
tegendeel aan

l)

a certain extravagance", vaak het gevolg yan weelderige

levenskracht, in het ontwerp.
Eerstdaags hopen wij de processen-verbaal der zittingen van de
jury te ontvangen, en komen op het verhandelde daar te Rijsel te-rug,
hetwelk zeer zeker onder de meest verblijdende kunstverfchijnsels onzer
dagen behoort te worden opgeteekend.

A. Tn.

ZEDELIJKHEIDS-POLITIE OVER KUNSTWERKEN. -Menig vriend van goede kunst en goede zeden heeft zich verheugd,
wanneer de amsterdamsche politie zorgde dat boek- en prentverkoopers
geene met eene goede maatfchappelijke tucht ftrijdende voorftellingen
in hunne vensters hingen; maar wat men in Amsterdam moeil~ik zal
kunnen gelooven, is dat in de Raadzaal ten Stadhuize van het erent·
feste Haarlem, de bakermat van den deftigen Lourens Cos ter , eene
levensgroote fchilderij van twee personen ten hal ven lijve te pronk hangt,
die niets minder dan verdedigbaar is voor de wetten der eerbaarheid
en zelfs der oppervlakkigste betamelijkheid. Die fchilderij, hangende
in het volle licht, ftelt voor: een ontuchtigen monnik, die zich de
grootste grofheid veroorlooft ten aanzien eener vrouw, wien de lieder·
Iijke fchilder de beftemming gegeven heeft van fchoon te zijn. Deze
fchiIderij was hangende en fcheen haar permanent verblijf te hebben,
boven eene der goede fchildel'ijen van Frans Hals, in de raadzaal der
noordhollandsche Sl.Bavoftad, op Saturdag, den 5~ April, 1856.

-L.BRUGVERDELGING. -

In Amsterdam worden van tijd tot

tijd oude en nieuwe bruggen afgebroken en daardoor kommunikatiën
voor korter en langer tijd op de doelmatigste wijze geftremd. De nieuwe
bruggen, bijv. de llLangebrug", breekt men er af, om dat zij niet foIide
blijken. Veel is er gefukkeld met de vernieuwing van den overloop tusfchen de beide Heiftegen.

Eindelijk heeft men tusfchen die {tegen

eene briljante, kolos fale , deels houten, deels fteenen

(deels asfal-

ten?) brug aangelegd, met allercierlijkste gegoten ijzeren leuninkjens,
verbonden door extra zware pedestal.vormige houten kasten. Om aan
onze op palen rustende houten bruggen het voorkomen te geven van
fteenen, heeft men al dikwijls eene zeer cierlijke befchieting met planken ter weêrszijden van de palen, boven het water, aangebracht; het·
geen bij laag water vooral zeer lief ftaat, daar alsdan de palen onder
DIETSCHE WARANDE H.
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de fcholtcn uitfteken , en de gcheele kostelijke illuzie wordt wcchgenomen.
Men herinnert zich, hoe voor weinig tijds de hamer der vernieling
is opgehangen geweest boven onzen ~lontalbaanstoren, het monument
van Reinout van Montalbaan, het» Heemskind." Men herinnert zich,
hoe onze

Stedelijke Raad toenmaals getuige geweest is van den al·

leronnoozelsten redeftrijd , over die heldhaftige amotie gehouden. De
Heer Koenen, aan wien wij anders voor een goed deel het behoud van
de St.Antonispoort verschuldigd zijn, verviel in eene niet zeer grootsclle
argumentatie over den Montalbaan. Deze toren van den Hertog van
Alba (!!! ! ), gelijk hij door eenige leden genoemd werd (waaronder een
vertegenwoordiger der bouwkunst onderfcheiding verdient), was minder
noodig; want ieder had tegenwoordig een horlogie op zak, en niemaut
had zich beklaagd, bij voorbeeld, over het wechbreken van den Haring.
}lakkerstol'en! De torens zijn toch maar uurwerkdragers (!!!), en de
wijzen welen hun tijd.
Den 7 n Mei laatstleden heeft cr in den Gemeenteraad der Hoofdftad
weêr eene allcrinteresfantste diskusfie plaats gehad, die getuigenis aflegt
van de breede wijze waarop ten onzent publieke zaken belJandeld wor·
den. \Vij geven ons het genoegen het hoofdzakelijke van dat minzaam
debat hier, uit de dagbladen, mede te deelen:
» De voordragt van Burgemeester en Wethouders tot amotie van de
Papeubrug, komt in discussie. De Papenbrug eischte noodzakelijk herstel; maar de kosten waren te hoog voorgekomen, voor eene brug enkel
voor voetgangers, welke kon gemist worden; weshalve de voordragt
TOT AMOTIE

was geschied. De Heer Momma .... kon zich

met het voorstel [ot wegneming van eene
STAD.

COMMUNICA.TIE

De Heer Koenen .... kan zich met de amotie

NIET

vereenigen

MIDDEN IN DE

ZEER GOED

vereenigen.

Hij wenschte echter eene inlichting betreffende de verkregen regten van
eigenaars van steigers aan beide zijden der brug. De Heer Feith ver·
klaart zich tegen de amotie. De Heer Heshuizen wenseht
LICHTINGEN.

EENIGE IN,

De Heer Boelen.... ondersteunt den Heer Momma. De Heer

Warnsinek verdedigt de voordragt.... De Heer Koenen ondersteunt de
voordragt , op grond van bezuiniging daardoor te verkrijgen. De vele
bruggen acht hij
komen aan de

EENE WEELDE,

TRAAGHEID

der

alleen strekkende om te ge moet te

VOETGANGERS.

De Heer Boelen bestrijdt

de voordragt op onderscheiden gronden, inzonderheid ook omdat de
Papenbrug is

EEN

uithoorde van de

HOOFDPASSAGE.

De Heer Backer is tegen de amotie,

DRUKKE PASSAGE OVER DIE BRUG EN HET ONGERUF

door

Ge amotie aan velen te veroorzaken. De Heer Broms bestrijdt ook de
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voordragt , op grond der

FREQUENTIE VAN

PASSAGE OVER DIE BRUG.

De

Heer v. Rosse ondersteunt de voordragt. De Heer Herckenrath bestrijdt
de voord ragt , op grond der nadeel en aan eigenaars van percelen in de
nabijhcid der brug door de amotie te veroorzaken. De Heer Wiardi
Beckman ondersteunt de voordragt ; hij gelooft niet, dat daardcor
SCHADE

GROOTE

zal wordr,n toegebragt en daarentegen voor de fmancien der

stad bezuiniging zal worden verkregen. De \ oord ragt tot amotie is daarna
aangenomen met 22 tegen 10 stemmen."
Niemant heeft het opcnbare feit durven loochenen, dat de Papenbrug is

l)

eene communicatie midden in de si ad" , dat zij is eene

l)

hool'd.

passage", dat er een )) drukke passage over die brug" is en de amotie
veel)) ongerij f" zal veroorzaken, dat de

l)

frequentie van passage over die

brug" levendig is: over dat punt is maar éene ftem. En niet-te-min beOuit men in de hoofdftad der Nederlanden, tellende ce ne bevolking van
derd'half.honderdduizend zielen, met 22 tegen 10 ftemmen, dat kom.
munikatie-middel af te fnijden. Ecn fchrijver over handel en nijverheid
waagt het, in prrezentie van dusdanig feit, over de

l)

weelde" van

l)

trage

voetgangers" te klagen. 't Verraadt in den mond van een man, dic wellieht
nog icts beters tot zijne beschikking heeft dan de toeOeê van Jan de Witt,
bovendien, weinig humaniteit. De twee houwkundigen in den Raad, de
Heeren Warnsinck en Heshuizen , BESTRIJDEN (natuurlijk!)

DE AFBRAAK NIET.

Niemant komt op hel denkbeeld om, de brug te herftellende, zoo daartoe (ten fpijt del' zware bela:;ting, waarin Amsterdam bellagen is)
het geld ontbreekt, gedurende ecnige jaren een tol te heffen. Niemant
komt op het denkbeeld, om in het openbaar te vragen, of wellicht
eenig ondernemend man geneigd is die kans te wagen. Als men de
brug anders toch afbreekt, hn el' niets hards in zijn, in 't vervolg
een pasfaadjepenning aan den )) tragen voetganger" te vragen, die er over
heen wil. Kan men zich kleingeestiger behandeling der publieke zaak
denken?
Men heeft geen geld, om een (blijkends de drukke pasfaadje) onont·
beerlijke brug te herftellen

1)

en men geeft duizenden guldens voor

een monument, dat )) tijdgenoot en nagellacht" in Noord Nederland tot
)) opwekking" tegen Vlaanderen en Brabant ftrekken moet, dat de kinderen van Hertog Jan I tegen elkander in het harnas moet jagen, dat
de Vlamingen, Zeeuwen en Hollanders duurzaam moet verdeelen; men
1) Uit een onlangs genomen proef, blijkt dat dagelijks, van Sen tot 5en,
5000 en eenige honderden voetgangers (wier "traagheid" nog niet volkomen
bewezen fchijnt) over de "Papenbrug" gaan.
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geeft gaarne jaarlijks duizenden bij duizenden, om op den Stadsfchouw
burg duitsche operazangers en fransche balletdansers te CXI)loiteeren!
Men bouwt een nieuwe zwemschool op den Amstel. Zoû het wech·
breken der Papenbrug hiermeê ook in verband kunnen ftaan, daar men
door het omfcheppen der »TRAGE voetgangers" en voetgangsters tot
rappe zwemmers en zwemsters toch aan het ongerief der amotie van de
Papenbrug denkt te ge moet te komen?
E. S.

FRANSCHE AKADEMISTEN EN HOLLANDSCHE BERICHTGEVERS. - De Jl Konst- en LeUerbode" van 19 April ze~t,
dat den IOn April voor de Académie Française twee nieuwe medeleden
verkozen zij n: »Aan den heer de Lacretelle is de heer Diot opgevolgd,
die bij de eerste stemming twintig van de vier-en-dertig stemmen verkregen heeft. In de plaats van den graaf Molé komt de heer Falloux,
die eerst bij de derde stemming," zoo gaat de »Bode" voort," » negentien stemmen op zieh heeft kunnen vereenigen." En wat zegt nu op
dit onwaardig onthaal, door de Académie Française aan een der uitmuntendste redenaars van Frankrijk, den eerlijken , liberalen, en godsdienstigen staatsman, den rijkbegaafden biograaf van Pi us den V.
gewijd? - Wat zegt daarop de »Konst- en Letterbode" ? )) Zijn mededinger," IOO fpreekt onze)) Bode", de» mededinger van den heer Falloux,
de heer Augier , had zeker meer aanspraak door zijne tooneelstukken;
doch het stelsel om een aanzienlijk of ten minste rijk man te kiezen,
heeft weder gezegevierd en de heer Falloux" (lees: Oe Á. de Falloux)
»is gekozen, hoewel beweerd wordt," zoo fchertst geestig onze)) Bode",
»hoewel beweerd wordt, dat zijne verdiensten als scbrijver niet tegen den
roem kunnen opwegen, dien hij als vetweider verkregen heeft." Ziedaar
de taal van ons letterkundig weekblad ter dezer gelegenheid; zoo iets
durft de »Letterbode" opdisschen, die, als vertegenwoordiger ook der
natuurkundige wetenfchappen en vriend van landbouw en ookonomie,
zich bovendien wachten moest te ridikulizecren, dat een fchoone geest,
een ernstig ftaatsman, vnrig redenaar en begaafd auteur tevens man
van middelen is en de welvaart der landl"treek bevordert, waar hij
verblijf houdt.
K. T. D.

"DIETSCHE WARANDE".
1856, N° 3; Mai et Juin,
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I'

de I 'Église de Roldu~.

~'JSl La prcm,ièrc livraison de nofrc lJUIl~~in. français ?o~S ;~vons ajoute
',-;:, ,des dessms dc la belle cryptc de I eglJsc' Ju semmam, Roldue,
_ ~ ~ omvre romanc des plus rcmarquablcs, et de la restauration de
laqueJle un architecte intelli~ent, ]\1, ClIypCI'S Je Ruremondc, s'est
séricusemcnt occupé avcc intention d'y rcvenir dè~ que les fonds Ie
pcrmctlront. t)
Avant de Jlarler du nouveau )) jubé" dans l'église de Rolduc, une
création récente du mêmc artiste - nous Toulons communiquer à nos
lectcurs par quels moyens émincmment chrétiens nos amis du Limbourg ont résolu d'assurer I'achèvement prochain de la restauration de
leur souterrain sacré ct de Icn\' église, dont la belle nef et les bas·
cotés disposés d'une manière fort curieuse ont seuls échappé à une
rénovation gothiquc du XVIe siècle et à une mutilation du XVIII·.
Voici, puisqu'il est dit e.vempla tra/wnt, ct pour qu'en d'autres locali.
tés on trouve Ie courage d'avoir recours à des moyens également bons,
les statuts de I'

ASSOCIATION
pour la restauration de l'Église et de la Crypte
de Rolduc.
Art. 1. IJ est établi sous Ie patronage de l\Igr raredis , évêque de Rure·
monde, une association ayant pour but la restauration de l'église et de la
crypte du petit' séminaire, établi à l'ancienue abbaye de Holduc. Cette association est placée sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie et prend
pour devise: Ora et labera. l'rie et agis. (St. Eén.)
Art. H. Tom les mem bres de l'associatiou forment trois catégories: les
membres de la première catégorie contribuent annuellement , pendant trois ans
consécutifs, pour la somme de dix francs; les memhres de la denxième caté·
gorie, pon I' cinq francs, et les membres de la troisième catégorie, pour deme
francs.
Art. IIT. On ponn'a se faire inscrire comme merubre de l'association chez
tous les professeurs et tous les élèves de Rolduc; item, chez tous les membres
administratifs ou correspondants. L'inscriptiol1 date du jour mêrne de l'inscrip.
tion. - IJ suftira de notitier simplement sa retraite au bureau central , dans
Ie cas qu'on voudrait sortir de l'association avant Ie terme écoulé de trois ans.1) Uvraison de Janv.·Fév. p. i.
3
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Il sera présenté unc quittance de versement aux membres qui n'ont pus pnpi
leur coutribution annuelle six mois après I'échéance.
Art. IV. Tous les membres de I'associatioll seront rangés au nombl'e des
bienfaiteul's du sémillui, e de IlolJuc. (omme leIs ils aurollt part à toutes les
pril!l-es de l'établissement. - Il sera dit pour les memLres uue messe an premier samodi de chaqne 1110;S, ainsi qu'aux prillcipales fêtcs de la Ste·Vierge;
il sera célébré annuellement llne messe solenllelle ponr tOllS Jes mcmbres "i·
vants de l'associatiol1, Ie jour de l'i\nnonciation, et Ul1 scrvice funèbre ponr
Jes mem In-es défullts, la veille de l' i\ssomption. Les membres de l'association
auront part en outre, eux et les leurs, aux <Jeux services funèhl'es qui sout
fondés à perpétuité pour les Lienfaitenrs défnnts de Hollluc.
Art. V. Les mcmbl'es de l'association, habitant Holcluc, réeitel'Ollt tons Jes
jours l'Angelus pour tous las memhl'es de l'assocÎlltion. Les membres du de·
hors sont invités à s'unir, d'esprit et de cmur, à la comll1unallté de Hnldnc,
ainsi qu'à réciter la mérne prièrc en I'honneur de l'annonciation de i\laric.
Art. VJ. Les fonds de l'association SOllt exclnsi\'cment employés à la rcstnuration de l'église et de la crypte de Holduc.
Art. VII. Les restanrations seront dirigées par nn conseil de dix mèmhres,
qui tous sont nommés par Mgr l'évêqne. - Cinq de ces memures sont choisis
parmi MM. les supéricurs de Hol<Juc et forment Ic bureau central ; les Cillq
autres membres sont choisis parmi les associés tin dellors.
En outrc M. Ic directeur du petit séminaire a Ic (h·oit d'assister à tout cs les
séances tant dn conseil quc du bureau, de prenure part aux délibérations ct
d'émettre SOIl Yote.
Art. VJIJ. Le cOllseil Ilommem au scrutill sou présitlent, son vice·président
ct son secrétaire; ils serOilt rellOll\'elés tous les ti ois unS.
Le bureau nommera également au scrutin son présiclent ct son trésoricr. Le
secrétaire du conscil est en même temps secrétuire dn bureau.
Art. IX. Le conseil sc renouvellem partiellement tous les trois ans par la
sortie de la moitié des mem bres , qni serollt désignés, pour la première [ois,
par le sort, et des cinq uutrcs lnern hl'es les plus anciens après six ans.

An

premier renouvellement du conseil trois des membres sortallts doi\'ent être pris
<lans Je Lmeau central , et ellsuite a!terllativemellt lIellx et trois.
Les remplaçlwts des mcmbres sortants seront l101lll11és par J\Jgr I'évêque.
Les membres sortunts peuvent être renomméB.
Art. X. Le bureau central chûisira lui-mt'me U;] cCl'tain nomhrc de mem bres
correspondants, pris e:l ~rant!e partie parmi les a"cicns élèves tIe Holduc.
Ar!. XI. Le conseil se réunira ulle rois rail au sémillaire de Holdnc, Ic
lcndemain de la SI Henri ou Ie lemlclllain de b Distributioll lies prix.
Il sera soumis à la délibération ,lu cO!lSeil:
1°. Le plan ct Ie de vis approximatif(les restaUl'ations totales Ile I'église ct ,Ic
Ja crypte.
2°. A nlluellement un devis approximutif des restanratiolls partielles projetécs
pour l'anuée suivante.
3°. Le compte des recettes et des dépenses allnllelles.
4° Toules les dépenses extraordinaires au·delà de ce;l! frs.
Art. XlI. Le plan et Ie clevis lies restauratiolls taut totales qu'annnelles scront
wumis à l'approbation de l\lgr l'évêque.
Art. XIII. Le bureau central se réunira au moins unc fois Ie mois.
II est chargé: JO de préparer les aft,tires <[ni devront être portées au eonseil;
2° d'exécuter les déliLérations du conseil;
3° de surveilIer les travaux;
4° d'administrer les fonds de l'associatioll.
Art. XIV. l.es membres du conseil ne ponrront tlélihérer, s'ils Ile sont au
moins au nombre de six; les mem bres du hureau Ile ponrront délibércr, s'ils
ne sont au moins au nombre de trois.

Dans notre "partie nécrlandaiseu nOlls donnons unc deseription de
l'église, do nt la nel' rOlllane, avec ses bas·colés, C!it cnrore à.pcu.près
intac!r. Le lranssept a beaueoup souITert; Ic plan du croisillon scplenI .. ional est Iraversé par une muraille, faisant part ie d'une allée ou ga·
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lerie, aeeollée extél'ieurement à I'aile droite f) de l'édifice. De la moitié
de l'autre croisillon on a disposé également en faveur d'une constl'llction,
qui détruit les proportions du transsept. Ce dernicr, ainsi que Ie chreur,
se trouve élefé de sept ou huit marches au dessus du dallage de lil
nef; nous raYOnS fait remarquer en décrivant la crypte. Une coupe Ion·
gitudinale nous fait voil' qu'il n'y a point de correspolldance entre la
disposition du trallS~cpt de la crypte et ('clui de l'église. Les croisillons
dl' ectte dcrnière s'étendcnt de la Ir. à la 3 mo travée de la nel' sou·
terraine. Le cIJreur a été rebati cn gothique de 1500. A droite ct
à gauche il est. divisé ell deuK arcades cl 1.1 clótnre cst f;litc au moyen de
la moitié du décagone. Cc cIJreur ogi val n 'excèdt! pas CII hautcur Ja ncl'
t'Ol1lane; cc qlli fst un draIL'back de plus puur cctle ronstruelion rela·
tivcment modernp, ct ce 'Jni nous fait cspérrr a\'cc plus d'ardeur encore
qU'1I11 jour ou pOllrra rcf;lire Ie sallcluai .. ! dans Ie style primitif.
Voici Illailltcllant Ic plan du jnhé
d
construit par 1\1. Cnypcrs au fond dc 0
:,...----,.,J
I'église, vis·à·vis dc ['au Ic\. Acba .. st
Ie plan de la voûte supérieure, à la
première Iravée. Aa sont les f\rands
piliers qui /lanquenl l'cntréc de l'é~li"c.
Ddddd sont les courIcs colonnes qni
soulienncnl les cinlres snrhaussés SUl' les·
quels repose la galerie de l'orguc. L·orga.
niste a la face tournée vers I'autel, et la
niehe du milieu avec Ics pctitcs galei ies
qui raccompagnent lui scrt, pour ainsi
dirc, de fond de stalIc. Nous ue dou. ""---~~==rtra;Î
{ous pas qu'en considérant quc 1\1. Cuy'
pers avait à Iromer l'oecasion de placer une de nos « machines bel!!;Iantes et ron/lantcs 2)l dans Ulle église romanc, on s'aeeorde avec
1\J. Zwirncr « dc la cathédrale de Cologne 5)>>, qui a approuvé la
eréation de nolre compatriote; création rendue bi en faiblcment par Ie
crayon inexact du lithographc. Le jubé de Rolduc a élé illauguré Ie
jour de SlO Cécile de ran lH53; les orgucs ont rcçues leur consécration
à la fête de N.-Dame du :\Jont Carmel, Ic 16 Juillet de Pan dernier,
en présence de ]\]gr Paredis , rillustre protecteur dc rarl ehrétit'n dans
SOIl dioeèse.

:PLEUR DE L'HISTOIUE.
Légendes des Apötres .
Aus la 3 me livraison (Je notre recueil pour 1856 1\1. A.·C. Oude·
•"" 0' mans de. Leide continue la publicalion des légendes dont nOU8
. ~',
avons dIL un mol en rendant compt\! du eonlenn de no/re
seeond numéro de ceffe année. ..La /leur de I'histoire" n'a subsisté
I) Archéologiquement parlant.
2) Nom techniquc des orgues modernes.
3) l\Ieillcur titre 'Ine "de toules les &cadémies du monde rayen".
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jusquïei qu'à l'état de manuserit du XVe sièele. Ce manuserit est
un unicum, et rhi~toire littéraire des petits poëmes légendaires dont
il se eompose reste à faire. Jusqu'ici on n'a par rapport à eJle aurun
indice sûr. L'auleur néerlallliais s'est servi de sourees lalines; s'iI ne
Ie disait pas lui-mèllle on Ie "errait au premier coup d' ooi I. Cependant,
les miracles qu'il raeonle sont, pour la plupart , <lU la nt tradition orale
de tout Ie moyen àge, quc légendes transmises par écrit d'uue géné·
ration de c1ercs à I'aulre, legendw, choses bonnes à lire. Cette fois-ei
M. Oudemans publie la légende de S. Matthieu et de S. Jacques mineur.
Nous ne pouvons HOUS refuser Ic plaisir d't'n traduirc quelques vers.
S. Matthit?u prèchait l'évangile dans Ic pays d' « Ethyope)), (( appclé
cn thiois Moriane)). Le fils du roi Egippus ct de la reine Eufclllia ou
Eugemia était mort. Deux soreiers, laron et Arfaxat, faisaient toute
espèee de prodiges dans la ville de Nadaber, de sorte que Ie roi et
Ie peuple leur vouèrent un eulte religieux. :l\Jais ils ne )'éu8~irent pas
à ressuseiter ·Ie jeune prinee. Alors, pas l'clltrcmise de Calldaeius,
habitant de Nadaber eonverti au ehristiauisllle par S. Philippe, la
reine eut eonnaissance des miracles opérés par I'inlereession de ~. 1\1atlhieu, et l'apólre
"Doen hi daer quam dedi hi faeu
Tkint in ons heren lIame op·ftaen.
Doen was die contncginne bliLle."

n'1uand il Y était venu i! fit SUl' Ic champ
Hessuscitcr l'enfant, au nom de notrc
(Seigneur.
A lors la reine était heureuse ,"

die y rassembla tout Ic peuple pour "oir « un dien en figure humainc));
mais S. l\1atthieu leur ouvrit les yeux et leur dit quïl n'était que
l'envoyé, que Ie très-pauvre servitcnr tlu Dien de l'nnivers. et iI engagea eeux qui étaient venus de lointains pays pour lui apporter des
offrandes, à sc faire baptiser et à consacrcr \eurs trésors à la fondation
d'une église.
·""Hier ane leghet vele bat
Dan anc mi, ie regge u dat."
Doen fi kersten waren ghedaen
Ghingen fi ALLE fomIer waen
Die kerke met haeften maken.
Oec feggic 11 in waren faken
Dattie kerke p;hetimmert was
In .XXV. daghen , alsiet las."

""e'est de bien plns d'importanee
Que mon hOllllcur, je vous ie dis en
(vérité! .,
Quantl ils a vaient été fait chrétiens
lis allèl'ent TOt:S en grande hàte
TravailIer à la construetion de I'église.
A lIssi je vous dis sérieusement
Que !'église se tl'ouva bàtie
En XXV jours, comme Ie livre en
(témoigne."

N'est-ee pas là un symbole touellant du dévouement universel qui
concourut à la eréalion de ces immenses monumenls de la foi de nos pèrcs?
"Doe noemefe [de kerk] matheus
Op-verJ'tanneffe, wi lefent dus,
"\Vant tien tide daer gefeie(len
.IJ. op-verftallneITen, als ons bedieden

"Alors on nomma cette église
Hésurrection de S. Matthieu,
l'aree que, en ce temps,
Deux résurreetions y avaient eu lieu,
(comme
Die vraye historie, fIjts gewes.
La \"éritable bistoire nous en instruit.
Dierfte van defen .ij. een es
La première de ces deux est
Op.verftanneITe vanden Kinde
Une résurrection de l'enfant
Dien god fijn leven weder finde
Auquel Dieu rendit la vie,
Om st. matheus bede,
A la prière de S. Matthieu
En om die liede noeb oec mede.
Et pour I'amour du peuple.
Dander op-vcrftanneITe was groet
L'autre résurreetion était grande,
Duel' t-vole op-ftont van der doet
Car Ie peuple ressuscita de la mort
nel' fO:lden, daerfi in hadden geleghen, Du pécbé, dans laquelle i! avait été
(plon~<i
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l<ii dienden Code fomier ontweg-hen,

Daer na hiet die kerke aldus."
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Et sCl'vit DiBU dOl'énavant sans tléyjer'
Vest d'apl'ès cela que !'église I'Cçut cc

(nom:'
VoicÎ un beau passage de la légcnde de S. Jacques mineur.
«Ce Jacques s'appela frère ue N. S. par iij raisons. La première
c'est que les Juirs, dans ces tcmps avaieut I'habitude d'appdel' n frères"
ceux qui étaient enfants de deux soours ou de Jeux hères. L'aulre était
qu'il ressemblail tant [à N. S.] que ceux qUÎ ne conversaient pas avec
eUK ne pouvaient savoir au juste quel était ('un ou l'autre. C'est I)our
eela, à ee quc m'apprend Ie latin, qu'ils Cireut embrasser Jésus par
Judas, parce qu'ils craignaient (lue Jacques ne fût cmprisonné ct que
Jésus ne leur éehappàt. La troisième raison était birn grande! Quand
Dieu \oulut suhir la mort, Jacques dédara qu 'iJ nc mangerait pas avant
que Ie Seigneur nc fût ressuscité. Or qlland Jésus était rcssuscité il alla
uroit à Jacques et lui dil: )) Sois heurrux, mon cher frère! Je suis res'
suseité; si lu veux, lu peux aller manger." On l'apptlle aussi Jacques
Ie juste, à cause de sa grande sainteté; cal' il était saint avant quo
Dieu ne vint SUl' terre. 11 ne but jamais ni du eidre ni du vin. Il
s'appela mineur. paree que l'autre était plus àgé; l'autre Jacques fut
aussi plus tót fait diseiple du Seigneur. 11 était si ardent à la prière qu'il
avait des erevasses dans les genoux .... Cest lui qui, après Jésus, ehanfa
la première messe à Jérusalcm.))

UNE CO~IÉDIE Il\ÉDlTE
de Pierre (di Cornelio) Hooft.
F~'ÇJ
: I ' Armi les oouvrcs dramatiques de Gerbrand Adriacns Brcderoó on a

~

I

!i _""

~ toujours eompté une eomédie intitulée "Brederoods Schijnheiligh» :
un "Tartufell néerlandais de la première moitié du XVII' siècle. Bre,

deroó doit être rangé parmi les poëtes qui eultivaient "rart pour rart)) :
un art démocratique, uu ar! trainé souvent par la fimge des marché, publies ct des mauvais lieux, et auquel les protecteurs de Breêroó impu,
laient une tendance morale pou!' exeuser les extrêmes liberté, de langage,
auxquelles Ie poële s'adonnait dans presque toutes ses pièces: «Comment
voulez vous qu'il eombatte Ie vice, sans Ie peindre! II s'écrièrent ses amis.
lHais pour nous, qlli som mes plaeés à une distance suffisante pour ne
pas avoir besoin d'atlribuer ou de reprocher à llreêroó des vues et des
intentions qu'avec son earacti~re indépendant. son humeur égrillardc et
ses goûts dissolus, il ne pouvait avoir, nous ne voyons dans son Iravail au cu ne passion philosophique ou rcligicuse; et si l'élément démocratique y prédomine, c'est par pur plahir des eouleurs locales , par
habituele, par une pétulanee qui compte parmi scs qualités dominantes.
Il n'était done pas probable que Breêroó eomposerait un drame ou un
hypocrite était destillé à jouel' un rMe important, ct quïl omcUrait de peindre ce personuage avee eette vigueur de eoloris, et ces touches piquantcs
auquel il nOU5 a aecoulumés. Cest cependant ee quc ron ohserve dans
Ie « Sehijnheiligh ll. Cest une pièee, qui a la tendance générale de compromettre les gens d'églisc, mais on ne voit pas percer d'invidualité
hollandaise sous la robe du héros. Comment s'cst-il fait que Brederoó,
qui fréquentait beaucoup la foule, pour y étudier scs types, n'ait pas
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mieux caractérisé son personnage principaI? - Je crois que la réponse
à cette question peut être courIe. Cest que - Ie Cf Schijnheiligh II n 'cst
pas de Breêroo. II se livrbit SUl' Ie terrain social de la première moilié
du XVlle sièele en Ilollande une gutrre sanglantc cntrc Ie théàtre et
les ministres de l'éölisc orthodoxe. Comme chefs dc file cic la première
de ccs puissances, nous devons /lommer en premier lieu Samuel Cos Ier,
médecin, poëte cl in.presario tOllt à la fois, et notre grand auteur tragique et Iyrique Joost van dcn Vondel. L'opposilion de la scène eontrc
la chaire ooit sou vent s'êlrc organi~éc au chàtcan de J\1uydc, ou Ie maître du logis, Ie poële Picrre (di Cornelio) Hooft, Ir ollicicr du Gooiland, aimait à s'entourer d,'s beaux-esprits de l'époqur. 1I00ft, inserit
dans les rcgistres d'auculle des cOIll,nunions rcligienses qui sc Irouvaient
alors dans nos provinccs , étail cc qu' alljollrd'hui nOU5 notnmons
libéral; il tcnait aux «grands prineipes)); du reste hommc de foi cl
d'honneur - ma is , en mê,ne tem ps, un peu homme dil monde. II
aimait beaucoup à s'amuser tranquillemcnt. ti donrtait des fêles eharmantes dans la saison ou les p unes de son vngcr mûri,saient, el lui
ainsi que sa da::ne ct ses filles laisaicnt Ics honneurs du chàteau avee
une gràee comme sïl cn ;lVait élé Ie scigncur, au lieu d'en être Ie
chàtdain, au service des Etat~. Avpc scs opinions politiqucs ct rcligieuses, il ne pouvait pas s'cmpêehcr de s'~ssocicr quclque peu aux
opinions ct aux travaux des poëles dramatiqucs, qu,Ï linaient balaille
à l'église orthodoxe. j}Lis il avait garde rl'cn ricn raire paraîlrc all
dehors. Hue voulait pas risquer de sc brouilIer avec un parti illllucnt
qui déjà avait voulu lui oisputcr quelqucs-uns de ses droits dans la
ville de Weesp. Maintcnant l\1. Ic prof. Van Vloten a déconvcrt dans
les manuscrits de la lloé,ie de 1Iooft une traduction ou plutM une
imitation de la pièee "Lo IpocrilO)) de I'Arétin, et d'unc comparaison
de celte muvre en prosc avce la pièce atlribuée à I3retleroo résullc
évidemment quc la dcrnièrc n'est qu\mc copie du travail de Hoon
parsemée de rimes souvent asscz :nal SOllllanlcs ct cntravant la marche
regulière des phrascs. Et ec qni ('st aSSCl euricux c'est qLC Brcdcroo
ne peut en ti voir vl'rsi!ié que les premières scènes, puisque qutlll'e
ans après sa mOlt Hooft écrit à un ami flue I' « lIypocrite)) est encore
entre les mains de cc\ui qui "continucrait à Ic faire parIer cn vprs n.
l\1ainlcnallt il nous scmble hors de doute que si \'on a sans fondemcnt
suffi,ant chargé la méllloire de Breêroo de la responsabilité du (I Schijnheiligh 1), il est égaleillent improbahle quc Hooit ait trad uit (Il,o Ipoeritoll de lltalicn pour rendre un serviee littéraire à Brederoo; et
l'imitalioll de Hooft doit, selon nous, être eomplé au rang de ecs
manitcstations caraetérisliques du libéralisme des anneés 1615-1640
confre Ic parti des ministres calvinistcs. La pnblieation de la comédie
cst donc propre à jeter une nouvelle llIlnière sur la figure remarquable
du el.àlelain de l\'luyde, ct Ics obligalions que llotre littérature a contractécs vis à-vis de M. Ie prof. Van Vloten se trouvrnt augmentées eneOff~ par ce eomplétemrnt inaltendu des reuvrcs d'un de /lOS premiers
éerivair.s.
Nons avons fait précédcr la comédie d'une inlroduction, ou no us
avons dit qllelques mots sur Ie temps qui vil naître «Lo I}locrito)),
commc sur les jours ou il lit son entrée SUl' la scène 11011andaisc.
L'Arétin IIOUS rappelIe Ie souvenir des Illauvais jours de Macehiavel ct.
des cardinaux beaux,cllprits, <jui, avcc leurs « Asolani IJ et leurs « Calan·
dra)), amnsaient lûur à,lour les cours de FCITare, d'lTrbin et de Rome.
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Nous y avons déploré I'action de celte "llenaissaoccJ), qui avail réussi·
à charmer même un pape comme Léon X (Ie grand hom me dont
1\1. Audin nous a tracé un si beau portrait), au point qu'on a pu représen.
ter devant Ie chrf de I'Eglise la « Calandra)) du cardinal Bibbiena ct la
uMandragola de Macchiavel. Vasal'i nous fail même connaÎll'e I'artistc qui a
élé chargé d'en faire ,d'apparato e la pro~pettiva»; c'est Baldassarc
Peruzzi 1). C'est un fàit à enregistrer par /lolre savallt et révérp.nd
ami lVlg r Gaame, S. George des jours modcrtws qlli finira par tt rrasscr Ie dra~on du paganisme civilisé, ct par exlirpcr les « vers rongeurs»
de la société d'aujourd'hui.
l)

VANDALISME.
~a"
"t)

N des points les plus inléressanls de nolre t)pographie historique
est certainement Ie village d'Egmont avce ses en\'Ïrons. C'cst
),., C;; "Ià que S. Adalbcrt prêcha I'évangile dans notre provinee et.
en /'onfirma la vérilé par I'cfl'usion de son sang. C'cst Egrnont, qui
est Ie centre du comlé de Thierry Ir, c'est I'église u'Eglllont, à la
défense de laquelle fut appelé cc prinee, fomlateur cl'une des plus
iIlustres families (Ic n:UI'OpP., la maison des comtes dl) Hollande et Zélandc,
seigneurs de Frise. Gest I'abbaye d'Egmont qui, pendant plusieurs
siècles, aservi d'asile à l'élite de nos savants; objet des II1unificences
de nos comtes; bibliothèque sans égale; galerie d'rell\'fes d'art religieux;
digne monumeut funèbre de nos premiers seigneurs; rival d'Utrecht.
pour l'autorilé rcligieuse et la eharité chrétienue. Gest d'Egmont qu'
est issue une des quatre families les plus nobles , les plus anciennes,
les plus braves, les plus riches des Pays·Bas. Son chilfeau a été Ie
manoir de Lamoral d'Egmont, dont la tête est tombée sous Ic glaive du
hourreau en cxpiation de la grande révolte néerlandai,e du XVI" siècle;
chaos dont c~t née la puissante répuhlique des sept Provinces uniIs.
II y a quclqucs années on a honteus!'mcnt détruit les dl'rniers restes de
rabhaye; on a violé les saints tombeaux des princfs et des savants.
Ces dernières semaines ont été téllloins du nivellement du sol du
chàteau; de I'anéanti,scmcnt de la dernière pierre qui en marquait rcmplacement.
J

~
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• y en cas que la bibliopolie néerlandaise donnàt droit d'aspirer
11
'"
à la noblesse ct que notre Etat eût
barons Cotla et scs
·~ ~'6
~

. Klnseman, libraire·édileUi' à Harlem, qui serait uo des elecli
SI'S

députés Cans, - M. Krnsemall a réalisé en partie un des pia vota les pluli
chers des amis de la liuérature néerlanuaisc. Il vient de commencer la
lJublicatioll des reuvres poétiqucs dc notre grand llilderdijk. L'éditeur
I) Vasari, "Yitc", lIl, 328.
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a fait des sacrifices nolables pour parvenir à l'exécution ue son desseill.
La propriété des nombreux ouvrages du prinee de n05 poi!tcs reposait
en différentcs mains, les unes moins libérales que les au tres. ]\I. Kruse·
man a pourtant réll,si a recueiller au complet les (( droits» néecssaires,
pour publier son poëte en entier. Gest]\1. Da Costa, Ie disciplc dil
grand maître, I'Eli6ée de eet Elie, qui a bien VOUlll se charger de la
direction de l'importante entreprise. Il elasse les poëmcs u'après leur
genre et, en second lieu, chronologiquement. Gest dommllge que les
oeuvres en prose de Bilderdijk n'aidcront pas à compléter ce monument
érigé à sa mémoire. Bilderdijk , c'est nne llnilé; on ne pent Ir. renure
en partie sans Ie dénaturer quclqne peu. Cependant nons devons être
reconnaissants pour ce qui 1I0US sera donné, et nous souhaitons de
grand creur que la nat ion en s'a,soeiant à l'entreprise prouvera rnériter
l'honnenr d'avoir donné Ie joU!' à nu génie qui n'a rien à envier soit
à Grethe, soit à Byron, soit à Lamartine, ponr avoir ouvert uue
nouvelle voie à la poésie, et anx théories philosophiques qni lui scr·
vent de base. 1)

"La vie de Goethe», traduite de rallemand pal' M. C.·lU. van lIees,
enrichi d'une préfaee par Ie professeur Opzoomcr. C'esl la préfaee qui
est curieuse. Qu~nd 1\'1. Opzoomer était étudiant, il execliait daus pres·
CJue toutes les scienees aeadémiques, et à peinc majeur il fut nommé
professeur de phiJosophie à l'univcrsité d'Utrecht. A Utrecht on cntcndait
jusque-Ià par Ie mot pro(ésseur un homilie soit grand et sec, soit pas·
sablement ventm, pOl'tallt luncttcs et - perruque ou poudre. Dans la
personne de 1\1. Opzoomer c'était, au contrairc, nn élément de la jeune
Hollande qui faisait son entrée dans Ie vieux sancluaire. IJ paraît que
cetle distinction a tant soit peu ébloui ou gàté Ie jeunc savant, ct au·
jourd'hui iJ vicnt nons annoncer d'un tou un pen maussadc quc pour
apprendre ce que c'est que la poésie HOUS devous !lOUS placer aux pieds
de Shakespere ct de Goethc. Nous n 'CII croyons ricn, malgré l'assertion de 1\'1. Opzoomer. Comme lui nous avons lu l'auteur de Faust el
celui d'Othello. Nous admil'ons cordialcmcnt tout Ic }larti que Icur génic
a tiré de la poésic populaire et de l'lIistoirc tant privée que politique;
mais nous avons lu Vondel et Bilderdijk , d IIOUS eroyons quc Vondel
et Bilderdijk sont poëtes aussi ct de grands poëtes même. S'il s'agissait
d'avoir la conseience de nos raeultés nationales , no us déclarerions avec
moins d'hésitalion qu'Amstenlam a eu Fes deux grands poëtes que bicn
qoe la bonne ville d'Utrecht ait son théoricien compétent d'esthétiquc
ct d'histoire littéraire.
1\1M. Buffa & Fils d'Am,tcrdam vicnncnt de puhlier la helle gravure
du ((Schuttersmaaltijd)) de Van der HeIst. Préparée et eommencéc
par Couweuberg dans sa trop courte carrière, ceUc gravure a pris dix
ans environ du travail iueessant de M. J.. W. Kaiser, artiste de haut
mérite et qui a réussi à réaliser dans ce travaiJ l'alliance de la coulcur
et du dessin. Nous avions cm qu'il aurait val u à son auteur une distinction à la grande exposition de Paris; mais iJ n'cn a ri en été.
Du reste il n'y a qu'ull très petit nombrc d'années que Ie chef·d'am·
vre de l'école naturalistc, Ie ((Schuttersmaaltijd)) sus·dit, soit con nu à
l'étranger. M. Kaiser peut se consoler, si son talent llrouve, par là,
1) Voil' Ilotl'e "Littérallll-e :ti' éerlalldaisc", p. 221.
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a'oir de l'analogie avcc cclui oe Vall ocr llelst. AjouIons (lUC Ic roi
Guillaume III s'est emprcssé d'indcmnisCl" Ic oignc artiste, en lui aeeor··
dant la décoration dn Jion néerlandais.

MÉLAN GES .
•

Ans nos (( 11élanges)) Dons avons renon compie du concours oe
Lille. Nous nous félicitons de la bonnc réussite, et IlOUS "oyons
'-'"
avcc plai;,ir que la seconde 11 édaillc d'or est écbne en parlage
à Uil lIéerlandais, ~1. Lodcwijk de CurIe. iU. de Curlc, dès son début,
a rcmporlé Ic grand prix de I'académie de Gand; en 1842 il remporta
nne médaillc pour I'architeelllrc à Paris. Cest à lui encore que fut
déccrné Ie prix dans Ie concours pou .. Ia conslruclion de I'église de la
reilIe Louise-l\1a1 ie à L·~kcn. L' (( Ecclesiologistn qui a douné une apprécialion judicieuse et sévère d~s plans de Lillc avant quc I'adjudication
des prix n 'cût cu licu, a assigllé à M, de Curte une placc honorable.
11 l'aurait placé dans sa 1'" classc, n'eût élé ua ccrtaill cxtravaganccn,
I'cxpression d'une ricllcssc par 1rop luxuriallle.
Les aulres petitcs noliccs dans nos mélanges sont J'un intérèt purement local; nous 1l0US dispensons d'cn rcn(\i·c complc.
Nous insérons. au contraire bien lolonticrs oans nolre re\'Uc un hom·
mage rendn )lar'1\1. Edw. vaa Even à la mémoire o'un homme -de mé·
ritc, numibmale célèbre, qui cst décédé à Louvain,
\1),

0

J.-P. MEYNAERTS.
La Science de la numismal iquc a fail une pertc rcgrettable, au mois
de Janvier de cellc allnée, en la personne de M..JEAN PIERRE MEYNAERTS
de Louvain. 1) Ce numismatc distingué, élait né dans l'ancienne capitalc de Brahant, Ie 22 Octobre 173G, oe Jean-Baptiste J exerçant la
profession de distillateur, ct de Bal'be Goffyn. Il comlllcnça scs études
humanitaires à l'école dirigée par 1\1r Joscph Ansiau et les acheva au
Collége Communal, érigé en 1804. Le jcune 1\leynacrts travailla d'abord
dans l'étude du notaire Huygeus, lJUis dans eelle du notaire Dupon.
11 entra emuite au GrefIc du tribunal civil de LouI'ain et y obtint,
au boût d'une année, Ie posle de chef de Bureau, Lc 3 Mai 1811, il
épousa Mlle Mal'ie-/Jelène Jaequin, la fillc du portraitiste distingué de
ce nom, et s'établit comme négociant en vins. S'étant acquis, par
son actilité, unI' fortune honorable, iI se relira, Cll 1828, du COol·
melcr, pour se vouer enlièrcment à la science de la numismaliqnc,
qu'iJ n 'avait ccssé de cultivcr depuis ~a lendre enfance. 11 se forma une
collection de médailles qui était, sans contredit, la plus riche, la plus
choisie et la plus curieuse ou Pays. CcUe colleclion renfermait des suites
consiclérables de monnaics grecqucs, romaÎnes, byzantines et visigothes.
Le tout élait en or. Meynaerls nc recueillait pas oes médailles pour
Ie se ui plaisir de les posséder. 11 y rechcrchait un intérêt historique et
só\vait Ie mettre en relie!: Il publia plusieurs articles dans la Revue
de la numismatique française. publiée par scs amis 1\IM. Cartier et
I) 11 était frère de HClIri Meynaerts, consoiller à la Haute Cour de justiee
rle Brnxclles, chevalier du Lioll néerlamlais, mort à la Haye en 183!.
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Ile la Saussaye, ct prit une part aelive à la réuaction de la Revue de
la numismatique beige, uont il élait mcrnbre-fondateur. Notre numismate a publié, en outre, Ie catalogue de son médalier sous Ic tilre (~e:
Description de la collection de médailles antiqlles recueillies par J.·P.
Meynaerts, de Louvain, Gand 1852, de 147 pages in-8°, avee gravures.
]\1. l\leynacrts qui élait, depuis plusieurs années déjà, sujet aux
vertiges s'était eneore promcné, aux Boulevards de Louvain, Ie 23 Janvier vers Ie soir. Le lendemain matin 011 Ic trouva mort dans son lil.
Son cnterrernent cut lien Ie Samedi, 26 du rnême mois ,au eimetière
èc l'abbayc de Parc près de LOl1\'ain, ou iI avait lui même indiqué sa
sépulture. Après les prièrcs de I'église, dites par les moines de \'ordlc
de St Nor!'ert, j'ai adressé à la mémoire de celni qui fut mOIl mdÎtre ct
mon ami, les parolcs suivallles:
({ lUI ssicurs ,
(( Vons connaissicz tous Ie citoyen eslimable dont nous venons conlier les restes mortels aa Champ dil repos. Si je prends ici la parole
pour vous en eutretenir Uil instant, cc n'est pas parct que je l'ai plus
inlimement connli quc la plupart d'entre vous, mais parce que rai à
m'acquitter envers lui tI'un saint devoil', du devoir de la l'econnaissance.
« Ma jeunesse s'est passée auprès de 1\1r Meynaerts. J' ai joui pendant
25 ans, et cet espace eompte dans la vie tie rhomme, de son amitié,
de sa parfaitc bonté. \I m'était pius qu'un ami; il m'était un père
et un guidr. L'exrellent 110mme sc dévoua en toule rirconstance pour
moi, avee unc solliei tnde vraiment paterneIIe. Gest lui qui dirigea mes
premières études, qui mlnitia à la scicnce de I'Histoire, et si je puis
rendrc, dans la suite, quelqucs services à mon pays, ce sera gràce à
ses soill5 désintéressés. Qu'il me soit drnc permis, Messieurs, de rendre
un dernier hommage à sa mémoil e.
» M. l\leynarrt8 était Ie type de J'homme re~peetable. 11 y avait en
lui quelqlle chose d'anlique, de véritablement exemplaire. IJ ullissait à
une ,eience élcndlle une modesti~ éJifiante. Lui senl, dans Ie Pays,
possédait à fond la numi,matique ancicllne, lui seul savait fixer l'opinioll des savants au sujet de l'authcnlieité des médailles antiqnes. Non
feulemcnt de tous \cs coins de la Bdgique, mais de lous les coins de
rEurope, on avait recours à sa longuc expérifllce. ])1ais ces témoignages
llatteurs, loin de lui revcler s:\ supériorité sricntifique, Ie rendaient plns
modeste eneore. Un brsoin d'uhscurité, ulle hnmilité opiniàtre formaient
les traits principaux de son caraetère. Mais eela n'Mait rien à sa parfaite sociabilité. IJ élait d'une aménilé siucère ct altachantc, d'ulle bien.
veillanee à loute éprcuve. Son commerce était tOlljours ,ûr, tOlljours
agréable, et empruntait qudque cllose de piquant à la rondeur de scs
manières et à sa noblc franehisl'. Son dévouement ne connaissait pas
de homes. La splendide eollection numismatiquc quïl avait formée
ct qui lui avait coûté trente années de labour ct de saerifices, était
loujours nuverle aux études des savants. IJ s'estimait ltcureux lorsqu ïl
pouvait êtrc utile aux progrès d'une Science dont on comprend, main·
tenant plus que jamais , la haute utilité, pour l'éclaircisscment de
l'histoire. t)
1) l\HL Lclcwel, }'"llJe, dc l:eilfclllJeJ'~, Brc.3scan, et plusicurs aulres i1lus·
trations de la SCiCIlCC de la numismatiqllc, ont J'ui,é dans Ie médaJicl' de M.
:\fcynacl'ts (les lnatériaux pOUl' lcurs ouvragcs.
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l\l. î\Ieyltacrts .Eruit non l1Ioins rt'commandahlc comme ciroyen C}ue
commc savant. Ami sineèrc Je son pays, il applauuissait Je grauJ
cmur ,\ tous les progrès réali,és par la nation. Il portait à scs cOlIl'itoyens tout l'cslimc possible et s'inlércssait génércuscrnent au bipn-êtrc
de sa, villc n:ltalc. Cltl'éticil sincèrc, ferrnémcnt attaché aux préceples
de l'Evangilc, il n'ouhliait jamais les lkvoil's qu'il avait à rcmplir envers les pauvrrs, Cltel lui les mél'il.s <lu savant élaient rehaussés par
les qualilés de l'hornrne; c'ét"it une bellc iUldligence et un noble eecur!
))Je m'arrête, J\lessieurs; je vOUllrais pouvoil' I'OUS cntrelenir un in.
stant eneore des Iravaux sl'ieflliflqucs Je mon pauvre maîlre; mais I'énl'rgie me manquc à cet effet. Sa mort soudaine rn'a trop profondément
affiigé. Devant celte l'osse, qui va l'engloutir à jamais , je n "ai plus que
des regrets et Jes larmes ! !
AJi,~u done, mon eher et diguc maÎlrc! R('poscz cn paix au seill
de ectte antiljue abhaye l'cuplée de pl'ières ct de granJs sOUVi'nirs.
Ycuillez areueillir, là.bauI, avce la mê.lIc bonlé OOllt I'OUS I1"avcl
ccssé de me combler sur la lerre, l'p-xprcssioll de ma vi\·c reconnaissallcc
ct dc mes regrcls étemels! Adieu!!))
l)

EOWARD VAN EVEN.

Louvain, 1856,

A PROPOS DE POURPRE BLAKC OU BLANCHE

IJ.

Nous n'avions pas lort en ne pas admcttalll qu'il y ('ût ({ du pourpre
bla:lc)), c"cst eomme qui parlerait <run «c<:rele carré)). Mais il s'cst glbsé
unI' faute de grammaire oans nol re plu me , quant! nous avons dit que
Ie poët.c de la "Fleur Je 1'lIistoire)) cut revêlu son « apolre)) ({ du
pOllI·pre)); c"est évidemmcllt de LA poul'pre dont nous avons ,'oulu
}Jarler; c'cst·àdire de «l'éloffe teinte eu pomprc)). Ma is voilà qu'un
eollahorateur obligeant du « Konst· en Letterbode » !lons rappelIe fort
à.propos (et uous lui en expl'imons ici toute norre gralitude), quc Ie
[lom de la feinture est passé à l'efolfe, avec un tel reniement de sou
origine, <J:u'on a appelé pourpre Ju Jl'ap lin de cOllleur grise, blanche
verte etc. Voici Ie passa;;e, cilé par nolrr. savant collègue, de l'ouvrage
de Le Grand d'Aussy a Fabliaux ctc.")) T. II, p, 109:
))On verra plus bas de la pourpre grise, Dans Dllcange, au n:otpur.
pura, on en trouve de la l'ousse: ce qu'on pOl.lrrait à toute f'oree expliqucr par ce qui a élé dit ei-dessns de celle de Tyr. J\lais ce qui dérange les cxplications, e'cst flue l'on (rouvc aussi ct de la pourp"e et
de I'dcarlate blanche. Je soup~onllc que ces couleurs ne s'cllIployant,
à cause de leur cherlé, que pOUI' les o"<lpS les plus fins, on a douné
dans la suite Ie nom d'écarlate ou de pourprc, non à la couleUl', mais
à l'éloffe même.
de pOllrJ,re
Et s'affublc ..•

tl'lW

vcrt mantel pou]ll'inc.

« Fabliau de Gauticr d'Aupais n.
De sorle que nolre poëte n"a pas voulu parler dc I'ampleu .. des vê·
Icmcnls de S. Barlilélérny, mais de leur tissu.

1 J Vuir

rag, 21.
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1\1. Dc llaecker dc S.-Winoxbergen (Flamlrc françaisc) à la bonté tIe
nous communiqucl', sous la date du 8 Avril cc qui suit:
« Mon cher ami,

Je viens de déco'Jvrir dans une pctitc villc de I'ArtoÎs, ancicnllc
province néerlanJaise, un manuscrit du XV, siècle. Cest un magnifique volume in-fO. de 252 ii'uillels avec dessins ct ICltrines coloriées;
il renferme les poésies de Guillaumc de ~lal'hault et nne tracluclioll
du livrc des Consolalions dc Boëce. J'en extrais les vers quc Ie poëtc
a composés sur la musique; c'cst un éloge dc cet arl. J'ai Ie plaisir de
vous les euvoyer commc étant !l'un poëlC qui a eu uue cerlainc réputation. Vous verrez si la « Dietsche \VaranJc I) l)cut en {~iÏrc son profil. 1)

ELOGE DE LA 1vIUSIQUE AU MUYEN-AGE.
Et musique est uue science
Qui vcult qu'on rie chante ct dance
eure na do merencolie
Ne uUllle qui mCl'cncolie
A chose <[ui ne pcut "aloir
Ains met tieulx gons en non ellalloir
l'artout ou elle est joie y porto
Les desconfortes reeonforte
Et nes seulement de louyr
Fait elle les gens resjouir
Ninstrulltent na en tout Je mon,te
Qui SUl' IllUSÏ<l'iC ne se fonde
Ne 'lui ait souffIe ou touche ou cOl'de
Qui par musitlue ne saconle
Tous ses fais plus a point mesure
Quc. ne fait mille autre mcsnl'e
Elle fait toutes les carolles
Par bom-s par cités par escolles
On l'en fait Poffice divin
(lui est fais de pain et de vin
Peut on penser chose plus digne
Ne faire plus 'luc gracieux signe
lOlJlme d'essuncier Diell ct sa glorc
Loer sen-ir am er ct eroire
Et sa douce mèrc en chantant
({ui de grûce ct de bien a tant
Que Je cicl et toute la terre
Et 'l nanqnc ly moncles ensel're
Grand pctit, moyen et menn
Ell sont gardé et soustenn.
J'ay ouy dire qnely angres
Ly mint. les saintes. ly archangrc,
1)0 vois dél~ saine et clere
Loent en chantant Dien Je père
Ponr ce quen glore les a mis
Com justes et parfais amis
Et ponr ee anxi que de sa grace
Le voient atles face à face
Or ne peuent Iy saint chanter
DOlle est mnsi'lue en paradis
1) Pour cette pièce et pour celle 'lui suit, nous sui vons serllpuleuscment la
copie de M. De Baecker.
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David Iy prophete jadis
Quaud ij ,'oulloit appaisier l'irc
ADieu il accordoit sa lire
Donc ij harpoit psaulticrs et oroisons
Ainsi come HOUS Ie lisons
Que sa harpe a Dien tant plaisoit
Et son chant qu'il se rapaisoit.
Orpheus mist hors Erudice
Denfol'. Ia conne la fniticc
Pal' sa harpe et par son donlz chan!
Cilz poeles done je vous chaut
IIarpoit si tres jolioment
Et si ehantoit si donleement
Que les g:rans arbres s'ahaissoient
Et les riviercr retonrnoicnt
Pour Iy ou ir et escoutcr
Si quon doibt cren'e sans doubler
Que ce 80nt miracles appcrles
Que musique fait voiro certes.

LE FLAMAND DE LA FRANCE.
(( A propos de Nordprene (nous écrit cneore 1\1. de Baeeker) , je viens
de me proeurcr un manuserit qui est Ic eartulairc d'un ancien couvent
de cc village. Prcsquc tous les acles qu'il contient sont ('n flamand. Je
vous en transcris un rclatif à un seigneur rle lIalewyn: » Ic Wouter
» van Halewyn rudder heere van Borre kenne ende doen te wetene allen
» den ghenen die dese myne lelfren zullen zien ofte Iloorc lesen dat ic
)) up den dach vltn hedent ghcconsenteert hebbe ende COlisentere biden
II Ihouden
van desen myne harde weerden heerc ende neve ham' Joos
II van Halew~n ruddere hOl're va
Pyenne dat hy sal moghrn gheven
II zekeren religieusen die nu corlc sullen
romen wooncii ende heuren
n risideii honden te Pyenne eene tiende toebehoorende den sel ven heere
n van Pyenne streckende Ilind der prochit van godeuaertmeldc (Godewaersn velde, village de rarrondiss~ment d'Hazebrouck) inde Casselrie van Cassel~ ambacht ghehoude in leene va myne hove ende heerscepe te Borre (village
ndu canton et de l'arrondissement d'Hazebrouck) sond' daerofghehoudë
»tsine my te' betalë by minen voerss. heere noch den sel ve religieusen
)) te deser waerf ome de veranderinghe van dien eeneghe tiendë penïc
»noch verlief ome de selve tiende voert te doene amortiere by consëtc
»van minc gheduchtc Iieere den selve religieusen al zo daer toe ben hoore sal behoude ende mids aldies dat de voerss religieusen ghehoudc
n werden de selve tiende van my te houdene in leene ter causen van
n mynë voerss hove ende lteerscrpe van Borre byeene stervelike malle
nome te comene te hove ende den ghedinghe tallen tide als van noede
» wert ende mids betalende verlie{' ter dood. In kenesse va [dien myn]
n zeghele hier an gheanghe ende myn handtcekene hier ondel' ghestelt
)) den XIX daclt van marte int jacr dunst .eeee. seven·sestich."
Voilà, mon cher ami, un échantillon de notre flamand au XVe siècle.
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"-':p. ~ Ous terminons nofre rapide inspeetion du conlcnu de la {( W ~.
I randc)) pour 1855 par J'énumérafion des derniers ouvrages Cri·
~ ~
li!Jués ou aélllOllcés sous la rubriquc {( llibliographie)).
« Almanaek des Volks)) (al.nanac du peuple pour 1855), publ~é
pal' la société flamanclc à Anvers, La société flamande d' Anvers fall
exception à la règle; la pinpart des eOlporations !Jui, dans les Flandres
et dans les autl'CS provinces flamingante; de la Bclgique, se dévoucnt
au maintien ct à la défensc des droifs sacrés dc la natioualilé thioise,
unissent. à un zèle admirablc d fécond une sympathic évidcnte pour
les principes fondamcntaux de toute société biclI 0'1;anisée: la rclil'ioJl,
la familie, la proprié é. Sans prétendre que la société flamandc d'Anvers prêche avec ulle COlls(:quence irréprochablc des théo .. ;cs subversives, nous rcgrcttons qnc dans son AllIlan:lc il se trahissc un esprit
queI!Jue pcu demagogue ct, il faut en venir à cetle confession, tl'ès peu
rcligicux, Nous ne dontons pas, néaumoins, !Ju' anprès des mem bres les plus
in(}uents de la soeiété de IIlcillcures convictiollS ne finissent par s'établir.
"nas \Vescn nnd die FOl'mcn dcr Poesie)) (L'esscncc ct les furmes
de la poésie), traité philosophi!Juc de 1\1. i\loriz Carrière. L'aulcur cnlrcprend dans ce livre la « ,éeonciliation)) du Dcïsmc ct du Pantheïsme;
tenlativc touchante d'un esprit supéricllr !Jui n 'a pas trouvé dans ses
prédilections panthéistcs la ,oiulioll des problèm '5 de I'esthétiquc,
Un traité du Or Hanslick )) Ou beau musical
L·jpsick, 1854.
1\1. Ed. I-lansliek proleste par ce tl'avail contre l'esthéti.)ue comme
science du scntiment scul. Il réduirait toutes les impressions ~rtisli
ques (.u bcsoin) à des formules de géomélrie ct il lûche de prouver !Jue
les formes considérées en ellcs·mêmcs et sans !Ju'dles expriment palpablemenl un sentimcnt détcnniné ou une pen;ée litteraire, jouisseut
d'unc vitalité, qui n'a rien iJ. envier soit au tableau de genre, soit au
drame proprcment dit. Il Y a du vrai dans cc !Ju'avancc l\J. Hanslick.
Nous avons annoneé Ie dernier tome de )) L'llistoire de la poésie Néerlandaise du l\loycn,àge)) par ~1. Ic doet. Jonekbloet. L'uuteur oecupe
unc plaee des plus honorables dans les prcmiers rangs des promoteurs
de la nouvelle seienee littéraire de nolre patrie, De main de maître
il a tracé ee tableau de la marehe de notrc poésie thioisc, Cependant
il y a dans son travail trois choses que nous regrettons. Pourquoi s'arrêter aux con fins de la poésie et de b prose; pourquoi faire d'une fOl'me

~

J),

2)

Vois pag. 5-8. 25-30.

LA. a WARANDE'

EN

18;);).

PAUTIE LITTÉUAIRE.

M,

souvcnt accidenteIlc la condition qui donne droit à quelque pllénomènc
lil.léraire d'être inscrit dans Ie beau livre de !\l. Jonckbloct? Néecssai,
rement Ie complet du tableau de la poésie souffre dc l'exc\usion de la
prosc. M. Jonekbloet dcvra, du reslc, rceonnaÎtrc lui·même qlle, dans
la I) Vie de J.-C.I) en prose thioise du XIlIe siècle, se trouve plu5
dc poésie que dans certaines chroniqucs en vers. Notrc seconde remarque
sc rapporte à la révolulion qui s'est opé, ée dans les idées de 1\1. Jonekbloet touchant la valeur de notre poésie épique et didaetique. Autrefois
1\1. Jonckbloet ne pouvait sOllffrer eelle-r,Î tant il était épl'Ïs de l'autre;
mais ayant vu que notre grand Iraducteur d'ouvragcs didaetiqucs, !\laerlanl, pom'ait convenablemcnt être eOllsidéré eomme Uil des premiers
apotres d'un système de philosophie sociale qui allait bien à 1\1. Jonekbloet, il n'a plus donllé au genre épique Ic pas SUl' Ic genre didocti'Ille. Si (troisièmement) JU. Jonckhloct avait davantage considéré la
poésie littéraire dans son unité avee la poésie traditionnellc du peuplc,
il "urait trouvé Ie moyen de mainlcllir Ic renom de nos épopées dil
moyen àge à la hauteur que, dans Ic temps, il s'est plû, lui'même,
à leur assigner. Du reste 1\'1. Jonekhloet est UH savant pour qni nous
professons la plns haute cstime ct nous soulJaitons heaucoup que ses
publieations françaises "Guillaume d'Ol'angc I) et (( li Romans dc la eharrelten aient en France tout Ic i'uccès que Jes excellenIs II'a"3UX de
notre compltJiotc mél'ilenl. 1)
M. Sen'ure fils a publié, prcsquc simlllt.llIémcnt, nvec les premières
livraisons de l'ceuvre périodique, inlituléc. ,,3Imé: Ilational, pour la lillérature , les antiquités ct I'lJistoire des Pays-H<ls n, dont nous ;l\'ons parlé
à la pag. 30 une « Histoirc de la lillératurc néedanrlaisc ct française
dnlls Ie comté de Flandre, dt'puis les lemps les plus rceulés jusqu' à
la fin du règne de la maison de Bourgogne." Cc travail remarquable
d'un jcune homme de dix-hllit ans a remporté Ia pal me bien rnérilée,
mise au COIWOUI'S par la "Sociélé royale dcs bC3ux-arls ct de la litlérature I) de Gand. Non sCllleIllent ~l. Serrurc donne rhistoire, prc>qu'
inconnue jusquïci, des poëtcs fl'ançais de 1,1 Flandre, mais il éelaireit
encore plus (rUn point douteux dans I"histoire de la litlél'alurc néerlandaise.
« Ribliographie des Dcutschen Kirelmtliedes 1), par 1\1. Phil. 'Vackernagcl. 11 n 'y a quc nos frères al Iemands qui Ea vent faire de
ces bibliographics dont la Ire livrai,on renfLrme 544 grandes pages.
Nous regrrllons que la parlie qlli cOllcernc notre patrie lIe soit pas
un peu mieux nourrie.
Deux instituleurs, MM. van Loghem ct Elberfs se 50nt mêlés d'éerire
un "Tableau de la littérature française)) cn français. Pour I'IlOnneur
de leur patrie, nous espérons quc eet opuscule ue franchis~e pas bes
limites.
Le mouvement liltéraire et artistiquc, qui est très vivace claus notre
province du Limbourg, se manifeste entr'alltrcs par les faiets Cl gestes
de la Société historique et archéologique à ~lacslricht. Nous avons annoncé les trois premiers "fascicules)) des notes et mémoires publiés par
la société. II est à espérer quc la languc dans laquelle ces " Annales I)
se publient (Ie français) contribue à leur proeurer à I'étrangel' tout Ie
succès qu 'elles mériteut.
Nous a\ons annoncé avec unc vive satisfaction la nouvelle érlitiou de
I) En dépût à Ia librairie archéologique de V. Didron, à. Paris.
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l' "Ilisloirc de SlO Elisabeth)). 1lI. Ie 0' de 1\Jontalcmbert, }Jar la vic
d'une sainle comtesse, et 1\1. Vielol' Hugo, par la vie d'uue histrionne ,
ont contribué tous les deux puissammcnt à réveil du sentiment de l'art
ehrétien. Quelqucs soient nos opinions poliliques, quclques soient nos
regrets religieux, n'oublions jamnis , non-sculement ce que nous devons
à 1\1. Ic 0- de l\1onlalembcrt, llIais eneore ce que nous devons au génie
divinatoire de l'auteur de "N.-Dame de Paris)), ponr la réhabilitation
de l'art gothiquc.
« 1\Iarie de Brabant, par Edw. van Even Il (L<1Uvain, et Pari~, V. Di.
dron). L'arehiviste de Luuvain, qui joint à une scienec solide un talent.
et un carartère des plus airnablcs, a eOllsacré à la charmante princesse,
dont Ie nom cst illserit au fmnlal dc ce petit ouvrage, une eouronne
de roses ct d'immortelles, digne dc son sujct. L'autcul' a mêlé avcc un
goût exquis les fIen,rs de la pcintnre au feuillagc historique dont il a
tressé son reuvre. Eerit en français ce peti! livre mérite de trouver
des lectcurs et des lectrices en }<'rance.
"Deutsche Mythologie von Jaeob Grimm. Il Nous avons regrettè que
Ic savant autcur ait consenti à donncr une troisième édition de sa
Mythologie sans avoir eu soin d'y apportel' les corrections que Ie progrès de la seienee, au dire de M. Grimm lui.même, lui preserivait. Le
« 'Vaehlsthum der Qllcllen und Forsehungen )) (" la croissance des SOUl'·
ces et des investigationsll, comme 1\1. Grimm s'exprime élégamment) au·
mit dû l'engager à un remauiement.
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DE DIETSCHE WARANDE
wordt alle twee maanden uitj!egeven, in afleverinj!:en Vlln
lOlt à 112 bladzijden druks, opgeluisterd met faksimilees,

muziekbladen, teekeningen, enz••laarlijks verschijnen dus
ongeveer 40 vellen of nagenoeg 670 bladz.; de prijs is

f 6.- - betaal haar in twee termijnen,

n°

.Juni en U· De-

cember.
Aan elk nommer der " Dietsche Warande" wordt, bovendien, een eng gedrukt

FnAN~CH BIJBLAD

toegevoegd. Zon-

der \" erho ogi ng van prijs zal das nu de jaargang 1856
eeni;.:c vellen druks meel' bentten dan de jaargang 18;,5.
IJat fransche gedeelte der "Warande" is ook afzonderliJk te ontbieden; het wordt, i n dat ge val, verriJkt met
al de prenten, die in de "Warande"' \clfrhtinen, en za!,

\;esehat op rurm 100 hladz. di uks, dan berekend worden
tegen f 2.- p. jaargang.

C. L.

VAN LANGENHIJYSEN.

NIEUWE BOUWWERKEN EN BOUWHERSTELLINGEN
IN NEDERLAND.
I.

ONTWERPEN EN GEBOUWEN VAN H. J. VAN DEN BRINK.

Wij hebben VÓOl' ons liggen dl'ie teekeningen, inhoudende
eenige der hoofdlijnen van het nieuw te houwen Aartsbisfchoppelijk Seminarie, door den architekt H. J. van den Brink;
voords teekeningen van de plans en den vool'gevel eenel' nieuwe
K. Kerk en Pastol'ij te Veenendaal (Renswoude); en eindelijk
den voorgevel van een »Geftieht van Weldadigheid te Nijkerk",
door den zelfde.
Wij veroorloven ons een en ander ten toets te brengen hij
de eenige voortaan verdedigbare bouwbeginselen. Wij ftellen
op den voorgrond, dat we daarhij niet verder zullen gaan
dan de grenzen onzer gegevens reiken. In onze beoordeeling,
hoe onvolledig dan ook, zal derhalve in dien zin evenredigheid zijn, dat wij alleen zullen fpreken van hetgeen wij zien
en weten, en ons zorgvuldig zullen onthouden van op onvolkomene pramlisfen een ftelsel van kritische gevolgtrekkingen te
bouwen.
Een

priesterfeminarie heeft aan vele eischen te voldoen.

Het moet eene gefchikte woning ftrekken aan talrijke ftudenten, met hunne profesforen. Het moet opene en overdekte
ruimten aanbieden tot oefening van den geest en het lichaam,
en

tot bewaring van ftudievoorwerpen.

Er moet eene kapel

met hare gerwekamer aan verbonden zijn, en het moet gelegenheid tot verkeer met personen uit de huitenwaereld aanbieden. Het is, van alle burgerlijke gebouwen, misfchien Ilie
DIETSCHE WARANDE

H.
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ftichting welke het naast komt aan de gewijde architektuur;
zijn charakter moet nus weinig achterftaan hij dat van een
klooster.
Aan vele dezer eischen fchijnt het ontwerp van den Heer
van den Brink te voldoen. Men vindt binnen zijne muren een
groot getal ftudenten·, profesforen-, knechtskamers , en logeervertrekken. 1\len mist er de keuken noch de bibliotheek, de
fpeelplnats, de ftudie- noch eetzaal; men heeft er kamers om
gasten te ontvangen. De drie rechthoekige parallelogrammen,
waaruit het plan van 'et feminarie beftaat, om{1uiten drie zijden
van een grooten hof of binnenplein; aan het einde van dezen
hof, tegenover het middengebouw , verheft zich de kapel, die
door twee overdekte gaanderijen, het beloop van een boog
van 90' volgend, aan de vleugels verbonden is. Lange gangen
geven, op de boven· en onderverdieping , toegang tot de vel',
fehillende vertrekkén.
Van de opftanden is alleen het voorfront ter onzer kennis
gekomen. Wij wenschen den Hcer van den Brink geluk, dat hij
zich tegcn de verleidingen van het ftelsel der vijf orden heeft
weten te wapenen. Het gebouw heeft een zoo veel vooruitfpringen den rcchter en linker vleugel, dat, in de voorfprongen, nog
gelegenheid gevonden is voor het aanbrengen van zijramen; de
voorlijn der stoep van het middendeel des gantschen gevels komt
met de voorlijn der vleugelgevels nog niet gelijk. Dat middendeel,
gekantonneerd door twee fchijnbaar achtzijdige pijlers, wier
lengte gebroken wordt door de om hen rondloopende banden
en kordons, die de drie verdiepingen affcheiden, is voorloopig
met cen geveItopjen bekroond, maal', naar wij vernemen,
bcftcmd om een toren te dragen. Boven deur en gangraam ,
ter bepaling van wier vreemde postlijnen , op den voorgrond
fchijnt getreden te zijn niet eenig konstruktief argument,
maar alleen het verlangen om buiten den gewonen uitgerekten
rechthoek te blijven, vindt men, op de zoogenaamde eerste
verdieping ~ een rechthoekig tweelingsvenster , daarboven een
dubbel rondboügvensler, en, eindelijk, in den geveltop, drie
rondboogvenster tjens, waal'Van het middelste grooter is dan
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de anderen. Overigens zijn in den muur die het middendeel
aan de vleugels verbindt, weèrzijds, drie rijen hoog, vier vensters
aangebracht; in de gevels der vleugels, drie.

De vensters

in de verdieping gelijkftraats zijn bijna rechthoekig, maar
hun bovenkozijn is licht gewelfd; de vensters in de eerste en
tweede verdieping zijn rondboogvormig. Voor de binnenposLeJl
of roeden is iets gedaan om de verdeeling niet op die del'
vensters van een hurger woonhuis, noch van de onuitftaanhare
hoIlandsche zoogenaamde kel'kramen del' XVII' en XVIII' Eeuw?
of boogramen der Renaissance, te doen gelijken. De wijze,
waarop de vleugelgevels bekroond zijn dooI' hel aannemen
der trappen als type, het wijzigen van dezen vorm met tusfchengebrachte eirkeldeelen en flankeeren met de bekende over
hoeks geftelde en ingelaten parallelepipeda (in dit geval fchijnbaar achthoekig), die de oude toren-arkels hrrinneren, ZOIÎ
ons volkomen bevallen, ware 't niet, dat wij de daaronder
doorloopende kroonlijst minder in over-cen-ftemming vinden
met foortgelijken geveltop. Eene kroonlijst toch ondel'ftelt
een formidable balklaag; hiermeê zijn in over-een-ftemming
de fpantlagen onderfteld door het antieke frontispies; maar
niet, dunkt ons, de geveleindiging , die kenmerkend is in onze
kepergevels. Een vliering is en blijft een leelijk voorwerp, da t niet
verdient in den gevel van een net en eerlijk hollandsch gebouw
met prretensie te worden uitgedrukt. Men gevoelt, dat deze aan·
merking niet kan Oaan op onze aloude in de dakhelling aangebrachte venstertjens. Zij Oaat alleen maar op het afteekenen
van een per se leelijken vliering, in een fchoonen geveltop. 111
onze oude aanzienlijke gebouwen was het dak met zijn fpanten en karheelen zichtbaar, voor ieder die de bovenvenlieping
binnentrad; en deze betimmering was fraai, en mocht tegen
onze fchoonste plafonds ruimfchoots op. De overhoeks geftelde
parallelepipeda , waar we hoven van fpraken, waren dan ook
doorgaands de uitwendige erkenning van de karbeels der hin .
nenbetimmering.
't Is jammer, dat het middendeel zich over het gcheel waf
nietig voordoet, vooral tegenover de vleugels. De vensters ziju
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daar wel ciedijker van vorm dan de andere, maar daardoor
juist fijner en toch te blijkbaar van de zelfde hoogte om ab
iets geheel op zich· zelfs den aanftaanden toren te doen voorgevoelen. De zijvleugels zijn gekantonneerd met de zelfde pijIers, die het middendeel inlluiten; ook dit leidt tot de vergelijking van de vleugels met het middendeel , en zet onzel'
aanmerking van hierboven eenige kracht bij.
Dit ftaat intusfchen vast -

dat de ontelbare zwarigheden,

waarmede de maker van een feminariegehouw te kampen heeft
ons, over het algemeen, door den Heer van den Brink ge·
lukkig overwonnen fchijnen. Hopen wij dat de bouwmeester,
voor de uit- en inwendige toereeding der kapel, zich op onze
oud-vaderlandsche monumentjens , al s het ook maar van de
XVI" Eeuw, gelukkig inspireeren moge.
Wij hebben verder kennis genomen van een drietal teekefJingen, yoorftellende de nieuw in aanbouw zijnde Kath. Kerk
V;î!1 Veenendaal (Roerm?nde). Een eerste blik, aan den » opftand" gewijd, ZOlÎ u doen denken, dat gij hier, van de
noord- of zuidzijde, het middengedeelte in oogenschouw neemt
van eene dier zeldzame kerken met twee trallssepten, gelijk
de fteden Ments, Munster, en Paderhorn er aanbieden; maar
de » platte grond" wekt u al fpoedig uit den droom en gij
wo-rdt gewaar, dat het buitenportaal (porclte), aangebracht
onder het middelste del' vijf fpitsboogvensters, die gij tnsfchen
de twee gewaande dwarspanden telt, voor hoofdingang gege-ven wordt, terwijl die dwarspanden of transfepten-zelven niets
anders zijn dan, aan uwe linker hand, het pastoorshuis, aan
uwe I'echter een» kerkekamer" , voords, wat wij, Gothieken,
noemen een » paradijs", en daarachter een baptisterium; terwijl de zangers-- en orgelgalerij daar over-heen-Ioopt. Nu
is de gevel van het pastoorshuis niet zeer hreed, maar uit
hel plan der zoogenaamde eerste verdieping blijkt, dat eene
kast iu het huis van den Pastoor het eerste fchijnbare kerkraam aan uwe linker hand voorbijCchiet, terwijl ook achter
kerk het huis zich weder verhreedt en dus eigenlijk het
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in het middenge-

deelte der pastorie. Dit is, in ons oog, een kapitaal gehrek.
Dat men, in de tijden der geloofsvervolging en van het kerkdienstverbod , zieh behielp met woonhuizen, waarvan enkele
vertrekken zoo goed mogelijk tcr viering der H. geheimell
waren ingericht de huiselijke

dat men te dier tijd genoegen nam met

tint welke

de Godsdienstoefening verkreeg-

wij vinden het volkomen verklaarbaar, gewettigd, en prijse
lijk, maar dat men in onze tijd voort zoû gaan met te maken,
als het ware, eetkamel' en kerkchoor en sltite - dat men,
gelijk hier werkelijk beraamd wordt, het fanktu3rium fleehts
door een dun fchot zal affcheideu van de huishomlelijke kasten
des aan de kerk verbondenen Herders - dit komt ons niet
flechts bedenkelijk, maar wijl het met een diep ingrijpend
beginsel van christelijk architcktonische betamelijkheid famenhangt, ten hoogste wraakbaar voor.
Een onzer achtb3arste vrienden, de Heer P. v. C., een mail
wiens voorgeflacht in de hoofdstad in al de lotwisfelingen der
noord-nederlandsche katholieke Kerk gedeeld heeft - die hare
gefchiedenis niet Oechts kent uit de boeken, maar, wat bij foortgelijke ftoffe dikwerf nog meel' licht fpreidt, uit de zorglijk
bewaarde en voortgeplante traditie van vadcr op zoon -

een

man, die vruchtbare ftudies gemaakt heeft op de oudere en
jongere inrichting del' nederl. kerken, en hare stijlovcrgangen
betel' begrijpt dan menig-een

onzer officiëele architekten,

heeft voor een paar jaar in het tijdfchrift }) de Kath. Nederl.
Stemmen" eenige artikelen geplaatst over de eischell van
den tegenwoordigen kerkbouw, en daarbij in zonderheicl de
wenschlijkheid doen uitkomen, dat pastorij en kerk a{ge{cheiden zij; en wij zijn volkomen overtuigd, dat hij het nithouu'en
tals het ware) van de

autaarapside

IN

het huis van

den

Pastoor eene groote fchennis van de edele regelen der gewijde kunst zoû rekenen. Wij behoeven nu niet meer op te
merken, dat die autaarapside natuurlijk geene licht ramen
heeft. Die ramen zouden uitkomen in de kasten van het huis 1
op de trap, in de pastoOl'skamer en voorkamer. Hoe kan men
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het heerlijkste en onkostbaarste cieraad, eu tevens het wezenlijkste beftanddeel eener kerk toch zoo roekeloos prijs geven!
De apsis, het sanktuarium, het choor - het is de hoofdzaak.
Daarmeê BEGONNEN onze vrome voorouders_ Menige kerk was
nog houten loods, menig pastoorshuis was nog ver te zoeken,
als reeds het choor der kerk met zijn hal ven veelhoek zich
rustig ten Hemel verhief, en als uit zijne ranke vensters het
weldoende oosterlicht I) over het heilig outer heen de voorhoofden der gemeenteleden troostend en heiligend heftroomde !
]~Il daaraan DENKT de architektuur in onze dagen niet eens.
Als de fraai gekalkte altaarnis maar zoo wat van ter zijde
met een valsch en vaal fchernerlicht vervuld wordt - dan is
het genoeg; als de letters del' heilige boeken maar (zonder
gaspit 2) léesbaar zijn!
Men let wel, het is er vcr van daan, dat wij hier de fcllUld
geven aan den Heer van den Brink: de fchuld is aan het
archileklelldom in 't algemeen, dat de goede tradities verloren heeft en tevens de goede kunstregels.
Wij dmkken ook op ons onbetwistbaar recht, om al het
hovenftaande te zeggen, en des niet-tc-min lof te geveu
I) Het niet behoorlijk oriëllteeren van de meeste onzer nieuwe kerken is
ook een kapitaal gebrek. De vroeghymnen aanheffen als werkelijk de eerste
llIorgenftralen door de choorvensters dringen - er moeten weinigen daden
van Godsdienst zijn, die in verhenging des harten vergeleken kunnen worden
bij deze heerlijke handeling ad rem. Nu, in tegendeel, dringt het vriendelijk
morgen' icht niet zelden achter het orgel van daan, befchijnt de geloovigen
op den rug, en het is ter naamver nood dat het 'et presbyterium, van waar
het uitftralen moest, bereikt. Naar onze meening moest het gooll oriënteeren
ue eerste voorwaarde zijn, waaraan e~n kerkbouw te voldoen had. En hoe
menig werf toch ziet men, dat, op het land, om de kerk met het "ft'ont"
naar den weg te zetten, er van Oosten of Westen geen nota genomen wordt,
al heeft men gronds genoeg. Even als of de weg zich niet naar de kerk, de
kerk zich in tegendeel naar den foms gants toevalligen , altijd afhankelijken
weg te fchikken had. Binnen weinige dagen hopen wij op dit dringend belang,
met al de uitvoerigheid en, zoo mogelijk, grondigheid, te-rug te komen, die
het verdient.
2) Onze vriend Reichensperger heeft in zijne "Fingerzeige" te-recht opge·
merkt, dat ue al zeer onbefeheiden ftank van het gas Hecht past bij de geuren van het Hemelseh Jerusalem; hooglijk keurt hij af het aanbrengen van
gaspitten al te dicht bij het presbyterium, de voorstelling der geestelijke
waorold.
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aan den architekt voor het prijselijke, dal in zijn opfland
te vinden is. Hij heeft met het fpitsboogvenster fommige
der elementen van den burgerbouw der XVI' Eeuw verbouden; hij ftaat boven vele der makers onzer nieuwste dorps·
kerken. Hij heeft, behoudends het aangemerkte, gevoel voor
harmonie, hij heeft wat gelezen en wat gezien; hij weet,
dat de Gothiek niet duurder is dan eenige andere stijl; bij kent
veel beter hare ressources en hare veelzijdigheid van opvatting
dan de meeste onzer kerkmakers. Hij is niet bedorven, noch
door Vignola, noch door Heideloff. Maar de » ouderwetsche
fymmetrie" zit er nog wel een weinig in, en offchoon wij
niet bepaald de navolging der engelsche Gothiek zouden wen·
schen - kan toch het » Dachreiter"tjen op het renswouder
kerkjen , al ftaat hel precies in het midden van de nok, tusschen de twee vleugels, ons niet behagen. Hel ontwikkelt zich
niet organiesch uit het gebouw, en men is geneigd te vragen
of het ad libitum links en recht" rijden" kan.
Wij hebben een allerliefsten gevel van den Heer van deu
Brink gezien, opgetrokken voor een weldadigheidsgesticht te
Nijkerk. Dat is inderdaad harmoniëus en cierlijk, en herinnert u, met uitzondering van de meer moderne onderpui, eenige
fraaye exemplaren van gildenhuizen enz. in Belgiën. Éene vraag
flechts: Is de geveltop werkelijk de uitdrukking van een zich
daarachter bevindend dak, of fteekt hij, het topkruis ongerekend, werkelijk drie en een halve el hoven het dak uit? In
het laatste geval zoû el' hier er eene niet te rechtvaardigen tegen·
fpraak wezen tusfchen den cierlijken en toch nog masfalen
geveltop en het wezenlijke gebouw. Men moet, in dat geval,
dezen geveltop niet verfcllOonen met de talrijke voorheeldell
der heerlijk uitgewerkte frontalen boven de l,ltcarnes van deu
derden goth. stijl. Dat is geheel iets anders: voor-eerst, die
frontaaltrommels fteken niet boven het dak uit, worden schier
nooit en profil gezien, en hebben meestal een donkeren grond
achter zich; ten tweede, ze zijn meer fantasliesch kantwerk,
dan folide muur, gelijk hier. Maar, behalven dat, men moet het
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minder logische niet nabootsen, ook niet al bewondert men de
soms lieflijke buitenfporigheden van den {fyle flamboyant. Maar
we vermoeden, dat er hier dak is achter den geveltop; dat
el' dus geene ijzeren trekkers befteld zullen moeten worden,
om te verhoeden dat de geveltop van het gebouw afwaaye,
en dat, ook in dit geval, de Heer van den Brink, van wien
we recht en reden hebben nog veel goeds voor onze nederlandsche bouwkunst te verwachten, bewezen zal hebben éene
lijn met ons te trekken, die vooral de platte-lijst-fchavers zoo
vervolgen, wijl die lijst in het huis vormen LIEGT, die het
huis niet heeft, en niet hebben moet.
Bij dit vertrouwen op de toekomst wagen wij nog een wensch
uit te fpreken voor het oogenblik·zelf. Wij wenschen, name·
lijk, dat de opftanden, die we van den Heer van den Brink
gezien hebben, gebouwen voorftellen , bearbeid in gebakken
of deels in gehouwen fteen: gebakken fteen, met zorg gemetseld en gevoegd; niet vol geworpen met pleister, en later wit
of vaalbruin gefaust uit den onbefchaamden ftukacloorspot, die
bij onze nabuurvolken zulk een groote rol fpeelt, en aan
wiens verleiding wij, den Hemel zij dank, tot dus verre, al·
thands voor het uitwendige onzer gebouwen, hebben weten
weêrftand te bieden.
A. TH.

DRIJ VLAEMSCHE ALBUMS, 1)
DOOR

A ANGZ. ANGILLIS.

I.

DE JONKVROUWEN VAN CROMBRUGGHE.
Philips van Crombrugghe, heer van Loorynge, won bij zijne
gade, Helena Mesdach, vrouw van Walsbergen en Rijnsacker,
drij dochters, Helena, Maria-Anna en Geertrui. Deze meisjes
waren alle zoet op poezij , en eenige gedichten onder haren
naam komen voor in haer album, een langwerpig boek kl.
in-Jo. Het beslaet 48 hl aden (de twee wapenschilden waermede het aenvangt er in begrepen) of 96 bladzijden, zeer net
beschreven. Bij het vel'zen-album is een wapen-album gevoegd,
fraei in waterverf geschilderd en groot 47 bladen of 94 blad·
zijden. De bladen van het wapen-album zijn genummerd.
Daerop volgen viel' onbeschreven bladen en daerna een alphabetisch bladwijzer der wapenschilden van 4~ bladen, op twee
kolonnen geschreven. Het laetste blad draegt het jaertal 1659
en het handteeken van Ph. van Crombrugghe Loovelde, dic
verscheidene stukken in het album geschreven hecft 2) en voor
kenspreuk had Nil admirari. Het album bevat sommige stukken, zoo ik meen ter CCl'C der jonkvrouwen gedicht, met
1) Tc re,;t heeft de Ridder van Rappard, in een belangrijke bijdrage tot
de werken der "Maatschappij van Nedert Letterkunde", opgemerkt van hoe
veel waarde voor de lettergesehiedenis de bestudeering der albums van
vroeger dagen is. Wij verheugen ons, met onze huidige nederige poging in
die rigting, ons bij den arbeid van dien kunstlievenden verzamelaar te mogen
aansluiten. "N. Reeks v. Werken v. d. M. der Ned. L. te J,." VII, 1-138.
2) Dit wil niet zeggen dat hij er de makel' van is.
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aenvangletters onderteekend en tusschen de jaren t 65 t en 1656
geschreven.
Over Helena, naer 't schijnt Philips oudste dochter, weet
ik geene bijzonderheden; zij heeft vijf stukken in het album
onderteekend , daerbij voegende hare kenspreuk Mercy à Diele,
Godt danek, of Godt zy ghedanckt.
Maria-Anna verliet al vroeg de wereld. lIet is uit twee aenteekeningen, bij haer afscheidslied geschreven, op te maken
dat zij den 98 januarii 1629 het kloosterkleed aentrok in de
karthuizerorde te Brugge, en dat zij reeds den iS Maert des
volgenden jaers (1650) in de eeuwigheid insluimerde 1). Hare
spreuk was lJfienla; i'espere of Hope is troost.
De kenspreuk van Geertrui was: Raison poter gnide of Reden
voor reghel. Het meisje ontsliep in het annoneiaden-klooster
te Brugge, ten jare 1658, en werd, gelijk vroeger hare zuster Maria-Anna, in de O. L. V. kerk ter aarde besteld.
De stukken, in het album voorhanden, zijn stellig niet alle
door de jonkvrouwen gedicht; sommige derzelve heb ik reeds
op andere plaetsen ontmoet, doch ik heb bcmerkt dat deze stukken, die van elders op het album zijn overgeschreven, door
geene der jonkvrouwen onderteekend zijn; gelijk b. v. het
achtregelig versje zich aldaer fo. 94 bevindende dat reeds in
den jare 1584 op de straten van Antwerpen uitgestrooid werd
volgens de getuigenis van G. Boonen, in zijne onuitgegeven
» Alltiquitates Lovanienses" 2)! waer wij lezen:
1584. Septembris Xa wert al/tier te Leuven ge{chl'even dat de
naervolgende Pa{quillen ort Refereinen binnen Antwerpen ach·
ter de (traten geftroeyt waren ....
D'oirloghe heeft ons een kinl gcrweet,
)) quaede met" hiet fijnen vacd.!re;
)) Uoe langer hoc erger" dat kindeken heet,

)) Gebreek van wijsheyt" is die ghevaderc;
1) FO. 28 verso (van het album) 28 .Tanuir 1629 monacalem veslel/! /'ecepit
LOOl·inga. - Ib. fO. 29. Mortua Brtlgis Carthusiana ad vitam caJlestem migravit
5 Marti} 1630.
2) 2 dn in fO. Zij berusten op het archief te Leuven.
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Illweedraehtigheyt'" die voerter , noyt quadel'e.
Sy heeft fuchlen te wille, dat kent wort groot,
Den almogenden Godt fy ons beraedere,
Want wort dat kint etende, adieu ons broot.

Piot heeft dit stuk uitgegeven in het VI· deel van het" Belgisch Museum", blz. 2'19 en het komt, met cenige varianten,
in het album voor:
Den oorlogh heeft ons een kindt ghefweet.
11

11 quaden raet" is hier af den vader j
Lanck-zo-erghe,'" het kindeken cet.
11

Ghebreek van wijrheyt" is de gheuader.

De voefter vrauwe (noint gheen qua:ler!)
heeft foehs ghenoeeh. tKindt werdt groot.
Almoghende Godt, weeft ons berader,
Want wort dit kindt etende adieu ons broot!

In bello calamitates certissimre sunt,
ineertus evcntus raro felix f).
Wat er van de andere stukken ook wezen moge, het komt
mij wel waerschijnlijk voor, dat het gevoelvolle lied, waerin
Maria-Anna haer afscheid van de wereld bezingt, als een werk
van haer te beschouwen is en hier, als eene proeve van hare
dichterlijke natuer, mag worden medegedeeld.
NIEU LIET, OP DE WIJSE:

Het viel eens Hemels dauwe 2).
28 Januir 1629.

1.

3) Als eell foet hemels dauwe
valt up dit aertfehe plein
hoe menieh fcllOon kerfau wc ,

llOe menich blommeken clein
I) FG. 24 van het album.
2) Zie de melodU in Snellaerts "Oude en nieuwe Liedjes"; 11°. 39, bb. 20
en XXII, en vergelUk dc mededeelingen deswege in de ,,0. en N. Kerstliederen, enz." van J. A. en L. J. Alberdingk ThUm, bI. 22 en 299.
3) Om den geur van deze dichtruikertjes te beter te doen waarderen,
hebben wU el' eenige dorre bladerkens uitgeworpen. De liefhebber van deze
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fiet ghy daer niet up groeyen
in alle foetieheyt!
die plantkens ziet glly bloeyen
in alle liefelieheit.

2.
Eens hemels uau blymoedieh
is nu op my ghedaelt,
een goetheyt overvloedieh
die myne ziel deurftraclt.
Tis Jefus foete minne
die mijn ionek herre clein
geheel verweekt van binnen,
door zyne liefde reyn.

3.
Te nauwe lIfatrofinnen 1)
daer neme iek nu den ganek;
daer wil iek gaen beginnen
in eenieheyt feer ftranek
van meinfehen afgefeheiden,
te roeken hemels vreueht.
Jcsu, wilt my gheleiden
en maer.ket mi verheueht.

4.
Een paradijs van luften
wordt my mijn eenieheyt;
daer fal mijn herte ruften
wel verre van ydelheyt.
Het werdt Gods clacr aenfchinc
dat my vcrfoeten zal,
lIy is mijn medieine
in dit allendieh dal.
zal ze echter getrouwelijk aan den voet der bladzijden opgcgcl'ClJ vinden.
l ' menich blommeken clein. 2! nu op my is ghedaelt. 2i die mijn ziele deur·
firaelt. 26 hertol reyn. 27 heele. 27 door zijn liefde certein. 3 t te Satrofinncn
nauwe. 3; aldaer, fonder verflauwen. 36 zal ick daer foeken vreucht. 38 en
maeckt. 4~ verre van ydelheyt.
I) Satl'osillllen, de vrouwelijke Karthuizers.
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5.
Moet iek fomtijts verdrag hen
aermoede oft hongher groot,
'k en fal loch noyt beclaghen
al [oude iek lijdeu noot.
l\loet iek den flaep oee deerveu
en doen een diseiplijn,
als iek !och cel' s fal fteerven,
dan zal iek hlyde zijn.

6.
Moet iek noch Iyden kauwe,
cn f weerelts fel verwij t ,
op Godt wil iek betraU\ven
nu en tot allen tijdt.
Ziet nu dan, mijn ionek leven
wille iek, met hlyden moet,
vry tot den ftrijdt begheven,
om Jefu minne zoet.

7.
U Wee relt , wille iek laclen
met al u ydelheyt,
wat zal my toch eens baten
al u hooveerdielleyt?
n, rijedom, pracht en eere,
u ook, mijn vrienden foet,
wil iek abandonneren
en foeeken [hemels goedt.

8.
1\1 ij n kelens, peerels , baguec,
tabbaerts rijek toegllcruft,
gaud!, zilver, goedt en haven
en alle rweerelts lurt,
5' noyt en fal ick beclughen. Gi hool'en menich verwijt. 7 1 'Vee relt , u
wille iek laeten. 7 5 Adicu, rijckdom eu ccre. 7" ghy ooek. 8 1 en al swcerelts
,,"cllust.
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met die titels van eeren.
die Iaete ick bi ydelick.
het zal cens al verkeeren
en dat wordt eeuwelick.

9.
Adieu, pompeufc rtedcn ,
adicu, ghy wcerclt fnood t
zict hoc compt anghetreden
ons haeft dic hleeke doot.
Wa t, weerelt , fal dan wefcn
van al u ydelheyt?
Jefu, lief uutghelefen,
doet mi bcrmerticheyt i).

Ik moet nogtans opmerken dat Maria·Anna dit liedeken niet
onderteekend heeft.
Onder de vijf stukken die Helena's naem dmgen, zijn el'
twee Nederduitsche die ik hier afschrijf:
I.
De leerynghe Christi wilt altijts achtervolghen
cnde uwe onderfalen altijts van als beforghen.
Daer twift is zult ghy ook altijts vrede maecken;
den aermen wilt byftaan ende niet verlaeten;
5. den quaeden wilt ftraffen ende den Ileel.ten I) leeren ,
ende den goedcn zult gliy altijts houden in eeren 2).
Godt zy ghedanckt.
IIELEINE VAN CnOMBRUGGHE.

H.
Eens hadde ick ghelt ende ooek een vriendt
ende hewaerdefe beide gheftadelick;
ick leende mijn ghclt an mynen vriendt,
in zynen noodt, ghenadelick.
5. lek fpaerde mijn ghelt en mynen vriendt
zoo langhe als ick wel conde:
9~

fnoo. 9 5 'WeCl'elt, wat.
I) Zie het album f". 28 yo·29.

2) Eenvoudigen.

3) Album, f". 4.
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iek vracchdc mijn "helt an mynen vriendt,
maer ghelt noch vriendt iek vonde 1).
a lemprunter, Coufin germain ;
mais au rendre, fils de p.....

Godt danek.
HELEINE VAN CROMBRUGGHE.
fidar est bono, no fidar est melio.

Slechts twee stukjes, waeronder een Nederduitseh, dragen
den naem van l\larie-Anne.
Edel mtÏnfehe, ghefehaepen naer Godts ftgure,
als die lijdt eommet ende hure
dat ghy van hier fcllCeden moet,
hcbt glly dan gheen ander goed!
5. dan hooghe huuren, landt ofle ghelt,
zo cift dan acrmeJic met u gheftelt 2).
wIek leven, zuleke doot.

Hope is tl'oost.
MARIE·ANNE VAN CnOMBRUGGHE.

Loorynghe. 1628, 4 Junij.
Celuy nert pas raige, qui ayant plurieurs
ennemis paffe fa vie fans foucy.

Geertruyt heeft er even zooveel onderteekend , waeronder ook
een Nederduitsch.
Overvloedighen rijedom noch armoede groot
en wilt my, Heere, op defer eerden niet gheven;
iek moehte (u) verfaeeken duer grooten noot
fegghende: waer is die Heere ghebleven?
5. overvloedicheit doet den menfehe fneven,
want de rijeke komt fwaerlick ten hemel binnen.
Maer, 0 Heere, want iek opter eerden moet leven,
foo lact my matelick mijn nootdruft winnen.
Ghy kent die broofcheyt van mynen finnen;
10. rijckdom ver heeft • aermoede macet droeve,
dus ghccft my, Hecre, Ileehts dat iek behoeve 3).
Vivilur parvo bene. 1629.

Reden voor reghel.
GEERTRUYT VAN CROMBRUGGIIE.

Behalve de reeds aengehaclde en ondergeteekende, bevat het
album nog de volgende namelooze Nederduitsehe stukken en
spreuken.
1) Ibid. f". 31.

2) ibid. f". 20.

3) lb. f'. 23.
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I.
DheHfehere was doof ende de verweerere mede,
ende den juge noch doover ter zelver ftede.
Dheeffehere hieseh den » pacht van zynen "rondt";
Den verweerere ontkende ft hem thebben ghewondt".
5. Den juge, die defe twee qualick verftont ,
gaf, voor een vonneffe diffinitijf,
» dat elek zoude t.huus gaen ende payen zijn wijf" J).

11.
Ene goede hope wederftaet allee ne
perykel, teghenfpoet ende ongheluek ;
want al waren wy ghewondt totten beene,
hopende een beter, zoo mindert den druek 2).
Lcntcseunt tempore

CUfaJ.

Quod ratio nequit srepe sanavit mora.
11 ny at meilleure mcdieine gen Ihuile du tem ps.

m.
o

menfehe, dunckt op den leften tijdt
,'an ",eleken ghy onzeker zijdt.
Hope van langhe te leven is verloren,
want ghy, meinfehe, van een nauwe gheboren 3),
5. levende hier al te eort een tijdt,
van onrufte enoe tribulatie ghy \'01 zijt.
Ghy gaet open ghelijek een bloeyende blow me
ende ghy valt haest of, wederom me.
gliy waert ecrde ende eerde zuldy werden 4),
10. ghy verfinekt gbelijek dwaeter inder eerden,
ghy verdwijnt lijek een sehay ofte ombre
hebbende uwen gefetten tijdt ofte nombre;
tghetal van uwe maendcn is ghctelt
ende uwe mate is van Godt ghcCteit 5).

IV.
De naeck tc waerheyt en be}lOuft gillen ehiraigc;
maer dc lueghen wordt becleet om proffiet en gaige 6).
I) lb. f". 2, verso.
4) Gen. cap. II, y. 7.

2) Album, f". 29, vel'so. 3) Job. eup. XIV, v. I.
5) Album, f". 32. 6) Ib. f". ss.
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V.
Zulek beeken, zulek gheclanck;
zuleken voghel, zuleken zanek t).
als het zwijn droomt, tis vanden back.

VI.
Met zuleke als ghy verkeert,
Met zuleke wordt ghy gheeel't 2).

VII.
Tis beter benijdt dan beclaeeht,
alCt God behaeeht 3).

16

mart.

1631.

YIII.
Oude kennelfe dient onderhauwen
zoo reden verheefcht om vele Caeken;
den gheeCt vel'heucht al ware hy in benauwen,
alCmen met liefde by elcanderen eompt te gheraeken.
Nieuwe gheeften en kon( n )en my niet vermaeken,
want haeren aert is vol fenijn;
dus gheeft my een wyle hy u te gheraeken,
voor tfeheyden zoo wille iek hlyde zijn 4).
Sperandum est vivis. N. 20 feb. 1632.
on ne pert rien ponr demander.

Ik acht het onnoodig proeven der fransche stukken mede te
deelen; geen een kan de vergelijking met Maria's lied uitstaell.
En thans zeg ik hier oprechten dank toe aen den WelEd.
heer Baron J. De St. Genois, die mij het zoo kostelijk album
der Jonkvrouwen van Crombrugghe geleend heeft.

11.

MAGDALENA VANDEN DRIESSCHE
)) zag, naer allen schijn van waerheid, te Mechelen het eerste
licht. Men weet niets omtrent hare lotgevallen. Zij schreef in
genoemde stad ten jare 1616. Deze dichteresfe .... beoefende
J) lb. f". 34.

2) Ib. fO. 3i.

DIETSCHE WARANDE

II.

3) Ib. f". 39.

4) lb. f". 41.
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te gelijk de fransche en de nederduitsche poëzij. Haer liederenboek , vroeger het eigendom van den heere Meynaerts, te
Leuven, behoort thans den hoogleeraer C. P. Serrure, te Gent.
In dit album komen er verschillende vlaemsche liederen voor,
welke van dichterlijken aenleg getuigen. Het behelst overigens
vele gedichten en liederen van andere belgische dichters uit
die dagen, aen de Jonkvrouwe gerigt. Sommige dezer liederen zijn wezenlijke meesterstukken van pennekunst. 1)"
Het boek is van verscheidene handen geschreven en vele
stukken zijn, ja, wezenlijke meesterstukken van schrijfkunst.
Het is, gelijk het voorgaende , een 12° langwerpig formaet
(hetwelk men ook album-formaet heelen mag) en beslaet thans
122 on gecijferde bladen of 244 bladzijden, want vroeger
moest dit getal grooter zijn, dewijl men er onderscheidene
gapingen in aentreft, namelijk tusschen de bladen 68, 69
en elders.
Het album vangt aen met een aerdig stukjen zijnde een
)) oraison pour les dames à marier . "
van den volgenden inhoud:
o Seigneur Dieu, qui m'avez créé
et beaueoup de gràces donné,
Je vous prie, puifque mal'ié je dois ertre,
que bien tort je Ic puis eftl'e,
cal' l'altcnte fort m 'ennuict
aullant du jour que de nuiet.
POUI'

guid efPoir.

Men ontmoet cr de volgende jaertallen: 4 augusti 161 ä ,
1617 en van eene veel latere hand het jaer 1681 en nog later
1711>; gedurende welke twee eersle jaren het album vervaerdigd werd, want deze jaerleekeningen alléen gaen met twee
dichtstukken gepaerd; het jaertal 168\ is waerschijnlijk uit de
hand eens praktizijns gevloeid die het album met zijne domme
formulen wilde besmetten; men vindt er namelijk:
)) Aujourdhuy 22 Juin 1681. Comparut par devant... " maer
1) "De Eendmgt" I 6 jac!';. n r 17.
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hij moet welhaest gezien hebben dat zijn Comparut par devant
een aerdige figuer zou maken op een meisjesalbum en hij
schrabde zijn formule door. De jaerteekelling 1715 behoort
tot eene hand die eenige wit gebleven bladzijden met platte
zedelessen vervulde, waerschijnlijk om als tegengift voor de
lieflijke minneliedjes te dienen.
De naem van Magdalena vanden Driessche doet zich slechts
eenmael in het album voor en wel fo 5, ofschoon men nog
(f" 2 en 4) den familienaem Van den Driessche en tweemael
(fo 110, 112 verso) M. Vanden Driessche aentreft. Men vindt
er nog, benevens een paer samengevlochten letters, de namen
van R. Boembeke (fo 6) op den buik van een zwaerlijvig
paerd dat op zijne vier beenen het democratisch Vive la liberté geschreven draegt ; f" 50, J. Bote, fo 6, A. PouUet, en
fo 72, C. Backx.
Het album is nog met eenige teekeningen versierd, waeron·
der deze van fo 75, verbeeldende een kruis met de instrumenten der passie en een' biddenden mensch, door gebrekkige bewerking uitmunt. Op fo 14 bevindt zich nog eene grof
gekleurde teekening, voorstellende een' gewapenden krijger en
eenen monik. De krijger draegt eene vierkleurige vaen (oranje,
blauw, bruin en geel); op het oranje staet het woord hoveer-

dicheyt, op het blauw is een wapenschild waerbij het welgepaste woord ydelheyt, op het bruin, digt bij 's krijgel's mond,
ira; en op het geel gula. Langs den stok van 't vaendel leest
men De hoop my voeit. De monik wijst naer den krijger en
uit zijnen mond gaet een blauw lint met deze woorden
mijn gewin
is Chr(istu)s min.

op Co 13 verso en C' 7iS verso staen twee beeldspraken. De
cene
Pil' vent venir
fous
Un vient d'un 1)

laet zich gemakkelijk door

1tn

I) Het adv. sous is hicl' uvcrbodig.

soupil' vient soltvent

d'lln SOlt-
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venir verklaren; de andere is in denzelfden Zll1 opgesteld met
dit verschil dat ze in 't Latijn dient verklaerd te worden.

O. CVR
R. BIS
mors

T.
a. a. a.
s

et
in
am. am. am.
ij.
hetwelk ik meen aldus te mogen uitleggen: 0 Superbe (0 super b), GUl' superbis (Cur super bis)? Mors super tc; terra
es (ter a, s) et in terram (ct, in, ter am) ibis (i bis).
Het album bevat een groot getal lieve stukken zoo in 't
Nederduitseh als in 't Fransch geschreven. Een der schoonste
is het volgende

LIED 1)
op de wijze: Mijn ooclt(kens u'eenen,

1.
Btdroeffdc herten, wilt vruchten rapen,
aenliet Gods fchepfel int aertfche pIeyn,
1) Ten aanzien van dezen text van het, bij alle nederlandsche hymnofielen
bekende en beminde lied, valt op te merken, dat l' en 12 hier de ware
lezing fchijnen aan te bieden in plaats van die, welke men bij "Theodotus"
en in de ,,0. cn N. Lofz." aantreft. Hier is uit af te leiden, dat in fommige
ftreken van Vlaanderen reeds vroeg in de XVIIe Eeuw de ij als ey werd
uitgefprokell. Waar de tegenwoordige lezing toch het rijm ple1Jn en zijn aanbiedt, veranderen de holJandsche drukken den 2n regel in "Aenfiet hoe fchoon
is des Hemels fohijn"; dit gaf aanleiding om den 3 n aldus te verknoeyen:
-Siet doch van niet heeft hy 'tal gefchapen."
Het lied valt vóor 1621. Tusfchen 21 en 26 is het naar Holland overgevlogen. De ondste hier bekende text ftaat in de 2e uitg. van Gillis Haefackers
"Paradijs" (Theodotus). De ,,0. en N. Lofz." nemen hier niet uit over: want zij
keeren tot den oorfpr. aanroep "Bedroefde herten" te· rug , door Theodotus
in "Devote herten" veranderd. Theodotus geeft de melodie; maar hem was
niet bekend, dat zij "Mijn oochfkens weenen" heette. In de holl. boekjens
wordt het ge koeplet niet gevonden. (Theod. 2e dr. bI. 659; ,,0. en N. Lofz,"
1I, 1722, bI. 55.)
A. TH.
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hoe fchoon en conftich dat is ghefchapen:
denckt hoe fchoon moet dan den fchepper zijn.

2.
Aenfiet die cruyden zeer groen uutfpruyten
die daer genefen fieekten en pijn;
nenfiet 11aer fchoonheyt en haer virtuyten,
denckt hoe fdlOon moet haeren fdlepper zijn.

3.
Aenfiet de lelicn, vol loete rokcn.
tymus, lavender , roofenmarijn;
acoliet die rooskens, zeer wijt ontloken,
denckt hoe fchoon moet haeren fchepper zijn.

4.
Siet alle dic blomkens met goet verftande,
vol zoete reucKcn en medecijn,
zict haer coleur menigerhande,
denckt hoe fchoon moet haeren fchepper zijn.

5.
Aenfiet die boomen met al haer vruchten
en die wijngaerden met haeren wijn;
aenfiet die voghelkens inder luchten.
denckt hoe fchoon moet haeren fchepper zijn.

6.
Siet die ghefteenten van grooter weerden
die claerder blillcken dan chriftelijn,
liet alle fchoonheyt op defer eerden,
denckt hoe [choon moet haeren fchcppcr zijn.

7.
Aenfiel. die menfchen, fchoOD van lichaeme,
fraey van fatfoen en leden fijn,
fuyver van aenricht, ooghen bequaeme;
denckt hoe fchoon moet haeren fehepper tijn.

8.
Aenliet die [onne en mane fchooue,
aenflet die !'terren van claeren fchijn t
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liet hoe zy blincken aen 's hemels throone,
(lenckt hoe fchoon moet haeren fchepper zijn:

9.
Siet ghy die weerelt hier vol couragie,
wiItze verfmaedell gelijck fenijn,
siet ghy haer fehoonheyt en haer ciragie,
denckt hoe fchoon moet haeren fehepper zijn.
10.
Hoort ghy hier eonftich op orgels fpelen,
op inftrumenten mllsiea di vin ,
hoort ghy oock fingen met foete keel en ,
denckt hoe foet fait inden hp-mel zijn.

11.
Hoort alle vreucht diemen mach bedryven,
sy ean maer dueren een cort termijn;
denckt op die vreueht die eeuwich zal blyven
voor haer die inden hemel zijn.

12.
Laet ons die weerelt gthecl verfaecken
met al haer fchoonheyt, naer Godls doctrijn,
foo zullen wy inden hemel smaecken.
hoe loet en frllOon dat daer zal zijn.
13.
Loff zy rlen Schepper der creaturen
die alle dinghen gefchapen heeft;
Gloria zy hem, tot alder uren,
die onderhoudt en voet fel gheeft 1).

Tot proeven dienen nog de volgende.
CHANSON.
1.
Cupido eracht.
Hoe toondy my

Il

macht?

1) fO 77 van het album. - Vgl. het Referein uit A. BUns Gheeslelijcken
Nachtegael medegedeeld iJl Willems J'erhandeling IJ blz. 235 en haar" Mei.
lied", opgenom~n in Al b. Th.-s Gedichten !lit de verf. fijdp., I, blz. 196.
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zeer fwaer "voorwaer» zeer fel
valdy op my rebel.
wat heh ick u misdreven,
och \ieme van my,
och lief,
och lief,
uat glty my dus laet fneven
al in dees pijn?

2.
Lamaehus min
die was zoet van begin;
antierich » zeer vierieh» en fterck
wrocht hy in Venus werck.
lOO

wil iek oock oirhoiren ,
och rooden mont,
och lief,
och lief,

Ghy zijt mijn vuytvercoren
die my deurwont!

3.
Al had Jafon
veel fchatten en goet ron som :
egslec1en

l)

iuweelen» met macht,

noch heeft hy quaet gewrachl.
Mcdea die schoone
bedroocll hy bloot

1).

och \ief,
och lief,
voor goet creech zy te looue
die bitter doot.

4.
Reyn Heffte zoct,
kieft doch liefl'de voor goet j
wat baten )) ducaten n gewis
als daer gheen liefde en is?
I) JaSOB verliet Medea om Creüsa, dochter van Crcon, Koning van Corinthen, te trouwen.
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wat baten erfven
zonder eendracht?
och lief,
och lief,
veel liever die doot te fterven
dan zulcx gedaeht!

5.
Al was Davidt
ter weerelt c1eyn geschikt,
een cnape II van fchapen publijck,
noch tau! wert hy oock rijck,
een coninck eel
van Ysraeel.
och lief,
och lief,
die liefde vermach zoo veel,
bemerktze weel!
l)

6.
AcnGet Fenix,
een edelen vogel fICX,
hem zeI ven lldeurwelven. verhrant
hy geeft zijn lijf te pant.
Zoo wil ick oock oorbooren.
och lieffte, aenGet,
och lief,
och lief,
Al quaem my die doot voor oogen
Ick en vreesde fe niet.

7.
Diana jent,
een vrouwe zeer excellent,
zeer fchoone II ten toone» zcer noudt:
heur huir blinckten als goudt;
al llad iek den keure
des weerelts ront,
och lief,
och lief.
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tot

U

zoud iek my keeren,
och rooden mont!

8.
Nu Crefus fehat,
Auguftus rijeken pat,
expeerdieh

II

volweerdieh» ten thoone;

Gumarius droeeh die eroone
al van Assirien machtieh.
och liefTte, aenliet,
och lief,
och lief,
al had iek zulex, waeraehtieh
iek en liet u niet.

9.
Salomon wijs,
en Alexanders prijs,
memorie » victorie» zeer reen,
hadden zy onder hun tweeen.
al had iek milioenen,
een eoninekx goct,
och lief,
och lief,
tot u zoud iek my fpoedcne,
och \ieme zoet!

10.
Alle myn gepeys
die legh iek ongeveys,
want Paris • en maris» en was
noyt in zuleken liefde gepart.
AI quamen Venus ghefellen,
ja Sampfons macht,
och lief,
och lief,
gneen ander en zouden zy ftellen
in mijn gedacltt.

11.
Een liefde die treekt,
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den minnaer zeer verweckt ,
gehuldich J) foreh vulJich" gems,
gel ij d: als Troyelus was.
Op Bregida droech hy minne
int herte geprent.
och lief,
och lief,
Die (lolorcufe minne
doch van my went!

12.
lteyft mede int lant
dacrmen die liefde })Iant,
laet groeyen )) en bloeyen II den wij n
tot dat wy vereenicht zijn!
Dort aff u murmureren,
mondeken reot,
och lief,
och lief,
'Vilt u tot my verneren
al voor mijn doot I)

Lieflijk is hel lied getijteld
LA VOLTA.
1.
Sal ick Janghe uit heete tranen
getuyghen van mijns herts verdriet;
mijn jeuchdich aenfchijn moelen baenen,
ronder dat ghy my hulpe biedt?
zal mijn jonck hert
fmooren in fmert,
zal mijn jonck hert in zynen brant vergaen,
eer dat mijn tonge zijn Iyden doet verftaen'l

2.
Twee jaren zijn nu overftreken
dat ick om u verteer mijn bloet;
iek heb u altijt vergeleken
1) Album fO 8.
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by een wel rieckende rooflen loet,
dat met wat pijn
gepluckt moet zijn,
dat inden eerft zijn fcherpen dooren toont,
maer dat daer naer te lieffelijcker loont.

3.
Als iek u eerft begonft te minnen,
waert ghy noch maer een cnopken groen,
dat dool' de zonne zoude beginnen
zijn purpel blayckens op te doen:
dat naer ons loopt,
meer groen als root.
Twas my een vreucht, als ick u fomwylcn aenCaeh,
dat een rijp hert in u groen boefem làeh.

4.
Nu is u roofken meest ontlloten,
des weerelts pleyn tot een eieraet;
den hemel milt heeft het begoten
met duecht en fehoonheyt volle maet.
Het is ontluyekt,
recht tijt gepluckt 1),
maet' baet my niet dat ghy in fchoonheyt bloeyt
met u, feIlOon lieff, is u wreet hert gegroeyt.

5.
Eylaes! iek vond my heel bedrogen
als u gelicht, claer ende raeeht,
met fehaemroot werde overtoghen,
als ghy my zaeeht heel overclaecht.
Ick dacht dat ghy
wist wat ik Iy,
iek dacht dat ghy wel op mijn droeffheyt faeeht,
hoe dat mijn hert u altijt leven 2) draecht.

6.
Adieu, prinee1fe, en iek gaen fterven
in myue jeucht noch verfeh bedauwt,
1) Ofltpluyckt? 2) Moet leven niet in liefde veranderen?

62 in mijn.
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om uoor ue doot te mogen erven
de ruft, dic ghy my hicr onthout.
als ick ben doot
[00

door lieffde groot,
denckt toch eens in uwen sm

oft ickt verdien om dat ick u bemin I)!

Mone geeft in de Z1lsätze vnn zijn D Übersieht" s. 598, eyn
a. b. c. 't welk hij door de volgende aanmerking laet voorafgaen: )) In einer Hs. des Frh. W. v. Haxthausen zu Böekerhof, die Lieder des 16ten Jahrh. enthält, steht S. 1. folgender Spruch, welcher den Sprachformen nach ursprünglieh
nieder1ändisch war und in die westfäIisehe Mumlart übersetzt
wurde." Het album van l\lagdalena bevat zulk een' Nederlandschen tekst dien ik hier ter vergelijking met Mone's gedicht overschrijf.
REFEREYN.
Abel es dic lieffte mijn,
Blyde int herte en int aenfehijn;
Claer is zy als den dagheraet,
Dc"oet es zy in haeren ftaet,
Eerfaem in allen fteden.
Frifch es zy van allen leden,
Gruetelijck in allen dinghen ,
Heufch in haer wandeIingben,
Ionnich inden dienft des heeren,
Konrtich in allen dinck te leeren.
Lieffelijck es zy int aenfchouwen,
Minnelijck boven alle vrouwen,
Neerftich tot alle goede wercken.
Oitmoedich is zy oock inder kercken.
Puntich is zy en fm al ;
Quactheyt fchout sr over al,
Rern van banden en oick van monde,
Reael es fy cn goet van gronde,
Stadich nae!' alle menfchen raet,
Sedich altijt waer fy gaet,
1) Album, f O 36.
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Tl'ouwe is hael' aengheborcn,

Voor al de weerelt machmenfe hooren,
Wijs van raede en goet van daede.
XpreITelijck mint zy vroecll en spaede ,
Ydelheyt fchout zy over al zeere:
Zuele zoo is al haer lee re 1).

Dit gedicht breekt met de letter V, bij Mone, af. - Het
zou niet moeijelijk wezen nog menig fraei stuk in dit album
te vinden en hier mede te deelen; maer ik zal mij kortheidshalve bij éen fransch gedicht bepalen: het is een weemoedig
lied, eene klagt door een' hopeloozen minnaer aengeheven.
CHANSON.
L
Toutcs les herbes croiffent,
toutes les fleurs paroiITent,

il n'ef't que ton amour
qui dcscroirt nuict ct jour.

2.
Tous les champs ravcrdiffcnt
ct d' cfpoir sc nourrilrcnt,
et j'ay de ton amour
déscfpoir nuict ct jour.

3.
Tout rit fur les campaigncs,
tout rit fur les monlaignes,
el moy, pour ton amour,
je pleure nuiet ct jour_

4.
Les mons cl les vallées,
les eaux font dégélées,
et moy, po UI' ton amour,
je gèle nuict et jour.

5.
Douces font les fleureltes,
1) Album, fO 39.
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douces font les herbeUes,
et tousiours ton amour
m'est amcr nuiet et jour 1).
Fin.

Het is zeer bedenkelijk of Magdalena iets in haer album
zou gedicht hebben; zij is waerschijnelijk niets meer dan
eene bloote verzamelaerster. Doch aengezien den smaek wel·
ken zij in de keus der stukken heeft aen den dag gelegd kan
men haer geen dichterlijk gevoel ontzeggen. Haer album is
verre weg het belangrijkste dat ik ooit gezien heb.

lil.

AGNES DE HERTOGHE (P).
Ik laet een vraegteeken op den hier boven staenden naem
volgen, om dat ik niet zeker weet of het album, dat ik thans
beschrijven zal, aen Agnes toebehoord hebbe. Men treft er
inderdaed zoo veel namen aen dat ik diesaengaendc geene
volkomene zekerheid heb kunnen verkrijgen; en ik heb slechts
den naem van Agnes de Hertoghe aen 't hoofd van dit artikeltje geplaetst om dat het de eenige onder al de volgende
is, die op de initialen (A. D. H.) welke zich op den band
bevinden, volkomen past. Het boèk beslaet nog 224 bladzijden,
maer het einde is afgescheurd. Dat het door verschillige han·
den geschreven is spreekt van zelf, en vele namen doen er
zich op. o. a. Adriane de Grutere , met de spreuk (elan
farl'une; P. Daman, l' heure me duit; J udocus de Hertoghe,
pour mieulx iendure; Marie de Hertoghe (1595, 1594), riens
fans vertu; Louise de Hertoghe, i'e(pere et crains ; Agnes de
Hertoghe, fidélité ohlige; Joanna Rijm, i'espèl'e en Dien (ook
eenmael met de spreuk van Agnes); Geertruyt Rym, Ryen
1) Album f O 70. - Het laetste vers in het 5e klaus stact aldus in het
nlbnm: ?n'est amour nuict et Jour. Dit vers kan goed uitgelegd worden, nog.
tans heb ik gemeend dat ?n'est amour in ?n'est amer diende veranderd te wor·
den, om dat de twee laetstc versen van elke klau~ in oppositie staen met de
twee eerste: B. v. kl. 1. croître ,.... décroître; kl. 2. espoir ,.... désespoir; kl.
3. rire , .... pleurct' j kl. 4. dégelel' , .... geler; en dus ook kJ. 5. duux , .... amer.
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fans Dimt; Margrieta Rijm, j'esperre en Diett; Anna Bacdeloos, advis en tout; Cornelia van Burgh, rien sans peine.
Men vindt er verscheidene gekleurde teekeningen, waeronder zeer fraeije bloemen.
Het hoek is in fijn kalverleêr gebonden en op sneê verguld;
op het voorenste deel van den band staet de spreuk van Anna
Bacdeloos met de initialen van Agnes de Hertoghe.
advys .,. en .,. tovt .,.

A.,. D.,. H.,.
op den achterkant
~.

11)95 .,.

en op beide een soort van wapen, verbeeldende twee vereenigde
handen, met een vlammend hert er hoven en een zandlooper
er onder, op twee pijlen kruiselings over elkander geplaetst.
Ik heb slechts twee nederduitsche stukken in dit album gevonden, en dit moet niemand verwonderen die bemerkt dat
er geene enkele nederduitsche spreuk bij de namcn gevoegd
is. Deze twee stukken die hier medegedeeld worden zijn een
)) Gheftelijck Liedecken" en ,) Parafactus droom getranllatert
va nt Hyngels int Vlams".

GIIESTELIJCK LlEDECKEN.
Adieu, adieu, werlieke zaeeken,
want zy alleen ydelheyt raeeken;
adieu, adieu, liehtveerdieheyt,
die niet en geeft dan duyrterheyt.

2.
lek zegge groole duyrterneITcn
ende ooek afgrifelieke peITen,
alsmen moet inder eeuwieheyt
van Godt maeken een droef affcheyt.

3.
Wat helpen ons dan al welluften
die met bedroch hebben doen ruften?
ons vindende in groot verdriet,
te f pae men hem alsdan belie!.
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4.
Waeromme dat in wile cn tydc
den menfche hem van quaet vermyde,
om van een wolf te worden lam,
zoo l'cheuwende Gods aenfchijn gram.

5.
Aenroepende bermertiehede,
wefende der zielen een remede ;
nemmermeer zondacr compt te laet
als dien fchicht uuter herten gaet.

6.
Want den fchicht met berau ghefchoeten,
met penitensi daer in ghelloeten
vli(e)cht al recht ter hemel wac(r)t
daer niemant beter es beraet.

7.
Om alle dit wel toverdincken
ende inder eeuwicheyt te blinden,
moetmen kiefen een pleyn t)
om te leven met herten reyn.

8.
Laet ons dan de werelt verlaeten,
roupende, 0 Heere, ronder maeten
wilt ons zondaers bermhertich zijn
want de weerelt en is maer rchijn.
Amen.

De slordigheid der tael zal aen niemand ontsnappen. Para(actftS droom is, in dat opzigt, niet beter, ofschoon, dunkt
ons, des meêdeelens wel waerdig:
PARAFACTUS DROOM

getranflatel't vant lIyngels int Plams.

1.
paer ick onlangs was moudich int velt
foekende een plaetfe om wat te ruften,
I) Het Hs. heeft "moetmen kiesen een plaetse
om te leven met herten reen."
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heb ik my foell<cns nedergheftelt,
om mijn begcertc wat te blusgen ,
onder dombraige van eenen boom,
an eennen lufteghe waeter ftroom,
int flaep viel ick in droom.

2.
1\'1 Y docll t dat ick Dianc fach
commende wt bos met al !laer nYlllphen,
van ia!)hen waeren ft vermoeyd
Ilebbcnde luft om waelcr Ic dreynken.
fy quamen naer ai fonlaine fcllOon,
Ly den Illfleghen wacler ftroolll,
al dacr iek laeg in droom.

3.
Soo haest als fi my hadden gheficn
liUen si al !Iaer ondekens loopcn,
en hebhen haer pijllen oock bereyt
om my dus cnuepfins Ic noop en ;
meynende dat ick was een wilt,
hebben haer netten wtghefpreyt
en weder tot jagen Lereyt.

4.
Als ick die trope der nylllphen fach
ast ick my weder aen die groenheydt;
macr mijn Olilllphe had my gelien,
dus fy tot haer ghefpelen feydt:
Och iel. ben in foo grooten noot,
I) mijn lief die moet fterven die doot
'Vant Dianens torenne cs groot."
)l

)l

5.
OIymphe tot der godinnen gynck
op den berg 1Uinalus, vol van weerden,
1'00 haest als fi Diane fach
knilden fi ootmoedelick neder ter eerden:
)) 0 Suyver godinnc van ooger macht,
)) anhoort docht myne droeve clacht
"die van u hulpe nrwacht."
DmrSCIIE WARANDE

H.

XXII
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6.
Diane tout der nimphe fprack:
» Laet u clagen en droefelick weynen 1
)) compt, laet ons ramen wandelen gaen:
» ruften aen den cant der fontainen.
»Segget my daer u droufhait groot,
)) ick fal u helpen wt den noot,
»en vreeft docht niet de doot."

7.
-

» De droefheit die mijn herte doet

» jammerlic fuchten en doodelick flauwen,
»is voor mijn lief Pharafactis
» die in dit bos is vol benauwen;
» dus bid ick, Godinne, ghy hem vergheeft
» dat hy is comooen in dit foreeft,
»foo ftaut en onhevreeft."

8.
DIANA.
)) Hoe dus Parafaclus foo ftaut?
)) wie heeft hem foo qualick beraedell
)) te comen in dit gheloovel't haut,
)) daer ick my heertijts plege te baden
)) arn dees fontaine, ftil en alleen
»met myne nimphen, fchoon en reyn,
Il in dit heloomde plain?

9.
» B1aefter

die trompe ras, metter vliet,
»datter die ,-eltgodinnen vergaeren ,
»Saetieren en nymphcn die woonen int rict,
)) in die criftalen waeter haereu.
» Dat fy, in defe bofchage groon,
» my commCn helpen iustifi do on
»van Parafactus coon."

10.
Soo haeft die trompc gheblacfcn was
fachmcn dacr commcn in die vallcyen,
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veel hofgoddinncn al op dat pas,
veel waetel' nimphen met groon livreyen,
verfjert met lis en hlommekens fehoon.
Sy gingen tot Diana troon
en vlochten haer een kroon.

11.
Diana fpraek: )) Nimphen, die! jagen Lcmint ,
»fpanter u hoogen ras met verft rangen ,
)) feerpter u pilen, u honden ontbint
)) hier is een wilt 't moet worden gevangen.
»tiJfer een dertel jonghelinek fnoot,
)) die mynen toiren muet fmaeken groot.
)) gaet vry, brenght hem ter doot."

12.
PAR AF ACTUS.

Toen iek der Godinnen gramfehap fach
hegonfte mijn herte te beven,
forgende oft iek, als Hacteon,
foude moeten laten mijn leven:
die door het ftraf wiert haeft verkeert,
in eenen heert getranfformeert
en van fijn honden verfcheurt 1).

13.
Olimpe die badt foo menich werf,
fy suchten, fy weynde, Cy vrounck hacr handen,
tot dat fy van Diana verhech
datmen die honden fou leggen in banden.
Somfpanden haer boogen; haer pylen fel
ftacken fy in die cockers fnel,
door Dianas bevel.

14.
Diana fprack: II Olimpe foet,
II om u is hem het leven ghefchonken.
)) Weet, iek dBer niet meer op deyneken en fal,
1) Zie deze fabel in Ovidii Metmnorph. lib. lIl, fRb. IJ,
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oft ick van Letis vloet 1) had ghedroncken.
Parafactns tot my compt,

» regt
» Segt

» ick hem vergeve wt fherten gront,
»dat hy niet meer en fcrompt."

15.
Terwylen die Nymphe tot my quant
ben ick wt den nap ontfprongen
dus ick mijn oog hen overal noech
oft iek nimant en fach eommen.
Doen vont ick dat het was eenen droom
en vont my aen cenen waetter ftroom
al onder eennen boom.
16.
Olymphe, mijn hert, mijn lief, mijn fiel,
mijn trooft, mijn vreucht, mijn foete leven.
och oft dien droom hadde waer gbeweeft!
foo faudik mogen verfekert wefen
Van te aenfien u fchoon aenfchijn
twelek ean verlieten mijn fwaer pijn,
daer ik nu in verdwijn.
Finis anno 1620.

Fidelité ohlige.
J. RIJM.
De tael dezer stukken is veel slechter dan in de twee
andere albums 2).
Professor Serrure die de goedheid had mij de albums,
onder 11 en 111 vermeld, mede te deelen, ontvange hier,
over zijne heusche handelwijs, mijnen opregten dank.
1) Letis, Léthé was een vloed der helle bij de ouden; wie van het wnler
dezes strooms gedronken had. vergat al het verledene.
2) Het gebruik van y en ij en f en s is d.oor ons, in al deze stukken,
cenigszins geregelrl.
A. TH.

------=~§~~-----

EEN HOLLANDseH DORP
IN DE VEERTIENDE EEUW,
DOOR

Mr H. A. A. VAN BERKEL.

v.
Wij spraken daar zoo even van de Ambachtbewaarders ,
en onze vrienden verheugden zich, dat - hoeveel er dan
ook in den loop der tijden uit zijn verband gerukt moge zijn
en verknoeid - ons )) dorpregt" 1) ten minsten nog in eere
is: en dat die eerwaardige instelling, even zoo oud 2) als het ambacht zelve, bij ons nog weinig of geen schade geleden heeft.
Wij zeggen, bij ons in Bolland; immers - ook in dat
opzigt zijn de zuidelijke naburen ons vóór - in Brabant
en Henegouwen is de benoeming van die» Waarslieden" vrij algemeen overgelaten aan den Heer, of aan diens plaatsbekleeder,
den Schout: ofschoon dil - het mag hier gezegd worden met
1) Die van Eemnes verkregen in 1339 eeuig land iu 't Gooiland, onder
bepaling: "als si mitter wone overcomen, soe sullen si kieseu een DORPRECHT in onsen lande: ende alsulc recht sulle" si hebben". Mieris 1I, 623.
2) "Et ipsi homines, qui PER VILLAS de denariis providentiam JlJRATI habebunt, ipsi de mensura, ue adulteretuI' , provideant". (Ed. Pist. Cal'. Calv. allni 8G4,
cap. 20). Vandaar "Custos villae". (Stat. II. Hob. 1. Heg. Sc. circ. 1305.
cap. 19). - In Frankrijk was de Ambachtbewaarder een Dienaar, "Sergeant", van
den Ambachtsheer geworden. Bottelgier , folio 131, rekent onder de regten van
.foncerie", dat is lage regtsu\\'ang, "te hebben een Sergeant, dewelcke is
Messier oft BEWAERDER VAN DEN LANDE". illessier komt niet van "messis",
oogst, maar van "mès" of wmeix", huis, gezinde, genootschap. ]lessiCl' of
messart (hetzelfde woord misschien als hussard), heet dan: vuorstander van het
gl"Oote dorpsgezin. Verg. in Lombardije massaro, cen groote of l'Ioeghocr.
"massarÏa", "mctairic". Jlès I mas, is de verlwrting van mal/sus.
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allen eerbied voor den meerderen luister en welvaart van die
frankische landen - eigenlijk verkeerd is.
Men redenere daarover zoo veel als men wil: maar vraagt men
naar regt en naar herkomst, dan zijn de Ambachtbewaarders geen
» Ministeriales ", geen )) Dienstluiden" van den Graaf, en nog veel
minder van den Schout 'of Ambachtsheer; zij zijn, even als de
Kerk- en Armmeesters - en in een anderen zin de Schepenen zuivere Gemecntebeambtcn 1), die juist daarom op onze holland·
sche dorpen, naar oud gebruik, door de gezamentlijke buren, of,
waar Schepenen of Gezworens zijn, uoor dezen namens of nevens
de Gemeente, gekozen worden. In de steden, waar men ze» Poort·
meesteren" of » Burgemeesters", 2) soms ook wel» Raadsluiden" S)
1) Waterland, 1347: "Voert dat men elcx jaers op S. Pouwelsdach die
Waeren van den lande nemen sal. Die oude \Vaeren, die sullen 't die buren
eondt doen, dat si dan te kercke comen sullen. Ende die meeren hoop van
den bneren, die te kercke comen, sullen van elcken cogge nuwe Waeren
nemen" (Mieds, I1, 737). Barsingerhorn 1415. "Voortaen sal men geen Waer·
schappen setten moghen in eenigen dorpe, dan bi den meeren hoop van de
bueren uyt dien dorpe" (Mieris, IV. 337).
2) Toen Barsingerhorn in 1415 stederegten verkreeg, kwam de benoeming
del' Ambachtbewaarders aan Schepenen. Zoo was het ook te Rotterdam in
1373, en te Hensden in 1404. (Mieris, lIl, 280,791). Te Medemblik geschiedde
de kens der "Poortmeesters" "opten jaarsavond" door 30 kiezers, geloot uit de
120 rijkste burgers (1397, Mieris, lIl, 666). - -Burgemeesters OF Ambachtbe·
'Yaarders te Aalsmeer", bij Lams, bI. 741. Zoo zegt Oudenh. Meijery 's Hert.
bI. 58. "Van de Burgemeesters hebben wy geen gewag gemaakt, daar zij
niet meer en sijn als de heurders van de gemeyne lasten."
3) Medemblik,l. c. Delft, 1391. Ook te Leyden in 1351: waar er één voor elk
vierendeel (ambacht?) benoemd werd, "mitten meeren hoop van de poorters van
den vierendeel" (Mieris , lIl, 576, 1I, 7~6). Dit lost het bezwaar op van
dien Schrijver (Il, 3), dat in 1299 bij de huldiging van Graaf Jan door Geertrui·
denberg, Delft en Leyden van geen Burgemeesters sprake was. Er staat immers:
"Schepenen, HAET ende Ghemeynte!" - "Raetsluyden" werd in 't Latijn
vertaald dool' "Consules" , en juist daarom heette een ambacht in Friesland
een "consulatus": b. v. bij de excommunicatie in 1310 van de :Friezen van
Stellingwerf en Schoterwerf, trof die censuur "singulos Stellingos" (stoelenden,
zittend en , hooge Heeren) , "Judices" (Schouten), et CONSULES (Ambachtbe·
waardel's). (Mieris, II, 94). Zoo zeide men, "Hae constitutiones PER QUATUOR
CONSULATUS erunt firmiter observandae...... CONSULES TERRAE non se intro.
mittant dejurisdictione". (Dijkregt Hunsingo van 1318, hij Meylink, bijl. nO. 129).
Dan mogt men ook te Utrecht zeggen in 1252: "Scabini, CONSULES ac uni.
versa Civitas Trajectensis" (Mieris, I, 266). De vertolking van" Burgemeester"
in .Consul" heeft dus een veel dieperen grond, dan een ijdel nastreven van
Romeinsche namen en instellingen. - Te Mechelen heetten zij "Communghe.
meysteren" (1319. Mieris, II, 223).
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noemt, worden zij, bij het wegvallen der » vrije buurstem " ,
alleen door de Schepenen benoemd.
Doch dáár zoowel als op de dorpen leidt de Schout de
kiesvergadering. En als het oogenblik gekomen is, dat de
benoemden hunne dienst aanvaarden, of wanneer zij die aftreden rekening moeten doen over hUIl gevoerd bestuur, dan
verschijnen zij voor den Gestrengen Heer ter plegtige teregtzitting : waartoe bij kerkgebod en klokgelui al de buren zijn
bijeengeroepen 1). In handen van den Schout leggen zij dan
den dubbelden eed af: dat zij niets gegeven of beloofd hebben om gekozen te worden, en dat zij doen zullen, wat een
goed Ambachtbewaarder aan de Gemeente schuldig is. Uit
hoofde van dien eed heeten zij op zeer veel plaatsen » Gezworens" 2): welke naam, dewijl die om dezelfde reden ook
wel eens aan de Schepenen gegeven wordt, dikwijls aanleiding
geeft tot misverstand.
Op ons dorp en in de meeste ambachten zijn zij twee in
getal 3), de hedienende Amhachtbewaarder, en zijn medehelper, dien men » Volger" 4) noemt, omdat hij het volgende
jaar als bedienend Ambachtbewaarder optreedt, als wannecr
hem een nieuwe Volger wordt toegevoegd. Zoo is icder Waarsman twee jaren lang in ambtsbetrekking : maar na afloop van
dien» zit hij twec jaren stil" 5): een algemeene regel voor al de
1) Hazerswoude, 1384. Mieris , IlI, 411.
2) "Dat scot van elcken ambachte, sullen die Ghesworen van den amhachte
gaderen ende outfaen, ende onsen Boden wtreicken". Kenn. 1291, Westfl'iesl.
1299, (Lams, bI. 43, Mieris I, 618).- Hof van Delft, 1335: "Gesworens van
Delflant, dier Ontvangers sijn".
3) Handvest vau Philips van Bourgonuie van 1472, inhoudende, NAAR
OUDER HERKOlllSTE, eene geheele organisatie van het Hoogheemraadschap van
Hijnland: waarbij onder anderen bepaald wordt, dat I ngelanden van ieder ambacht twee Ambachtbewaarders kiezen moeten, ieder 140 kroonen rijk. (Meylink,
Bijl. n9 • 228). Zoo ook in 't Hof van Delft in 1423, en te Heemskerk. (Lams, bI.
451). Te Brngge waren twee Burgemeesters, en in 1298 bepaalde men: "ke les
ANCHIENES COUSTUlIlES et usages de remuer et de l'enonveller Bourghemaistres
dans un an, soient bien tenues et wardées." Gheldorf, IV. 304.
4) Zoo was het nog, niet lang geleden, wat de invordering van het gemeenelands-sluisgeld betrof, op meest alle dorpen van Delfland.
5) Hof van Delft 1414, Schoonhoven 1411. (Mieris, IV. 175) - Te Rotterdam
(1. c.) drie jaren. - Waterland, 1347: "Voert soe sal men elcks jaers nuwc Sche-
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heamh[cn der Gemeente, en waardoor wordt voorgekomen,
dat het jaarlijks doen van rekening wordt nagelaten of ontaardt in een ijdelen vorm.
Misschien is daarvoor nog een alluel'e reden; men is bij
ons te lande veelal geneigd, om den man, die aftreedt, wederom
intekiezen; en zoo wierden die gemeentebedieningen langzamerhand posten voor het leven: wat voor 't amhaeht aIligt schadel ijk , en voor het gezag van den Graaf en van zijn plaatsvervanger den Schout zeer zeker gevaarlijk zou kunnen worden.
l\Iaar dan ook -

niemand mag, op zware boeten, een hem

opgedragen gemeentebediening weigeren 1): en al weigert hij
die, toch is hij verantwoordelijk voor hel bestier, dat hij
had behooren te voeren. Hoe onbillijk dan, van iemand te
vergen, dat hij voortdurend bezwa::h~ blijve met zooveellast en
zorgen, die hem niet beloond wOJ'den noch vergolden. 2)
Want het heeft heel wat in, dat ambachtbewaarderschap ,
als het met eer en geweten wordt waargenomen!
De Schout, ja, die is de ziel van het dorp 3), maar de
Waarsman is er het ligchaam van; hij is de Persoon van het
Ambacht, die )) staat" voor al 4) des ambachts zaken, om » regt
te spreken, te nemen en te geven voor het algemeen en voor
ieder in het bijzonder", 5) de wettelijke Voorspraak 6) van bet
ambacht, en de natuurlijke, ja verpligte beschermer van ieder van
penen nemen, ende nuwe 'Yaeren, ende die oude wtsetten: en wie men kiest
tot eenen 'Yaeren, dat hy 't selver niet opgheven en mach binnen~jaers."
Micris, II, 737.
I) Hazarswonde, I. c.
2) "Waerslude, als si iu den lande plaghen te kiesen , dat die wesen snllen
op haer selfs kost, ende niet op lunts kost". Wieringerland, 1382. (Mieris lIJ. 389.)
3) Verg. N°. 11 van deze Bijdrage, D. W. jaarg. I, bI. 317.
4) Van uaar bij ue Hoogduitschers de naam van "Vorsteher" , en te Belle en
eluers in Vlaanderen die van" Voogd". (Cost. van Belle, art. 6. 1 I ).-lIet is de "Vil'
!/Ollestus Vefensor", (ook wel "Magister populi" of" l\Iagister eivium" genoemd),
del' Gallo·Romeinsehe steden, die tegenover het Openbaar Ministerie, den. Vil'
lIlagllificus Proseentor" , overstond. (Form. Marculf. 37,38) - nMagnifieus" was
ue titel der Comites of hooge Heeren bij de Franken. (Marculf. App. 30).
5) .In alre manieren olf sijt selve waren." Bewaarders of Gasthuismeesters
van S. Agnes te Rotterdam. 1408. (MieI'Ïs IV. II 1.)
6) De regtsgedingen van het ambacht werden, zoo eischende als vcrwccrcnde,
geroerd tcn name van den Amhachtbewaarder.
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deszelfs leden 1). 't Is - volgens de zonderlinge, maar niet onaardige uitdrukking van onzen bejaarden vriend - de ') Moeder 2)"
van het Gezin, waar de Schout Vader en Regeerder van is.
Waar die laatste - dikwijls een vreemdeling - niet anders
kent dan het strenge regt en 's Graven bevelen, die hij stug
en straf op ban en boete moet doordrijven, daar heeft hij
tegenover zich den bescheiden Ambtenaar der Gemeente, den
zorgvuldigen >l Bewaarder" van de regten en goederen van het
ambacht, die als oud ingezeten, en als houder van de registers, 3) door zijn voorgangers opgemaakt en bijgeschreven, Mauwkeurig weet, wat er - hij goeden wil- gedaan of niet kan gedaan
worden, om den Heer te gerieven. Geen tegenspraak tegen het
wettig gezag, geen weigering van hetgeen regtens verschuldigd
is, maar minnelijke tusschenspraak tot hekoming van uitstel ,
of tot matiging van al te harde eischen! Geen)) drijven" noch
heerschen, maar )) bewaren" en bestieren, maar beschermen
en handhaven, ziedaar de nederige en toch zoo schoone taak
van onzen Waarsman en Landbouder ! 4).
I) "De Burchmeester is ten dienste en voorspraecke van alle Poorters ende
Poortressen, Ceurbroeders ende Ceursusters deser stede ende casselrije." Veurne,
1615, tit. 1. art. 35.
2) In de oude kloosters is van het oudste duitsche volksleven veel bewaard
gebleven. Zooals de Abt bij uitnemendheid de "Pater" genoemd werd, zoo
noemde men den tweeden in rang der Dignitarissen, den .Oeconoom", in de
wandeling de "Mater"; waarvan de spreekwijs: ,,'t is voor Pater en Mater,
maar niet voor het heele Convent." - Onder Karel den Groote stonden de domeinen -het keizerlijk huishouden in ruimeren zin -onder het bestuur der KEIZERIN. (Capit. de Villis, cap. 16,47, 58). En vandaar misschien, dat de verzoeken
tot het verkrijgen van keizerlijke goederen meestal verleend werden op Haar
welwillende bemiddeling. Voorbeelden uit de Negende en Tiende Eeuw bij
Mieris , I, 22, 42, 49, enz.
3) Middelburg 1217: "Nullus testimonium dieet, qui neque terram neque dominium in Middelburch habuerit, nee in CIIARTA TRIBUTI invenitur." Mieris, I, 171.
4) Zóó heetten de Ambachtbewaarc1ers in Brabant; in Voorne noemde
men ze .Landmeesters". Dat is: Administrateurs van het Land, even als men
zegt "Kerkmeesters, Armmeesters": dat is, Administrateurs van Kerk of Armen.
Oudtijds had men ze in het groot, zoo\yel als in het klein: de .hooge" of "groote"
Waars man in't District, de "kleine" in het Ambacht. (Oroote Waard, 1394, Oudenh. bI. 201). En de regering van het zoo merkwaardige Vrije van Brugge vertoonde tot in de laatste tijden den elders weggevallen grooten Waarsman , in
den "Burgmeester van het Vrije". Geen \'erceniging naar oud-duitsche zede
zrlllrlcr "Heer" of Ol'erheill, lllaar o(,k geen I'cl'ccnigilljX zonder Gemecns01an !
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Komt er iemand van de buren in nood of in druk 1), wáár
zoekt hij en vindt hij gereeder troost en steun, dan bij onzen
wijzen en goeden Gemeensman , 2) den vertegenwoordiger van die
allen, die naar buurregt verpligt zijn hunnen broeder te helpen?
Die geeft hem raad, en spreekt voor hem, en maakt, waar 't pas
geeft, - vooral tegen de lieden van buiten - zijn zaak tot de
zaak van allen! Schande voor ons, indien de vreemdeling een
buur of burger - al is hij de minste en de geringste straffeloos honen kon en verontregten 3)! Het hoogste goed van
een vrije Gemeente is haar eer en haal' regt: en wie »het
ambacht naar den eisch bewaren" wil, die Iet daarop, met
evenveel, ja met nog meer zorgvuldigheid, als op de eigendommen en renten, die hem zijn toevertrouwd 4). Niet alleen
in het muffe kantoor, bij registers en geldzakken - zooals
sommige lieden meenen, dat behooren zoude -- neen! maar
ook in de open lucht en in de raadzalen: bij 't vriendschappelijk
zamentreffen of 't gekletter der wapenen: waar twist en veete
I) Cost. Thienen., 1570 (bU Christyns, bI. 74), cap. I, art. 13: "Die Borghemeesteren sUn schuldich, ten versoecke van eenen inghesetenen poirter, gevallghen ende criminelijck beticht sUnde, hem te adsisteren in synen goeden rechte,
IN DE BANCKE BY SYNEN VOORSPRAKEN TE SITTEN, ENDE HEM TE RADEN, ende
tot sUn defencien te hnlpene, ende met Procureur van denselven te beleyden" (te overleggen). Belangrijk overblijfsel van 't oude regt, 't welk uitleg·
ging geeft van de verpligte, doch in eene Udele formaliteit ontaarde tusschenkomst van den amsterdamsehen Burgemeester, waar over leven of dood van
een Poorter dier stad geregt werd. Even zoo werd te Amsterdam bU .eigen.
panding", des Burgemeesters tegenwoordigheid gevorderd, om te zorgen, dat
geen burger zonder regt of reden van zUn goed zon worden ontzet. (Wagen.
Bes. Amst. 29, 315, 317). - Zeer juist was dan die oude volksnaam van
"Burgervader": thans, naar aanleiding der veranderde instellingen, zoo weinig
meer op den Burgemeester toepasselijk I
2) "Gemeensman" of Gemeentesman, Vertegenwoordiger der Gemeente, des
Volks, in tegenstelling met den "Ambachtsman" of Schout, den Vertegen_
woordiger of Bedienaar van 't Gezag.
3) "De Burgemeesters sullen sweeren die Heerlijkheit in EERE EN VREDE
te houden, en des gemeen dorps goeden te reguleeren tot des gemeens 001'baer en wetachtige rekening daer of te doen." Zuid· Holland 1433. Oudenh.
bI. 488. - Kenn. 1346, bU Lams, bI. I:l. "Qnicunque oppid'lllUS non juvavcrit
nniversitatem ad expellenduIU extrancos , ne aliqnid faciant contm jus oppidi
solvet" etc. Medemblik, 1288, art. 52. (Mieris , I. 482).
4) ZU besteedden de ambachtswerken (Waterschap Woerden, 1306): kochten
en verkochten stadsgoec1ercn (Delft, 139!; Dordrecht, 1293). Mieris, lIl, 637,
576; I, 556.
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te dooven is in 't ambacht I): waar » gemeene werven" en
landsvergaderingen 2) te houden zijn: waar een bondgenootschap
of ieder ander verdrag met de naburige dorpen moet gesloten
worden - overal in één woord, waar het belang of de eer
van het ambacht in het spel is, daar gaat en staat, daar
strijdt en spreekt onze kloeke Waarsman : en zijn helder en
ernstig woord is het woord van allen!
Doet hij dit - in enkele moeijelijke omstandigheden, waar
zijn pligt dit gebiedend vordert, en alle eerbiedige vertoogen
vruchteloos gebleven zijn - tot zijn groot gevaar, zelfs tegen
den Heer 3): hoeveel aangenamer is het hem, in rustiger tijden,
op te treden als de vreedzame woordvoerder van het ambacht,
telkens wanneer dit laatste bij den Graaf en Diens Hoogen Raad
wordt opgeroepen 4), of dat er bij dien Raad iets te doen is
of te vragen, » om nutschap van het ambacht"! Of als de
Dijkgraaf met de Gemeenelands-heemraden de schouw komt
drijven over den hoogen of buiten-dijk, hoe ziet men dan onze
I) Zij "eischten vrede", en heetten daarom in Westfriesland veelal" Vrede·
makers". Verg. Dordrecht, 1293, Land van Tholen, 1366, art. 18 (Mieris,
I, 556: m, 201).
2) Bekend is de "gemeyne werf", welken de Kennemers van ouds het regt
hadden te houden "met die zij tot hen trekken wilde, en met hem (hen) in één
bondgenootschap stonden," als Kennemerland en Kennemergevolg , Beverwijk
en 't Baljuwschap van dien naam, Alkmaar, Edam, Zeevang, Geestmer-Ambacht ende de vier Noordercoggen (1347-1426, bij Lams, bI. 14, 54). Westfriesland had dat regt niet. Denkelijk, dat hun dit van onds door de Hollandsche
Graven ontnomen was.
3) Zeeland, 1290, art. 133: "So wie vergaderinghe doet ghewapentjeghens den
Grave, hy sal 't hem beteren in sijme genade van synen goede; HET EN
WARE OM SIJN RECIIT, ENDE SOE VERllEURDE lIlNIET". (Mieris, I, 522) - Alkmaar 1426. De "Waarschappen" hadden "den werf geordonneerd." Daarom werden, bij de onderwerping van Kennemerland "de Waarschappen , die bewind
hebben gehad in die rebellicheit" , ontzet. Mieris IV, 839, 850.
4) BarsingerhoJ'l1, 1415. "Vier Scheepene , of meer zullen een goede man
te WAERSCIIAP nitzenden mogen, bij ons en onzen Rade te trekken, als zij
bij ons ontboden worden, of om nutschap onzer stede, daer wij te doen hebben". Miel'Îs IV, 337. De vier "Bedesetters" te Grimbergen moesten met twee
Schepenen en andere ingezetenen op boete "tel' deliberatie opkomen", zoo dikwijls de Hertog van Brabant of de Heer van Grimbergen hnn iets te belasten
had (Cast. 1.556, art. 100: bij Christyns, bI. N4). "So wes keuren die Wael'scip"
(al de Ambachtbewaarders) "van Ol1sen lande mit den Bailiu ordineren, die
gelol'ell" (beloven) "Iri helll te houden". Texel, 1414 (Mieris , IV, 284),

552

EEN 1I0LLANDSCII DORP IN DE VEERTIENDE EEUW.

bl'ave Ambachtbewaarders ,met de spade in de hand, op het
hoefslag staan, ieder van zijn dorp, f) om boete en schade
van de Gemeente afteweeren !
Was het dát alleen maar! Doch· het lastigste zijn juist die
geldzaken! Want al wat het ambacht te geven heeft en te
ontvangen, gaat door hunne handen, Zij vorderen het schot
in en de beden, die aan den Graaf door het ambacht verschuldigd zijn, even als het hoogedijks- of sluisgeld, waarvoor dit
laatste jegens het hoogheemraadschap is aangeslagen, 2) En
streng is daarbij hun aansprakelijkheid: want als het geld niet
is betaald op den gestelden termijn, moeten zij tot zekerheid
van de voldoening in 's Heeren her berge te gijzel liggen! 3)
Zoo)) staan" zij dus - naar buiten - voor alles wat het ambacht schuldig is. Maar juist daarom staan zij - binnensbans - tegenover ieder van de buren, welke allen te zamen
die )) kosten en schade" lijden moeten, en over wie zij dien last,
naar de mate van ieders vermogen en naar regt en vonnisse
van Schepenen, gewezen ten aanhool'e en op tegenspraak van
heel de Gemeente, ommeslaan en boeksingelen" 4). Voor de inI)

I) "Alle Ambachtsbewaerders, ende andere gehonfslaegden op den Maesllijck sullen hen op alle schoudagen laten vinden op haer luyder houfslag,
om dat te heeren, ende den aenganck, ende afganck Hoogheemraden te wijsen
op een boete", enz. (Keuren van DelHand, art. 9.) Zoo ook wat betreft de
sluizen: te heeren door den Ambaehtbewaarder van het hoofd-ambacht, behoudons diens regt tegen de Ambachtbewaarders der lidmaat-ambachten onder die
sluis gelegen. (art. 81, ibid.)
2) Keuren Hoogh. van DeIH. art. 251. .Naar ouder gewoonte" deden zij
rekening vóór 1 Feb. "bij Schout, Schepenen, Ingelanden en Rijkdom." Resol.
IIoofJing. van DeIH. 1591, geconf. door de Stat. van Holl. (Grootpl. D. II,
collo 2994).
3) 1424: Indien het geld der bede op den bepaalden dag niet gestort was, moes·
ten de Ambachtbewaarders (als vertegenwoordigende het ambacht), en de Wel·
geboren Mannen (als onmiddelijk en voor hnn hoofd jegens den Graafverpligt),
te gijzel trekken te Leyden en te 's Hage. (Mieris, IV 747). Zij moesten de
4 grooten daags, welke de huislieden van hun dorp tot afkoop der heervaart
en tot onderhoull der "sondenieren" (soldaten, betaalde benden), schuldig waren, OP nUN LIJF EN GOED garen, en aan 's Graven Rentmeester verantwoorden. (1412: Mieris IV, 201.)
4) Hof van Delft, 1335 - • Voert als men sc ot insetten sal, dat sal men
koncligen op een Sonnendach in den kercken, waer ende wanneer men dat
insetten sal, ende daer mach elck buurman incomen die wil: ende die daer
uiet bij en compt, die en sal daer niet meer TOE TE SEGGEN hebben." Hazerswonde, 1381 ('lieris lIl, 411).

EIlN 1I0I.UNDSCII DORP IN DE VEERTIENDE EEUW.

555

ning zijn zekere ziLdagen bepaald, en wee hem, die niet past
op zijn termijn: want die moet, als hem geen gratie gedaan
wordt, naar ouder herkomst, dubbel schot geven! 1)
Om die reden heet men de Ambachtbewaarders in Brabant
)) Bedesetters ", en in Vlaanderen Pointers", of» Ponders", de·
wijl zij )) de » beden" of »schotponden" , welke het ambacht te
dragen heeft, over de personen en landen van het ambacht
» zetten" of .. verponden. "
Over de personen zoowel als over de landen, zeggen wij:
want - zooals wij reeds zagen - het ambacht bestaat uit
beiden: 't is één blok, één geheel, dat als lid van het Ge·
meeneland of District in de» gemeene landskosten" moet mededragen, en daarvoor, op de registers der Grafelijkheid zoo·
wel als op die van het Hoogheemraadschap, tot eene bepaalde
som staat aangeschreven. Al de landerijen, die binnen des
ambachts grenzen liggen, behalve enkele hier en daar ingeslotene
leenlanden of vrije hoflanden, 2) zijn schotpligtig: maar niet
alzoo al de opgezetenen, die in het ambacht verblijf houden. Met
name is daarvan uitgezonderd de Welgeboren Man, die even als
de Poorter of de Geestelijkheid, wat zijn pel'soon betreft, met het
ambacht niets gemeen heeft. Zulke Welgeboornen vindt men in
grooter of kleiner getal op ieder hollandsch dorp - meer nog dan
in de steden 3). 't Zijn de vrije en onafhankelijke lieden bij uit··
nemendheid, daar zij - als men zeker meent te weten - van
aver tot aver van vrije lieden zijn afgestamd 4), en als oudste
bewoners en Heeren des Lands, wel persoonlijke diensten tot
I)

bescherming van den lalldsvrede, maar geen vernederende
schattingen aan de Overheid verschuldigd zijn.
Maar die overigen, die schot betalen moeten, de »huislieden" ,
I ) Westfriesland , 1299, cap. 24 (l\1icris I, G18).
2) Het "holland", daar het huis te Woerden op stone1. 138i. (llHeris lIl. 464.)
Zoo betaalde Keenenburg bij Schipluide gcen sluisgeld.
3) 1426 (Mieris IV, 858.). Van daar de oorsprong "an onze zoogenaamde
patricische familien.
4) De Groot, InL r, 14; van Loon', S. mn Leeuwen, enz. De Cnpitulariën
geven 1111n onderscheidene namen. Opmerkclijk is die "an "homiues boni ge·
nerig" (Capit. n anni 813, cap. 12). Zoo spreekt de Zecuwsehe keur van 1255,
art. 45, "an cc"n "Scnltetns nobilis ct ucne natns". Micl'is I, 305.
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zijn dezen onvrij? Och! dat is een praatje van die hoogwijze lul
uit de stad, die altijd vergeten willen, hoc kort het nog geleden
is, dat zij zelf of hun vaders of grootvaders achter den ploeg liepen.
Zij hooren zoo wat van die vreemden, die bij hen ter markt ko-·
men, en dat vertellen zij dan na! Maar wat raakt het ons, dat men
daar ginder, in het hooge Duitschland, zoo breed uitmee,t van
die zoogenaamde » onvrijheid" van het landvolk! I) Wij weten het
immers te wel, dat dit hatelijke woord in onze streken niet te
pas komt. Wat was er ooit te zien op ons dorp, van die oude
lijfeigenen 2), die - zoo men zeggen wil - met hun persoon
aan hun Lijfheer verbonden waren? En de » hoorigheid", welke
den man vastbindt aan den akker, dien hij bebouwt, zie, die
moge nog in zwang wezen bij sommige naburige volken, ons
Hollanders is zij weinig bekend. Zijn wij niet allen, arm of rijk,
de afstammelingen van die Friezen, welke van ouds gewoon
zijn op hun» vrijheid" te roemen? En waarom dat? Niet zoozeer ,
omdat zij minder dan anderen door de Zuidlingen zijn overheerseht: 0 neen! maar omdat zij, hoewel onderdanen van
den grooten Keizer Karel, hebben weten te behouden en - langer dan eenig ander duitsch volk misschien - hebben weten te
handhaven, waar een dapper man het meest aan hecht, den
eigen vrijen haard en have, en het eigen onbelemmerd bestuur
van Land en Ambacht 3); omdat zij - zoo zeggen zij 't ten
minste - dc eenigen zijn, welke » hun hals hebben weten
vrij te houden", zoowel van het gouden snoer van den leenpligt, als van de ijzeren keten der hoorigheid !
Maar in allen geval is er van zulk een voormalige slavernij, daar
1) "Sel'vis rustici nostri snbstituti sunt". Leyser, Jus Georg. I, 27, 6.
2) Van "eyghen luyden, die yemants eyghen waren", wordt nog gewag
gemaakt in het han,lvest voor Zuid·Holland van 1303. Oudenh. bI. 472. Over keurmede en thijnsland of "Imerwair", verg. N° 1 van deze Bijdrage,
D. W. I, bI. 212, 213.
3) Toen de Friezen, bevrijd van de heerschappij van 't barre Noorden,
ouder dien vredeloozell Radbout , Christen werden, ell den Zuidkoning tot
huisgenootcu en onderdanen ("hemzog and heerog"), bleven zij bezitten hun
VRIJEN STOEL, YRIJ TE SPREKEN EN VRIJ TE J.NTWOORDEN. Schot en lot betaal<len zij, "en zij kochten daarmede hunnen Adel en VRIJE HALZEN". (Asegab.
VIIe en IXe Volkskeur).
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de oude volksliederen van gewagen, bij ons niet veel meerovergebleven. Of't moest zijn - en dat nog maar op enkele plaatsen dat veel zachtere regt van keurmede" of beste hoofd", dat eigenlijk niets anders dan een versterfregt is, of, zoo men wil, een
» heuschheid", aan den Heer toekomende, op een meubel of een
stuk vee ter zijner keuze uit het sterfhuis. En dan nog is dat
regt, waar het was in's Graven handen, hijna overal door Hem
kwijtgescholden 1) of van Hem afgekocht. 2) Eveneens wil men
als een overblijfsel van voormalige dienstbaarheid doen gelden
de thijnspligt, die in vele ambachten nog wordt aangetroffen.
Doch sinds menschengeheugenis rust die bij ons nergens op den
persoon 8), maar eenig en alleen op het land. Men kan dus niet
zeggen, dat hij eenige schade doet aan de vrijheid der bezitters. Zien wij het niet dagelijks, dat Welgeborenen thijnspligtig
land gebruiken, zonder daarom iets te verliezen van hun regten! 4). Maar zij moeten - en dat spreekt wel van zelve op straf van verval, de pligten vervullen, die op het thijnsland
rusten: en daarom moeten zij ook, of zij 't willen of niet, de
thijnsbank helpen bekleeden.
Dus, om kort te gaan, al wie in ons ambacht woont is
een vrij man, hij moge dan van ouderen of van jongeren stam
wezen: en het woord schotbaren , daar men elders gewoonlijk de onvrij en onder verstaat, heeft bij ons geen andere beteekenis, dan die van schatpligtigen, belastingschuldigen: met
andere woorden» huislieden" , leden van het ambacht. Deze staan
dan als zoodanig tegenover de Welgeborenen 5) - II Gentlemen"
I)

I)

I) Albrecht van Beijeren gaf in 1358 Costijn Aerndzoon "vriman te we sen"
en bevrijde hem "van suleken dicilstachtigheyt, als hi in verbonden was: behaudelick sulckes dienst van herevaCl'de, van beden, jof van anderen saeken,
die een vriman sculdich is (e doene". Mieris lIl, 81.
2) 1230, 1342. (Mieris I, 204, Ir, 664).
3) Van "llOoftthinsen" is mij in Holland niets gehleken.
4) "Quicunque Liber" (Welgeboren Man), "sive Ministerialis Comitis" (grafelijk
Ambtenaar), "mansionarins Ecclesiro Egmondensis" (zittende op kloosterlandl,
"fuerit citatus a Villico et vocatus in curiam" (en door des kloosters Hofmeester
in het thijnshof geroepen), "si cOlltumax fuerit, terra quam habet te huereware,
in gratia Abbatis pro hoc forefacto remanebit" (diens thijnsland is jegens den
Abt verbeurd). Catal. Bon. Abb. Egm. 1216. (Micris !, 166).
5) 's Gravenhage 1407. WELGEBOREN EN en nUISLIEDEN moesten, volgens die
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zeggen onze f:ngelsche overburen - die even als de hoogel'e
Adel- » Noblemen" 1) - van ouds tot niets anders verpligt zijn,
dan om den Heer persoonlijk ten krijge te volgen 2), en zijn
hooge Vierschaar en Hof te helpen bekleeden : wat juist de
reden is, dat zij vrijblijven van al die lasten en diensten, van
schot en lot, en van zooveel andere vaste jaarlijksche bijdragen, die immers - als wij de oude lieden gelooven mogenoorspronkelijk geen andere bestemming hadden, dan om den
Heer te steunen en te sterken in zijn Overheidspligt, in het
nieuwe organisatie, te zamen zitting nemen in 't geregt (Mieris IV. 88). Zoo
vindt mea • Welgeboren Mannen en Gemeenten" in Kennemerlaml. 1305. (Micris,
Ir, 48). In Schotland heetten eerstgenoemden "probi libere tenentes", en werden
als zoodanig tegengesteld aan de "tideles homines", Leenmannen. (Stat. Alex. IJ,
cap. 3, circ. annum 1214). Dezen zaten te zamen teregt in halszaken; even als
onze hooge vierscharen óf door Welgeboren Mannen, óf door Leenmannen bekleed werden: welke laatsten eveneens welgeboren waren, slechts door leenpligt
naauwer dan de ov~rigen met den Graaf verbonden. Zoo werden ter hooger
Vierschaar van Zeeland elf vaste "Leenmannen" aangesteld, maar alle andere
"Edelen" van den Lande konden er zich bijvoegen (1495, art. 3.)
I) De vergunning tot den watergang en tol te Spaarndam is dool' Graaf
(Koning) Willem in 1253 gegeven: "de communi consiJio Nobilium, MinisteriaHum (Ambtenaren), Vasallorum, atque ALIonuu BONonUM HOMINUM" (goede luyden, dat is Welgeborenen). Dat overigens door dezen naam in Holland de hoogere
zoowel als de lagere .Adel begrepen werd, blijkt uit het vonnis tegen Gerrit
van Heemskerk in 1417 gewezen (Mieris, IV, 458).
2) Daarom heetten zij in Holland ook wel ,,'s Graven l\rannen". 1303, Hand v •
van Dordrecht, I. bI. ilO. In de Cost. van Leuven van 1622, art. 17, 18,
19, vfudt men melding gemaakt van S. Pietersmannen , "vrije Messoniersmannen des Hertogen van Brahant en totten vrijen hIlisgezinde des Hertogs behOOI'ende", en daarom ontheven van de gewone jndicatuur der stad: dan alleenvolgens deu bekenden regel - voor hunne aldaar gelegen vaste goederen. Zulke
l\Iessoniersmunnen, "vrij van den hoogstoeI, van 't beste panel en vau corveën", vindt
men ook in de Cost. van Grimberghe, art. 2. 3. 4. .lIeson, maison - vlaamsch
"mesnede" 1), mesnagium, menage (Reg. Maj. Il. cap. 27.) - is het vergrootingswoord van "mès ," "mansus", .huis'· of .gesinde", regtskring ; de Graaf,
in Brabant de Hertog, was de directe Overheid, de Regtsvermaner del' \Velgeboren Mannen. Dat zij "S. }'ietersmannen" te Leuven heetten, was naar de
hoofdkerk: een denkbeeldige leenman, even als de bernchte "Steenen Man"
van Audenaerde, of de Zon, wier naam de feudisten misbruikten, om alodien
of "vrij eigens" tot "zonneleenen" te verwringen. Zoo zullen de "S. Maartens·
mannen"' van Utrecht ook wel niets anders dan vrije \Velgeboren Mannen
geweest zijn. Deznlken vond men in alle landen in minder of meerder getal:
maar in Holland wisten zij zich, ook ten platten lande, te handhaven: en
daarom geeft dat woord bij ons, meer dan elders, de oude krachtige beteekenis
van het "libed homines" der Capitularien volkomen terug.
1) Mesnede voor huisgezin, in de gewone beteekenis, vindt men in een hantlv.
drecht, 1337, hij Oudenh, hl. 245,
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handhaven van den landsvrede naar binnen en naar buiten!
En omdat die Welgeborenen met volle wapenrusting, met
harnas en schild, waarop hun geslachtswapen staat afgebeeld I) ,
te velde trekken, noemt men hen ook wel »schildboortigen" :
in tegenstelling met de

» schotboortigen"

of huislieden , waar-

toe alle diegenen gerekend worden, welke hun welborenschap
niet bewijzen kunnen. AI wie in het ambacht woont, wordt
gerekend schotpligtig te zijn, en ieder buur heeft het regt
zoowel als dat hij belang heeft, om te eisehen, dat de naam
van dien medehelastingsehuldige op des dorps kohier of» schothoek" wordt ingeschreven. Of die nieuwaangekomene moet
zijn vrijdom bewijzen, en onze Schepenen zijn lang niet gemakkelijk om zulk een bewijs aan te nemen! Weigeren zij
dat, zoo moet cr » edeltuig" gedaan worden hij den Graaf of
bij den Baljuw ter hooger Vierschaar, en wie dat niet kan
doen 2), of - wat zeer dikwijls gebeurt - wie dat verzuimt:
vreemdelingen bij voorbeeld, die zich in het ambacht neder·
zetten, zonder hun welborenschap door den Graaf te hebben
doen erkennen - die allen zijn schotbaar , of zij worden het,
en zij brengen dien last op heel hun nageslacht over.
Want hoe zelden, dat de Graaf een schotbaar man tot een
Welgeboorne verheft 1
Daar is dan ook heel wat tegen: want zulk een gelukkige
houdt van stonde af aan op, om mede te dragen in de som
1) De Groot, Inl. J, 14ue Deel. - De vraag, of iemand welgeboren was, kon
alleen door diegenen, wier gelijke hij beweerde te zijn, beslist worden.
1) Dat noemde men ook wel "op rekening gaen" (1305: Mieris , H. 49)"Spreeckt yemandt een en man aen om scat te gelden, die sal sijn getuygen doen
van den swaertsijde: mach hij 's niet doen, hy soude dat scat gelden mitten
bueren, ten ware dat dien nalliu kennelyck ware met goeden luijden, dat
hij edel ware, ende also besturven , dat hy zyn getuygen niet doen en machte."
Kenn. 1291. - In 1322 deed Jacob van nuren zijn "edeltuig", zoodat hij en zijn
broeders verklaard werden, "welgeboren lieden te sijn", en dat zij "ghien seot
sculdich en sien noch bede van rechte" (Mieris, H.534). Schepenen van het
ambacht bepaalden, wie schotpligtig was: maar deze mogt op rekening gaan,
en zijn tuig doen bij den Baljuw. Schepenen konden appelleren bij den
Graaf: en wilde deze zweeren, dat de man edel geboren was, zoo bleef hij
vrij van het schot (Mieris 11, 33, 48). Een voorbeeld van een welboren.
schap, dat voor 's Graven Raad, "die wi daet·toe gheset hebben ," bewezen
is, vindt men in 1345: gegeven te '8 Hage (Mieris, H, 699).
DIETSCHE WARANDE
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daar het ambacht voor te boek staat bij des Graven Rentmeester. Zoo wordt door zijn verheffing de last voor de andere
buren zooveel te grooter. Of wanneer de Graaf-als wel eens gebeurt - dien overlast aan het Ambacht gracelijk kwijtscheldt 1),
zoo maakt Hij door die milde gave zijne inkomsten voor 't vervolg zoo veel te kleiner: hij lijdt, zooals dit in de grafelijkheids-brieven genoemd wordt, )) schade aan Zijn dienst en
aan Zijn heerlijkheid"!
Dan is het beter, om, zooals wijlen Graaf Floris V deed, 2)
Welgeboren Mannen hooger op te vocren; daar heeft niemand
schade bij, en 's Graven Rentmeester heeft er even weinig
tegen in te brengen als de beurs van onze goede buren!
't Is waar, dat sinds eenigen tijd de Graven er op bedacht zijn te zorgen, dat al de landen van 't ambacht - al
komen zij in handen van Welgeborenen, of ook van Poorters
of Godshuizen - evenwel schotbaar blijven 3): en, wat men
ook daartegen pruttelt, 't is oude herkomst en de Heer is
in zijn regt!
Want als Hoofd van het ambacht 4) mag hij immers, ja
moet hij daar buiten houden allen zonder onderscheid, die
er niet toe behooren; 't is een » besloten gezelschap", daa r
niemand bijkomen mag, dan met den wil der leden! Daarom
blijft het op veel plaatsen aan We1geborenen en Poorters als van
ouds verboden, om binnensambachts land of grond tc verkrijJ) Albl'echt van Beijel'en verklaarde in 1359 zijnen "Deurwaerder Claes
Waliehszoon, ende al wat van sinen live coemt van witachtiger boerte" (wettige geboorte), "seotvry ende bedevry te wesen, gheJiken onsen welghebol'en
Inden. Ende om bieden onsen Rentmeester van KenemerIant , dat ghi den bueren van Kastrichem ofcort van horen seote alle jaren also vele, als Claes
voersz. te scote gheboert" (als schot behoort) "te gheven van sinen goede."
(Mieris lIl, 107).
2) Verg. de Verh. van Meijel', "over den worstelstrijd der Franken eh
Vriezen, bI. 10."
3) Aalsmeer, 1325: "Dat alle erve binnen den ban ne gelden sal seot en
seoude ende al onghelde, dat op dat meene land binnen dien banne vallen
mocht, OOCK WIENS DATIET IS, aeker aekersgelijke". (Mieris, lI, 364).
4) De Graaf was "hooge Heer" in Rijnland en in ieder ander district, maar
even onmiddelUk de "Reglel''' van ieder van zUne "grafelijke dorpen". Verg ..
N°. II dezer Bijdrage, D. W. Ie jaarg'. bi. 308.
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gen, 't zij dan door koop of door besterfenis. Of wie zulk
land verkrijgt, die moet het binnensjaars aan schotbaren
verkoopen, of binnen dienzelfden tijd zelf daarop komen
wonen, met onderwerping aan al de verpligtingen daar de
huislieden aan gebonden zijn. 2)
Doch bij ons en op de meesle plaatsen is men wat rekkelijker: wie de lasten dragen wil, die op het land kleven,
waaraan zou men dien afwijzen? Zoo redeneren onze nieuwer·
wetsche lui: ma.lr zij vergeten, dat met al die groole heeren,
die hun grondeigendommen in 't ambacht al verder en verder
uitbreiden, het land ja zijn lasten opbrengt, maar dat onze
goede buren daal'mede tot armoede geraken moeten! Wáár
vinden zij op den duur het geld voor hun personelen aanslag, als stuk voar stuk de goede akkergronden uit hun han·
den gaan in die van anderen, die bij 't ambacht weinig of
geen belang hebben 3).
Zoo kan het niet anders, of de amhachten moeten langzaI) Geen eigendommen te verkoopcn of te verruilen, dan met die welke
schot en lot gelden met Veurne en Veurner·ambacht. (Cost. Veurne, 1615, tit. 29).
"Contenti sint oppidani de praediis quae nunc habent, nee emant alia ab ex·
traneis. Si qua vel'O vel per connubia vel per successionem hereditariam ab eis
qui man ent extra libertatem" (die buiten de "vrijheid", dus binnen een of ander
ambacht wonen) "ad eos devenerint, infm proximum annum vendant ea ho·
mini bus mihi precariam debentibus." Delft, 1246. (Mieris I, 230.) "Groete
croene" (kreune, klagt) "comet voer ons, also die Cloesters ambochte, thienden
ende lant coepen , ende alse sijt gecoeft hebben, soe willen sijt trecken ter
geestelijekeI' hant, ende en willen onsen luden geen lantsrecht of doen." 1) Daarom
_verbieden alle goede luden, Wel geb oeren , Poirteren ende Gemeente, dat
hem nyemandt geen goet en vercoepe" (1328. Mieris, 1I, 464). Dezelfde ldag.
ten in 1340 door de schot baren van Haagambacht, dat .Cloesterlude, Welgeboe.
ren hude, Papen ende Poirtercn scotbair lant gecort hebben", enz. (Mieris, Il, 641).
2) Hot van Delft, 1315, 1380. - Van daar 't fransch adagium van zulke
dorpen: "aër serVos facit."
3) In Zeven hoven waren ten jare 1456 nog maar honderd morgen iu het
bezit der schotpligtige gemeente (van Loon, Al. Reg. IV, bI. 253). Niet te
verwouderen is het dus, dat de Schouten en Schepenen in de dorpen het
verkoopen van land, aan stedelingen vooral, zooveel mogel\jk tegenwerkten en
daar de overdragt ten hunnen overstaan geschieden moest, soms weigerden
hun minisierie daartoe te verleen en. Tegenover die (wettige of onwettige?)
weigering verkregen die van Dordrecht in 1349 het exorbitant privilegie, dat
in zoodanig geval de overdragt voor Schepenen van Dordrecht (dus extra
territorium!!) geschieden kon (Oudenh. bI. 110).
1) Datzelfde misbruik was reeds bekend en Yerboden in 864; zie
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merhand verloopen ten voordeele van de steden, die de
beste en krachtigste huislieden tot zich trekken. DMr binnen
die muren hebben zij een goed en gemakkelijk leven: en mo·
gelijk wel, dat zij er nog een weg op vinden - als Schout
en Ambachtbewaarders het dool' de vingeren zien - om tegen
alle regt en rede hun landerijen mede in het poortregt optenemen en van het ambacht vrij te maken. I)
En toch doet onze Genadige Heer, wat Hij kan.
Nog onlangs heeft Hij bepaald, dat het land, 't welk van
nature onschotbaar 2) is, zood ra het komt in handen van een
schot.pligtige, » schot en alle onkost" 3) gelden moet als andere
buurlanden. 't Is wel de oude regel: want het schot treft
den persoon, en » als gevolg van dien" de goederen, die hij
heeft of verkrijgt: maar die regel wordt maar al te dikwijls
over 't hoofd gezien. Eere dus aan 's Graven goede bedoplingen !
Doch wat maakt een enkel stukje » vrijen grond" hier en daar
door een buur gekocht, en dus bij 't ambacht ingebragt, tegenover die tallooze hofsteden en landen, die jaarlijks vervallen
aan den» Rijkdom": aan Poorters, Godshuizen en Welgeborenen!
Men zegt misschien, dat die Welgeboren Mannen óók hun
lasten dragen: want wat zijn hun » schilttalen" anders? Maar
laat men daarbij niet vergeten, dat die» schilden" of » subsidien" , daar zooveel ophef van gemaakt wordt, niets afkorten
van hetgeen onze buren betalen moeten, en dat zij ook niet anders IJ gegeven" worden, dan wanneer de nood van het land buitengewone offers vordert. En daar moelen Welgeboren Mannen
dan met alle hoffelijkheid en voorzigtigheid door den hoogen Heer
toe» gebeden" 4) worden. Van daar die naam van» beden" en van
I) Westambacht van 's Gravenhage, 1328: "Dat somme van haeren bueren
van scotbair luden poirteren gewerden sien, 0)1 HOlR LAND VAN DIEN SCOTE
TE VRlEN". (iVlicris lI, 641).
2) Als afkomstig van een 'Velgeboorne: .leenland" of "hofland."
3) Zwammerdam, 139!. (Mieris, lIl, 586). En alle oncost, of ongeld. Daarmede worden bedoeld de bottingen , voederpenningen en dergelijke kleine
jaarlijksche prestatien. Ook de dijkpligt, en - waar die gebruikelUk waren ~ de
landdiensten.
4) Daaronder lIepen soms heel wat yerkeerdheden. Aan de "goede luyden
van Papendrecht" werd in 1387 beloofd: "dat wij se nimmermeer schatten
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"geschenk", welke men geeft aan die schrale bijdragen, die,
uit overmaat van voorzorg, nooit anders worden verstrekt,
dan onder het noodzakelijk voorbehoud I) en 's Graven steIIige
verklaring, dat Welgeboren Mannen daar niet toe verpIigt
zijn 2)! Arme ambachten, die de gewone zoowel als de buitengewone lasten dragen moeten, en de laatsten nog zonder
dat zij daarop gehoord worden, of daar iets tegen kunnen inbrengen! Want hoe zelfstandig in eigen kring, naar buiten
zijn en blijven de ambachten onmondig. Waar de meerderjarigen 3), de Welgeborenen, gesproken hebben, daar past het
aan de Ambachten te zwijgen en te volgen!
Is het nu te verwonderen, dat zulke Notabelen onder het landvolk, onafhankelijk door geboorte en door vermogen, en daarbij
noch bidden en sullen MET DWANGE." (Oudenh. bI. 317). Reeds in 858 was dit
het geval, getuige die merk waardige brief van de Bisschoppen aan Karel
den Kale (bij Baluz. Il, ll5), cap. 14, waar geklaagd wordt over de "inconvenientes precationes".
1) Omdat naar 't middeneeuwsch, en ook naar ons regt, betaling schuld
doet veronderstellen, en voortgezette betaling schuld vestigt.
2) Toen "Welgeboren Mannen van Delfland, Homme 's Graven beden willen",
in 1334 twee penningen per morgen .overmits de noot die is in Vriesland"
(Westfriesland), bewilligden, verklaarde hun de Graaf, .dat dit Yan geen recht
en is" (Mieris H. 559).
3) "Majores natu" (Capit. Lib. VII, c. 437). Slechts hij, die Hmedespre·
ken" mogt, waar het gold leven of dood van een vrij ingezeten, wat "regten
van den hoogsten" heette, was naar oud-duitsche zede Staatsburger, en mogt
dus "medespreken" over al de zaken van algemeen belang, eu daaronder over
de beden van Overheidswege aangevraagd. Van daar het regt der "l'agenses"
tot het toestemmen of weigeren del' subsidien, welke door ieder gemeene-land
of district ("pagus") afzonderlijk verleend werden. De Ambachten hadden
geen hoogen regtsdwang , en daarom konden zij op de "hooge" (bondgenootschappelijke) Landsvergadering geen persoon wezen of stem hebben: maar de
steden, immers de "goede" of "hoofdsteden" wel. Waarom? omdat deze crimineel
regtsgebied gekregen hadden, en als zoodanig de gelijken waren geworden
van de Welgeboren Mannen, van ouds geregtigd om "van den hoogsten" te
vonnissen ter Baljuws-vierschaar. Ziedaar, meen ik, de later - bij 't verloopen
der onde instellingen - in het duister geraakte reden, waarom in de Staten van
Holland, en in zooveel andere Staten en Sten den , de steden en niet de dorpen zitting hadden. - Welgeboren Mannen "zetteden" dus de belastingen voor
het geheele district. "Zetten" is "asseoir"; en van daar "assise". Zoo kreeg
de criminele Vierschaar- neen ruimer! de hooge Landsvergadering - dien
naam, die in de fransche criminele Hoven, welke de oude Baluagien vervangen hebben, nog in waarde blijft .• Landraden" zegt men in Pruissen , zooals
in Frankrijk "Ie jugement du pays": "dat recht van den Lande". 1414
(Mieris, IV, 292). Verg. N°. III dezer Bijdrage, D. W. 1 jaarg. bI. 569.
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door geen leenband, maar alleen door onderdanenpligt met
den Graaf verbonden, voor dezen niet zelden een doorn iu
het oog zijn? En de » gemeene huur ," men mag het hem
vergeven, dat hij nu en dan spijtig opziet tegen de » Rijkheid
van het ambacht ," en maar niet begrijpen wil, hoe het
regt kan zijn en goede herkomst, dat wie het meest en
het gemakkelijkf>t betalen kan, vrijdom hebben moet van bijna
alle lasten! En als men daar, in de taveerne, vóór een goed
vuurtje vriendschappelijk bij elkander zit, dan kan het wel
eens hinderen, bij 't rondgaan van den drinkbeker, als onze Piet
Arendsz. zoo geweldig snoeft en stoft op zijn welborenschap :
hoe hij midden op het dorp woont, en toch niets meer met
het ambacht te maken heeft, dan hij zelf goedvindt! I) Wat
geeft hij om die » lage bank", die daar voor de deur van het
bierhuis gespannen wordt, hij, die alle veertien dagen, als hij
dit verkiest, ten» Hove" 2) teregtzit met Baljuw en Mannen - in
dat fraaije» Landhuis" in de stad, dat daar pronkt met zijn spitsen
gevel, versierd met wapens en beelden, en met zijn toren, het zinnebeeld der hooge regtsmagt ! 3) Niemand kent hij boven zieh dan
den Graaf en Diens plaatsvervanger den Baljuw. Wat zou de Schout
van een nietig dorp - die, zoo hij welgeboren is , op zijn hoogst
zijn gelijke, maar nooit zijn meerdere wezen kan - wat zou
die - buiten landzake en landelijke politie - aan 's Graven
» Hooge Mannen" te gebieden hebben? Laat hij maar liever goed
oppassen, dat hij zijn pligt doet, en aan ieder de eer geeft, die
1) Zoo als de Romeinsche Burgers, ·"Cives Romani", in de "municipien".
2) Het "Hof mn Schieland." 1323, bij Meylink, Bijl. N°. 69.
3) In den allerondsten tijd was de • burg", woonplaats van deu hoogen
Heer, het eigendom der vrije Gemeente (" l)lebs"), welke bij watersnood of
vijandelijken overva! , regt van toevlugt binnen die muren had voor menschen
en vee: maar daarentegen ook verpligt was het "kasteel" te helpen opbouwen en verdedigen. Vandaar de pligt van het landvolk, om de steden te helpen omwallcn, en medetewerken tot de verdediging; want de vestiging eener
stad sloot gewoonlijk het "landhuis" of bnrg in zich. Een burg of toren
is dus teek en van hooge regtsmagt. Maar niet minder de banier, die den
110ogen Heer werd voorgedragen, als hij aan 't hoofd zijner onderhoorige dorpen te velde trok, en welke in de legerplaats vóór zijn tent geplant werd.
Zulk een banier nu verbeelden die kleine torens, welke men op de ondhoog.
heerlijke verblijven - zelfs binnen de steden: bv. te Antwerpen - aantreft.
Geen haan noch ander teeken, maar een vlag versiert als windwijzer den top.
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hem toekomt 1 Anders zullen Welgeboren Mannen wel zorgen, dal
zij - is het nu niet, dan bij latere gelegenheid - dat verwaande Heertje een breidel op den neus zetten!
Dat laatste is zeker stout gesproken; en - ofschoon er van
dat dreigement wel nooit iets komen zal - willen onze
huisluidjes Z1llk een taal van tijd tot tijd nog wel eens hooren. Er zijn dan toch op 't dorp nog lieden, die als het
er op aan komt, Mijnheer den Regter de waarheid durven
zeggen! Dat kan zijn nut hebben, en daarom ...... Och, ieder
heeft zoo zijn zwak. Laat die Piet Arendsz. zich verbeelden,
dat hij wat meer is dan een ander: wat schaadt ons dat?'t Is
een door en door goed en een knap mensch, die het met de
buren goed meent, en die, wel beschouwd, in verreweg de meeste
zaken met ons een en hetzelfde belang heeft!
't Is immers, even als wij, een landbouwer: al is hij dan
wat deftiger en wat rijker! Deur aan deur staan onze hofsteden.
Waar hij kan, helpt hij ons trouwen wij hem; en waarom
zou men met zijn naaste buren niet wèl wezen? Een naaste
buur is beter, dan een verre vriend!
Zoo brengt, meer nog dan het staatsbeleid van den Heer 1),
onderlinge welwillendheid en gemeenschappelijk belang Wel geboren en en Huislieden van dag tot dag nader tot elkander;
en terwijl de laatsten zoo verstandig zijn, om hun Ambachtbewaarders meestal uit de Welgeborenen te kiezen, beginnen
dezen het zich te laten welgevallen om binnensbans teregt te
staan 2), ja, waar dit noodig is, als Schepenen, Heemraden
1) De Graven deden wat zij konden, om dat onderscheid op te heffen: eu
terwijl zij aan de burgerij in de steden een soort van welborenschap verleenden, zagen zij het zeer gaarne, dat de wclgeboornen ten platten lande tot gewone buren afdaalden. Reeds in 1382 moesten in Wieringerland de welgeboren
lieden, die met hnislniden gehuwd waren, "metten bneren scot en scoude ghelden,
ende coeren houden" (keur houden, in de bank teregtzitten) Mieris UI. 389.
2) Volgens het oude regt was het aan Schepenen ter Jager bank op ban en
boete verboden te vonnissen over een welgeboren man: doch in 1455 is ver.
klaard, dat deze, wanneer hij zich niet behielp met (de deelinatoire exceptie
van) zijn welborenschap, door de lage vierschaar kon worden gevonnisd.
(Lams, bI. 6 I) Maar in Heemskerk was reeds in 1390 aau de "Imyslnydell
ende ondersaten gegeven, dat sy over vrye hlyden (dat is \Velgebol'euen)
mogten teregtzitten. " (Miel'is, Ill. 5 i i).
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of Buren, met den Schout te zitten in gespannen vierschaar.
Dat moeten zij tóch voor hun landerijen in 't ambacht: wáárom
dan ook niet voor hun overige belangen? 't Is ééne moeite! Zoo is
dan van dat zoo veel besproken onderscheid tussehen » Edelen" en
» Onedelen" op onze meeste dorpen niet heel veel meer overge·
bleven: 't is waarlijk meer praat dan daad!
Wat anders toch, dan het regt van de jagt, van wapen en
van zegel, en de weinig benijde eer, om met den Baljuw ter
vierschaar te zitten, als er gevonnist wordt over leven en dood!
!\Iaar dan nog -

dit niet te vergeten, -

de vrijdom van schot,

immers voor hun persoon. 1) Wij waren daarvan afgedwaald en
moeten er nu wel op terug komen, want hoe vervelig die
stoffe zij" ieder heeft er den mond vol van. Kom, wánneer
gij wilt, op het dorp, en zelden zal het u gebeuren, dat gij
een uur met iemand ill gesprek zijt, of dat hatelijke woord
van » schot" kwetst uwe ooren. 't Ligt nu eenmaal zoo in
den menseh: wat hem deert, daar spreekt hij langer en lie·
ver van, dan wat hem vleit!
Daar komt bij, dat het nu juist schrikkeljaar is, als wanneer naar oud gebruik ieders aansIng moet worden herzien,
om » de armen te verlagen en de rijken te verhoogen." Druk
is men aan het » verponden" ! Wat al praatjes en klaagliederen zonder eind, daar wij bij ons in de stad weinig of niets
van vernemen!
Zie, daar komen juist de Ambachtbewaarders , en doen hun
ommegang langs de huizen.
1) Toen later het schot grootendeels verviel, en bij de instelling van het
Hof van Holland de appcllen van de lagere banken, met voorbijgang del' Bal·
juwsYierschaar, onmiddclijk bij dat Hof konden worden aangebragt: toen bij de
aloude hooge Vierscharen voor de regtspleging, zelfs ten criminele, een vast Collegie werd ingevoerd, met terzijdestelling van het regt tot medezitting , dat van ouds
aan alle Welgeborenen van het district toebehoorde, viel dit onderscheid geheel weg;
zoodat Simon van Leeuwen er niet geheel zeker van is, of die allen, welke ten zijnen
tijde in Rijnlands hooge Vier.chaar zaten, ind~rdaad welgeboren waren. Zoo was'tgeen elders reeds vroeger plaats had -ook in Holland de kleine Adel ten platten
. lande in vergetelheid geraakt, om zich alleen in de steden, door het bekleeden
van regeringsposten, als overdienst·adel" te handhaven. Hoevele deftige geslachten
van vroeger tijd schuilen er nog onder onzen rijken boerenstand!
~~

EEN OHRISTELIJKE GRAFZERK.
Als er eene plaats in de waereld is, waar men zich de
WAARHEID, aangaandc zijn eeuwige TOEKOMST, en den tijdelijken OORSPRONG van zich-zelven en zijns gellachts, met ernst
en diepte behoorde te herinneren, dan zal dit zeker het kerkhof, de doodenakker wel wezen, waar zoo vele volle, en,
helaas, ook ijle halmen liggen neêrgezeisd, die geborgen in
de aarde, de ftonde afwachten der verrijseuis, om door den
Vader des huisgezins, ten oogstdage , te worden ingezameld,
en verheven of - verworpen. Als ergends de overmoed van
het herleefde Hcidendom befchaamd te- rug had moeten treden - dan zoû het geweest zijn van voor die poorte, welke
zich niet opent dan om de Dood en de Droefheid door te
laten - eeuwige vijanden dier Renais(ance, welke niet ophoudt van fchateren dan om te glimlachen, en die haar glimlach niet vel'plooit dan om, in zelfaanbidding , een jubelzang
aan te heffen bij rinkelbom en thyrsgezwaai. En toch, wie
hierop· rekende, hij zoû zich vergissen. De geleerde en beleefde beeldftormerij, die men Renais(ance noemt, laat zich
zoo licht niet verdrijven. Zij is, met hare heidensche mythologie, met hare koude vormen, met hare naakte Bevallighe.
den, binnengedrongen in de heiligdommen van het openbare
en bizondere leven: in de kerk en in het huisgezin. Zij heeft
zich, met hare fonore volzinnen, geplaatst tusfchen den mensch
en zijn God; de heilige texten der Schriftuur en de verhevene
hymnen der Kerkvaders heeft zij op háre melodiën gefteld;
de huldiging en ridderdienst der vrouwen, die, uit het
Christendom geboren, eene edele en godvruchtige beteekenis
en ftrekking had, heeft zij vernederd en ontadeld door hare
poëzie; den traditioneelen heldenfiguren der volken, hunnen
Heiligen en hunnen Vaderlanders, heeft zij personen van hare
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makelij weten onder te fchuiven en het volksgenie van het
fpoor geleid; den christen kinderen en jongelingen heeft zij de
ZEDELEEIl der Spartanen, de lESTHETIKA der Atheners, de DADEN
der beroemde bandieten, die men Romcinen noemt, ter beoefening voorgefteld: hoe zoû zij, die in famenftemming was
met 's menschen lagere natuur, met de natuur die naar den
Adamsappel hijgt en grijpt, hare rol niet konsequent hebben afgefpeeld, en niet zijn doorgegaan tot zoo ver het tijdelijke
en ftoffelijke maar eenigszins reikt! Wie er aan twijfelen mocht,
hij fla die antieke gehoornde farkofagen, die tomben, hetzij
in den vorm van een gedaakt, gefrontispiesd en rondom gefloten tempeltjen , hetzij in dien eener doelloze pyramide of
wel eener breede » terrine", gade, die het hoofdbeftanddeel veler
grafmonumenten uitmaken; hij lette op de gebroken kolom,
de urne met natten doek behangen, de omgekeerde fakkels,
de bellenblazende bolbleeke genietjens , en wat al verder, ten
tegenftuk van de in het oneindige vermenigvuldigde afbeeldingen van doodshoofden en beenderen, onzen kerkhoven tot
cierraad gegeven wordt. - Het zoû ons hoogst aangenaam
zijn, zoo wij, in deze belangrijke stoffe , den weg naar iets
heters mochten helpen effenen. Met dat doel bieden wij onzen
lezers hier de afbeelding aan van een zerk in den ftijl van
1500, welke onlangs, ter bedekking van een nieuw fSmilie·
graf, op het S'-Nikolaaskerkhof te Amsterdam gelegd is.
Het graf heeft eene dubbele breedte; maar de evenredigheid
der oppervlakte van den fteen is herfteld, door den binnenwaardschen fprong ter weêrszijde, welke in de doorfnede
vooral gezien kan worden. Befte md voor eene gantsche familie,
moest de zerk, bij de begrafenis en vermelding van het
ftoffelijk overblijfsel des eerst opgeroepenen, eene genoegzame ruimte openhouden, om achtervolgends verfchillende
namen te kunnen bevatten. De hoofdfiguur op den zerk is,
wat ze voor den Christen behoort te wezen: HET KR(T!S. Getrouw aan de traditiën der eerste christen Eeuwen, heeft
men zich niet beijverd dit kruis zoo ftijf en fombel' mogelijk
voor te Ctellen, maar in tegendeel de uiteindon zich doen onL·
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plooyen in 3I'chitektonische bloembladeren; het kruis toch is
hier geen werktuig des lijdens meer, maar een zinnebeeld
del' overwinning. Aan zijne rechter en linker zijde wordt het
leerftuk der verlosfing, de grondflag der christelijke hope,
met duidelijkheid geformuleerd. Men heeft deze heraldische
verciering van den zerk geheel willen bezigen om de verwantfchap uit te drukken, waarin de Christen zich tot zijnen
godlijken Meester en diens Gezegende Moeder bewust is te
ftaan. Op het wapenfchild à dexlre is de oudste, aan de Katakomben-zelven ontleende voo rftelling van Christus' Godheid en
volkomen Middelaarfchap uitgedrukt door zijn monogram ~
christus), geplaatst tusfchen het veelbeteekenend A .0.
(alfa en omega) - begin en einde. Daarbij is, met de woorden van den pfalmdichter, de belijdenis der liefde en onderworpenheid van het fchepsel uitgedrukt: » Non nobis, Domine,
non nobis, sed nomini tuo da gloriam" (niet ons, 0 Heer, maar
geef uwen name de glorie). Ter linker zijde is met nieuwer
letterfchrift de laatste formule geplaatst des geloofs aan
Christus' Godheid, fprekend uit de tedere vereering zijner
Moeder, de Genadevolle bij uitnemendheid, waarin God en
mensch is famengekomen, God - mensch geworden is, en Gods
rechtvaardigheid gezoend werd: het naamcijfer van de H. Maagd,
met haar bekend zinnebeeld als maris (te Ua en (teUa mMu~
tinee, toegelicht door de jongste definitie van haar heilig voorrecht. Door al de gothische tijdvakken heen, heeft men de bekende
zinnebeelden der Evangeliën als tot zegel aan de graven gegeven,
en in i1e vier hoeken van den zerk geplaatst. Het quadraat en
de cirkelbogen, die ze omlijsten (de gezamendlijke elementen
van alle vlakken en alle afmetingen) zijn op geheel geestrijke
en bevallige wijze door de bouwmeesters van 1500 in verband gebracht met den rand van den zerk; maar dit kan
op onze kleine fteengravure niet goed gezien worden. Het
randfchrift behoeft geene uitlegging. Aan het hoofd - de naam
der familie; verder, de artikelen van het zoogenaamde (ymholttm apostolorum, waarin de vaste hoop des eeuwigen levens
en del' algemeene opftanding is uitgedrukt, met een gebed,
(CH R -
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waal·toe deze belijdenis moed en recht geeft:

IJ

Orale Deum

pro nohis" , en aan den voet, in de taal der Vaderen, de
bede der geftorvenen-zelven: » Heer zijt onzen zielen genadig"
Ten aanzien van de uitdrukking der dagteekening des overlij-

dens valt alleen op te merken, dat men daarbij den naam
des H. Andrreas heeft gebezigd, om dat deze Apostel als de
» eerst geroepene" bekend ftaat.
Mocht deze zerk, die door den bekwamen jongen kunstenaar
H. Smit, in de fteenhouwerij der HH. Smit en Guillon te
Amsterdam gebeiteld is, meerderen opwekken, om in dezen
ftijl, behoudends ieders eigenaardige redaktie van het opfchrift, zich een graffteen te doen vervaardigen. Hij is niet duurder dan andere in den heidensehen trant en voor eene eenvoudige christen begraaCplaats meer gepast dan de meeste
hedendaags gebezigde.

KONING ARTUR,
LEGENDEN, MEDEGEDEELD DOOR

J. J. NIEUWENHUYZEN.

Na die gheboert ons heren Jhesu XIii CCCC ende XLTJ jair,
wort gheboren die machtighe conine Artur' die eonine van
Enghelant was. Ende was éen van die negen die beste 1). Dese
eonine Artur die becraehtiehde Spaengen, Aelmaengen, Vranerijc,
Zweden, Noertweghen, Seotlant ende Vrieslant. Dese landen
moesten eoninc Arlur onderdanich wesen. Ende alsmen van
hem leest, so versloech hi selve mitten zwairde CCCC ende
LXX man. Op een tijt street dese conine ArLur jeghen die
wilde, wrede Slaven diemen nu Hollanders hiet. Mer hi en
conde dair niet op winnen, so dat hise mit vreden liet wesen.
Mer si sou den staen tot sinen ghebode. Ende des so sou den
si vri sitten, sonder scatlen; dat nu verre van daen is!
80

1) De negen "beste", dat is: de negen grootste helden, waaraan het voorgeflacht hulde bewees, vormden drie drietallen, Een drietal uit de bijbelgefchie·
denis, éen uit de oude gefchiedenis, éen uit de nieuwere, Niet zelden plaat.
sten zij de wapenfchilden dier negen "beste" aan het hoofd hunner heldcnlijst, Het waren de verdichte blazoenen van de volgende groote figuren:
Vorst Jozua (drie zilveren .ftierenkoppen, met kelen neusl'I'ngen op lazw'en veld),
Koning David (gouden harp op lazuren veld. met een in Zilt'er en keel getinneerden fcllildbool'd), Judas de Macchabreer C'l0uden leeuw. op fabelen veld.
de 4 hebr, letter's , ~::l'OiJl 't jchildhoofJ) , Hektor van Troje (J'abelen; met
gouden riem (barre), beladen met 3 fabelen leeuwenlclaauwen; 7 zilveren klaverbladen aan elke zijde en in de richting van den riem, in rijen van 4 en 3). Alexander de Grootc (gouden griffioen op jabelen veld). Julius Cresar. (dubbele .labelen adelaar. de koppen overkruist • gelclaauwd en genebd van goud, op zilver'en
veld). Keizer Karel de. Groote (gedeeld: r, gouden. met de heljt van den dubbeienfabelen adelaar, gekroond. genebd en geklaauwd van goud. IJ, 6 gouden
lischbloemen 1.2,2,1 op lazuren t'eid) , Koning Artur (drie gouden kroonen op
kelen veld) • Hertog Godevaart van llulioen (gedeeld: I. gouden latijnRch gekrukt
kruis (croix potencée), vel'gezeld van 2 gouden grieksche kruisjens • ter'weêrszijde van
den stam. op zilveren veld,' IJ. gouden leeuw op .labelen veld), Zie Sibmachers
H

Wappenbuch".
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Nu een weynich te scriven van sijn regnaci. Coninc Artul'
wort ghecroent doemen sc reef Vc; ende XV J. Ende hi regneerde
XXV J jair. Dese coninc Artur hadde Maria der moeder Goids
so seer vercoren, dat hise hadde doen malen binnen onder
sinen scilt. Ende riepse aHois an in sijnre noot.
Item in dien tiden alsmen leest in die engelsche historie:
Also dat dese weldighe coninc Artur dair in regneerde. Ende
hem waren onderdanich: Spaengen, Aelmaengen, Vrancrijc,
Ruysschenlant, Denemarcken, Zweden, Noertweghen ,. Vrieslant, Scotlant ende Yerlant. Ende alle die landen van den
Lamychen 1) gheberchte totter souter zee toe. Item so voir dese
coninc Artur wt Enghelant over in Bartaengen, dat doe Amerriken 2) hiet. Dair sloech hi eenen ruesse doot, lijf tgheghen
lijf, die seven ioncfrouwen hadde vcrcracht ende ghedoot.
Voert so toech hi tot Parijs, ende vant dair eenen Romeyn
die Fecon hiet, die dair ontfinc den roemsfchen trybuyt,
ende vacht leghen hem een en groten strijt op een water, ende
hiet die Yle, ende sloghen doot. Van dair toech hi in Burgongen, dair hem ghemoetede dat roemsfehe heer, mit J,ucius
horen conincstaveI 3 ). Ende si waren wt ghetoghen om Artur
te vers1aen ende om den thins van Romen, die hi den Romeynen sculdich was van Enghelant, doe JuIius Cesar Enghelant becrachticht hadde ende ghevanghen hadde haren coninc
Casfibiliaen, dien tryhuyt wouden si van Artur hebben. Doe
brochte dese Lucius van des keysers weghen Leo een alle
zwiden 4) groten heer. Hi had mit hem conincghen, gra~iln ende
heren. Dair street coninc Al'tur teghen hem ende versloechse
allegader. Ende Lucius mit alle die grote heren die dëde hi
balsamen ende sendese binnen Romen, ende screef hem te
spite: » Aldus so sende ie uwen trybuyt." Ende betaeld~ hem
horen thins, die hi hem sculdich was van die engelsche Bri .
toen en van Julius weghen. Ende seyde, ten naesten jair so
wou de hi comen ende betalen hem den anderen trybuyt, ende
winnen hem Romen of.
I) Lombersche. Divisie.K,·ouOl.:. Div. 1I. Cnp. XXVILJ. 3) Connétable. ycldo\"crste .. - 4) (swindigh) ontelbaar.

2) Annoriea.

51S1

KONING ARTUR.

Ilem dese Artur was een strenghe heer ende zeer stridende,
sodat in sinen ti den was een alte groten ru es , een conine,
een tyran, die Rycon hiet, ende zeer hovairdich ende spitich,
ende menighen conine verwonnen hadde. Ende doe hi vernam
van den opset van Artur, doe screef hi an Artur ende ontboet hem, dat hi hem sende sinen baert, hi wouden an sinen
roe naeyen, boven alle die ander eonincgen. So dat Artur dese
spitighe woirden nam in groter onwairden. Ende Artur die
toecher toe ende sI oe eh en doot, mil veel gyganten. Ende so
wye hem teghens was die versloech hi. Item men seit van
ende LXX man
hem dat hi mil sinen zwairde versloech
als voirsz. is.
Item van coninc Brutus doot tot dat dese conine Artur regneerde so hadden in Enghelant gheregeert hondert conincghen,
dairne niet meer dan XV J kersten of waren.
Item dese coninc Artur ontfinc op een tijt een dootwonde
in eenen strijt, so dat hi, mit moelwille 1) sijn princen, sijn
rijc over gaf van Enghelant een sinen neve die Constantijn
hiet. Van des welcke conincx Arturs doot nye mensche gheen
wair of en wiste, noch en conde vinden. Mer bi is wech
ghetoghen int geluckich eylant, dair hi altois in bIiven sel,
alsmen seghet. Ende men verloesfen doe men screef na ons
Heren gheboert V~ ende XLIIJ jair. Ende voir hem en weet
men ghenen kersten coninc die sijns gelijc was in doechden,
in miltheden , noch in wiselI raden ende in allen redeliken
dinghen , in trouwe ende in ontfermharticheden ende in allen
kersten seden. Mer der enghelseher gheloven is dat hi nye en
starf, ende dat hi sal wedereomen ende sal coninc van Enghelant wesen als hi was ende regeren dat.

eeee

Uit eene Kronijk van Holland, Handschrift '-an de laat·
ste helft der XV· Eeuw, in 8°. 2)

I) goedvinden.
2) In de verzameling van onzen vcnlienstclijken 'Varandgenoot, den Heer
J .•J. Nieuwenhnyzen.
A. TH.
~~~

Een euel Erempel.
MEDEGEDEELD DOOR

Jhr

Mr Ph. BLOMMAERT.

Ic vanl geCcreven op eenen fere, I
l\1et feonen letteren in een perc,
Daer een doot man onder lach,
Die feide, als ie u fegghen mach,
11

In dcfer manieren, in dcfer faken,
Ofte die dode jeghen den levende rprakc:
)) 0 mcnfcllc, du gaet Ol'er mi,
Wachti van ronden, dat rad ie di;
Stant op ende bcGch mi wale

10

In hoe arm ene fale
Ic van erden ligghen moet;
lUi en can ghehulpen al dat goet,
Dies ie wilen hadde foe vele;
Die worme crupen mi dore die kele,

15

Ende hebben mi ghebeten 't herfe on(wee,
Dat wilen hadde joyen mee,
Den liehame, witter dan die snee,

Nu es lIi fwerler dan een hrant:
Anlichte, buc, voete ende hant.
20

Ghelijc dat die fonne den fnee
Te water briDct min DO mer.,
Soe es mijn lichame worden erde,
Die ie wilen hielt foe wrrde.
Gedinct dat ie di ghelije was;

25

Nu liggie hier ghelije als was;
Dat ghefmolten leghel in 't vier;

V. 9. Besich, bezie. - 13. rVi/en, weleer. blijdschap. - 16. lvlee, meel'.

lG • .To,yen, fr. joie, neugu,
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Al tier ghclil,e foe liggllic hie ...

Dus moghedi weten in uwen fin:
Dus feldi werden meer no min;
30

Ende glli en weet oee niet wanneer!
Nu biddet voermi Onfen Here J
Dat begherie vele meere.

o menfehe,

die in den fpieghel lies,

Ende di te verheffene plies
35

40

Om dine vorme, om dine ghedane,
Hoert wies ie di ver ma ne :
Al beftu lleeht ende feone dijn vel,
liefs een hyfte, ende niet el;
Datlu dacr fles in den fpieghel
Ghelijc dat eaf onder den vleghel
1\iet crachte {inen keest moet gheven ;
Wat verhefCfu dan in dit leven
Met dijnre hoverde, met dijnra oreefte!
Als 't caf quite es van den keefte,

45

Proeft waer toe dat notteleee es,
Anders dan men 't treet in 't mes.
Dus eert, menfehe, met dijnre vorme;
Men trecfe in d' erde onder die worme,
Daer fi faen te nieute comen.

50

Al eert dat men die menfehe noemt,
Du best dulder dan ene beefte ;
Want du drives weelde ende feefte,
Die onlanghe mach duren.
Waendi, ghi en felt hefuren

55

Ende doghen hier omme wee?
God en laet hem nemmermee
Vore di an den eruee lIaen;

Hi h~vet eenwerven ghedaen,
Hi en comt er Bemmermeer weder toc.
60

In allen tiden fpade ende vroe
Soutu dit in 't herte onthouden.

V. 34. PUes, van plien, plegen. - 37. Slecht, glad. - 38. Byste, boste.41. Keest, by Kiliaen: nucleus, granum J germen - kern. 43. Oreeste,
eigenlijk onweder, storm; hier in den zin van verwaendheid. Zie de Grimberg.
Bche Oorlog, D.
Aent. op v. 2568, 3184, 3789.
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Alfe dine lichame fal vercouden,
Ende werden fwerte\" dan een brant,
65

Anfich te, buc, voete ende hand,
Ghelijc uat die fonne uen fnee
Te water briuet min no mee.
Hoe moghedi dan in dit leven
Soe node dine ae\moefeue gheven ,
Daer de zielen dus op hopen.

70

Meret hoe die tide lopen,
Die di Celen achter halen;
Dan moetftu dinen Ceyns betalen;
Ilier jegen en es gheen verdringhen t).

God moet ons in felc leven bringhen,
In Celken wille, in felken ghepeins,
Dat wi betalen ouren reins,
Dat wi comen moghen daer boven,
Daer die ingelen Gode loven,
Des moet weren mijn volleeft, .
80 Den vader, den fone, den heilighen gheeCt."
11S

V. 72 en 76. Seyns, eijns, van 't latijnsche census. -

74. Moet, moge. -

79. Vol/eest,

1) Verdingen ? Red.
Uit een HS. del' XIVe eeuw van wylen den Heer
Van HuJthem, Nr 192; thans ter Koninklyko Bibliotheek te Brussel.

·VVANDALISME EN AKADEMISlVIE.
IX.

Wanneer het oog van den bezoeker des Museums te 's Gl'a·
venhage, door het zien van Sinesehe poppen en oud·Hollandsehe kraamkamers, het u hemd en de borstrok vau Willem lIl"
(N° 707), de.)) heddekwast van Czaar Peter" (N' 655), een gedroogden nieuw.Zeelanderskop en een rinkelend en gouden bal
van den Grooten Turk - wanneer het oog, waarvan zoo vee]
gevergd wordt, niet te verblind, of ook maar niet te Yel'moeid is om op kleinigheden te kunnen letten, kan het onder N° 695 ook genieten van eene groote zeldsaamheid. De
eerste helft der vijftiende eeuw is eenmaal getuige geweest
van de rampen, de zorgen, de kwellingen, de ilagen, waarmeè het leven eene fchoone, beminnelyke, diep beklagenswaardige vrouwe vervolgd heeft: er ligt een waas van aandoenIykheid over den naam dier ongelukkige, over Jacoba van Beieren.
En N° 695 vertoont als kurioziteit een vlecht van heure blonde
hairen! - »Haar uit de kist van Jacoha van Beijeren."
Is dat niet grof, tegenoveI' iedere beschaafde vrouw? Is
dat niet beleedigend VOOI' het gevoel van ieder beschaafd man?
Maar neen, erger u niet; Icid dcn vreemden bezoeker voor
de droevige reliek, en zeg: )) Hier ligt deze hairlok, als op
W. J. H.
de borst der natie!!"

X.
Die er in Amsterdam over gefteld zijn, zorgeu zeer ijverig
en trouw voor het verdelgen van de laatste fporen onzer nationale bouwkunst der XVII' Eeuw.
De laatste gehavende twee derden van eene dier bevallige
drieIinghuizen, van dele helft der XVII' Eeuw, gelijk Am-
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sterdam cr vele gehad heeft, zijn onder den voet gehaald op
het Rokin, in het oude» Vosje". - Een gevel van de zelfde tijd
(aan 't Stadhuis-Prineenhof) is afgebroken en ftaat door iets
(zeer zeker) leelijks en plats vervangen te worden.
Vier van de negen fehoone fteenen geveltoppen» Willem-deDerde op de oude Turfmarkt -

de gevels Van de Bank en het

Grootboek - zijn AFGEnROKEN, en fchaamteloos vervangen door
EENE platte lijst van hout.
XI.

» ODOORN, 8

~lei.

De kerk der Herv. gemeente alhier, een

der oudste gebouwen, die in deze cnvirons bestaat, wordt
thans gesloopt. Volgens overleveringen dagleekent dit gebouw
nog van Hcidensche tijden."
Aldus het» lIandclshlad". Men ziet uit dit onpartijdig be ..
richt, dat de Hceren I,eemans en Warnsinek, met en benevens het onthonden Instituut en de Maatfehappij van Bouwkunst groot gelijk hehben, dat el' niet tegen het afbreken van
onze nederlandsehe l\lonumenten behoeft noch behoort gewaakt
te worden. Men verzekert dan ook met veel fchijn van grond,
dat de grijze kerk van Odoorn gants niet meer voldoet aan
de moderne eischen; er is dus geen enkele reden om haar te
bewaren. Men is veel dank fchuldig aan de Hooge Regeering,
dat zij dit laatste axioma zoo heldhaftig onderfteunt, en, in
volle vredestijd toelaat, dat de vaderlandsehe grond van eIken
gedenkfteen beroofd worde, waarop niets anders gefehreven
fLaat dan HET WOORD DEI\. GESCHIEDENIS. Wat heeft men aan de
gefehiedenis? Niets.

De waarheden van gisteren zijn immers

heden geen waarheden meer! Laten wij maar zien, dat wc
van daag volop ETEN EN DRINKEN hebben! Laten wij in onze
banier fehrijven MOOI EN LEKKER; dat is het hoogste. Wat gaat
het andere ons aan! Alle waarheid is toch te gelijk onwaarheid; want ook de onwaarheid is l\IENSCIIELlJK en het 1I1ENSCJlELIJKE
is het WARE, zegt Prof. Opzoomer; en al onze filozoofsche
belletristen met hem: leve het mensehelijke; het menschelijkc
avant tottt! l\len doet heel wel de kerk van Odool'll, die wel

WANDALISME EN AKADEMISME.

557

volstrekt geen heidensche tempel is, maar toch een der zeer
zeldzame gedenkteekens onzer vroegst~ romaansche periode,
om ver te halen; want verdelgen is immers menschelijk , zeer
menschelijk , en wie zoû zich vermeten iets boven het rnenscheli,jke in den rnensch te ftellen! Wie? - De een of andere
') arme dogmenflaaf"? - Maar is dat een menseh? - Heeft die
iets mensehelijks? Zoo ja ? ..... Waarheen dan met hem en
onze waardeering? Zoo neen? - Maar 't IS neen, neen, neen,
neen.
A.

BIB L lOG RAF I E.
(uITGAVEN VAN BOEKEN, PLATEN EN ~r(,ZIEK.)

MITTELALTERLICHE KUNSTDENKMALE des Oesterreichischen Kaiserstaates, herausgegebell von Dr. Guslav Hei der ,
Prof. RUll. v. Eitelherger u. Archit. J. Hieser. Stuttgart, Ebner u. Seubert. Wien, C. W. Scidel, 1856. -

Prijs p. afl.

f2.70. -

Met dit

vervolgwerk, waarvan jaarlijks zes all. verfchijnen en éene het licl1t
heeft gezien, fluit zich de Oostenrijksche Monarchie op waardige wijze
hij de groote beweging aan. De bovengenoemde geleerden en kunstenaars
zijn redakteuren , die zich in de medewerking van verfchilIende geoefende fchrijf- en teekenpennen , in de ondcrfcheiden~ plaatsen, die
arch:eologiesch afgebeeld zullen worden, mogen verheugen. De Heer
Joseph Feil geeft al aanftonds de historische inleiding tot ce ne uitvoerige monografie over het ftirt » IIciligenkrculz". Die inleiding bevat
beknol)te en naauwkeurige mededeclingen over de bouwinrichlingen der
eisterciënser kloosters in 't algemecn. V ier re hooIIe ftaalplaten luisteren
de aflevering op: een plan, een perrpck ti\ieseh voorfront , een inzicht
van het kloosterpand cn zes polychromiesch behandelde glasvensters vall
). Heiligenkreutz". Hoogst belangrijke, geheel nieuwe gezichtspunten i~
dit werk bestemd den e1lfistelijken archreologen te openen; men zal
,laarin den invloed erkend vinden van de vervallende ooslersche be
felta,'ing en de goede [tooten voorwaards , die zij het \Yes ten kon
toebrengen, maar ook geheel de rijke en glansende ontwikkeling zien
uitrc}'itteren, waarmcè het romaansche en gothieke Westen gedurende
zoo veel ceuwcn in de waercldgefchiedenis is opgetreden. Een keurige
titel, in goud en kleuren gedrukt, geeft in zijn lettercharakter reeds te
kennen, dat men hier iets anders dan de geliefde, maar overbekende
vormen der Hijrl. cn Seine- of Sommelanden te verwachten heeft, geheel
iets anders dan de engelsche Gothiek allen vcrwan t.

cn niet·te-min iets aan deze

R.

"REINHEIT DER BAUKUNST (Über), aufGrulld des Urfprungs
der vier lIaupt.l\auftyle von Dr P. W. Forchhammer". lIamburg,
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1856.- Prijs

f 1.60.

Méer erkenning van de raison d'être der Gothiek,

minder uitfluitende huldiging van de grieksche ftijlen, dan men van
een l) ord. Profesfor der Philologie" aan de Kielsche Hoogefchool verwachten
zoû, komt door in deze 76, met 9 fteengravuren vercierde, bladzijden.
Bij het befpreken van den oorfprong en van den :egyptischen, en van
den !;'riekschen, van den rondboog- en fpitsboogftijl, laat de fchrijver
de bovennatuurlijke invloeden, of, liever, den invloed der, zich·zelve
half onbewust fcheppende,

GEDACHTE,

die opftreeft naar het

ONEINDIGE,

te veel buiten rekening. Hij zegt, ter inleiding met veel genoegen, dat
hij het oneens is met wie den oorfprong der stijlen in een kunstidee ,
elders dan in de_ ftoffelijke aanleidingen zoekt: dat is jammer van den
heer Forchhammer: als niets beftaat dan wat ik met mijn zintuig kan
waarnemen, dan benaat de zon niet, indien ik ongelukkig blind ben,
en de meeste ftellingen van den fchrijver niet, indien mij de 32 ftuivers mangelen, waarvoor het recht der openfnijding van het boekjen
te koop is. Toch is er veel goeds in. De redelijkheid vindt doorgaands
een bekwaam verdediger in den fchrijver, en de meeste nieuwe hollandsche gebouwen, derhalve, eene ftrenge fchoon niet uitgefproken
veroordeel ing. De fchrijver dunkt ons echter te vcr te gaan, als hij
alle boogvormige vensters in vertrekken met vlakke zolderingen afkeurt:
de boog is daar vensterwelf -

niet llechts kantbekleeding van het geA. TH.

welf der kamer.

"HANDBUCH DER ÖLMALEREI", door Alex. Elbinger.
Halle, 1856. Blz. VIII en 43. - Prijs f 1,30. - Ik laat deze wenken in hunne waarde - offchoon het fchilderboek van den Berg Athos mij
meer

II

faecx" bij minder

titel genoemd viniët is

0)

fpraeex" fchijnt te bevatten: maar het op den

» treurig

om zien". Het hoofd van Liszt of Schil-

Ier op een gekalllerjapond becldtjen van Jan Luyken, gezeten in een
gewelf met fpitsboogvensters, verdeeld door een romaansche zuil. Achter
den Iuykenschen teekenaar staat een antieke buuste, en de moderne
fchildersezel prijkt met een renais{ance topverciersel. 0 eklekticisme!
neen,

0

onknnde!

P. F.

KOSTÜMKUNDE. Handbnch der Geschichte der Tracht, des
Baues und Geräthes von den frühesten Zeiten bis auf die Gegen.
wart, von Hermann Weiss. Stuttgart. Verlag von Ebner und Seo,
bert. Ie Lief." Prijs f1.60. - 't Is een goede daad van fchrijver en
uitgevers dat zij dit handboek, hetwelk belooft in 7 a 8 afleveringen
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kompleet te zijn, llechts berekenen tegen

f 1.60

per nummer van 128

bladzijden, vol houtfneden en met enkele kopergravuren. Wij hebben
niets dan lof voor het ftelsel des fchrijvers (tevens teekenaar), voor zoo
ver het, uit profpektus en I" afl., is op te maKen. Wij duchten alleen,
dat hij er niet in fIagen zal de zoo ruime ftoffe in zoo betrekkelijk gerin.
geil omvang af te handelen. De fchrijver fchijnt ons eûhter toe de kernige
ftijlform te beûgen, welke door een grooten voorraad van kennis wordt
toegelaten en door de vereischte beknoptheid wordt verlangd. Bij de
groote bdezenhcid, die uit het werK.zelf blijkt, is het ons aangenaam
op te merken, dal de fchrijver de christelijke traditiën, aangaande het
eerste menschenpaar , fehijnt aan te nemen.

K.

T.

D.

uMÄRCHEN UND SAGEN für Jung und Alt," Ie Lief. Düsfel·
dOl f,Aroz & Co. - Prijs 10 Sgr. - Sprookjens ontleend aan de verzame·
lingen van Beeltftein, Hoeker, Herchenbach, Albert en Ellen. Geïlustreerd
door Sch~urcn, Schrödtcr en Vautier. Opmerking verdieut het titelblad,
waarin het architektonicsch ornementalc, zoo als 't behoort, aan het
kalligrafische onderworpen is (vlak gehouden) en de polychromie gerc·
geld naar de eischen van h~t laatste.
K. T. D.
"HISTORISCHE VOLKSLIEDER (Fr. L. von Soltau's Deutsche), z\feites Hundert." Leipzig, Verlag von Gustav Mayer. 1856. Prijs f5.35. - Dit tweede honderd ge[ehiedlirderen, waarvan ongeveer de helft uit de nalatenfcLap van von Soltau, de overige uit die
van Leyser en andere onuitgegeven en gedrukte bronnen, door Dr H. R.
Uildebrand oordeelkundig gekozen, geordend en toegelicht zijn, fluit
zich gevoeglijk aan bij het voor meer dan twintig jaren vcrfchenen
eerste honderdtal van foortgclijke wilde, maar tevens krachtige woud·
"curige planten des germaansehen volksgeestes. Soltau had in dit vak
geen voorganger, en zijn bundel, die den tijd een weinig vooruit was,
beleefde geen eigenlijken opgang. Ilet verfchijnen van dit tweede Ctuk
zal er de wel verdiende aandacht op vestigen. Behoeft het gezegd te
worden " dat het bock ook voor Nederlanders belangrijk is? 't Zoû het
welen, al ware 't alleen maar »)Voor de aardigheid", (dat is immers het
toover\foord van onzen nnchteren knnstzin, die Oostcrwijk llruyn en
van Zeggelen verongelijkt, door ze ...... vcr boven Bilderdijk te )) pre·
fereeren"?) voor de aardigheid, dat het nieuwe bock begint met het
)) nedenluitsche volkslied" (n}) Wie Neêrlands bloed""? -

ncen,· een

ander), md het vroeger algemccll hekende lleJerduilsehe volhli(:d van

ä6'1
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Stortebeker

CIl

Simoll van Utrecht, cn dat een op llPapa CHASSÉ" tot

de 1l0lliederen behoort.

"NALATENSCHAP VAN J. F. WILLEMS", uitgegeven door
1\1r Prudens van Duyse. - Gent, de Busfeher. Blz. CXVIlI en
3"14. - Prijs f2.75. liet was ecn goed gedacht van den lIeer van
Duyse, de verfprcide »dicht- en tooneelftukkell" van den voortreffelijken
Willcms in cen bundel te verzamelen cn met die inleidingen en aanleekcuingen te voorzien, welke ter toelichting van het vruchtbaar levcn
cn ftreven des hoofd mans van de Vlaamsche Beweginó konden, ftrekkcn
ell die het wel in de eigenaardigheid des ij verigen vlaamschen archivaris scheen te liggen belangrijkheid te gevcn. Wij ontvangen hier o. a.
cen levensfchets van 'Villems en eene bibliografie van zijne sehriften.
Al heeft nu wat menig wellicht als poëzie in deze bladcn hoog waardee·
ren zal, nimmer veel indrnk op ons gemaakt - al hebben wij, van
het begin der loopbaan des verdienstelijken mans tot aan hllar te vroeg
hefchreid einde, in zijne vaerzen niets opgemerkt, dat hem als dichter
een even hoogen rang zoû moeten verzekeren als hij, in hoedanigheid
van zeer maatfchappelijk, warm nationaal mensch cn even ijverig als
fmaahol geleerde, onbetwistbaar inneemt: wij ziju blij, naast het
J)

Bclgisch Museum", den

II

Reinaert", de

"l\lengelingen" en de twee deelen

D

11

Vlaemsche Liederen", de

Verhandeling" , dit nieuwe boekdeel

aan onze verzameling te mogen toevoegen. Vraagt men ons echter,
of de arbeid van den Heer van Dnyse werkelijk eene leerrijke bijdrage
levert om dieper in de gefchiedenis des gcmoeds en des geestes van den
gl'ootm Vlaming iu te dringen -

dan aarzelen wij dit bevestigend

te beandwoorden. Willems, het is blijkbaar, had, als jongeling, met
,'ermijdiug van eene in Zuid-Nederland onder de geleerden zoowe! als
iu de ordelijksle en deugdzaamste gezinnen vrij algemeen heerschende
opinie over de trocbelen der XVIe Eeuw, de fympathiën \'an fommige
vlaamsehe volksgroepen en de gefchiedleer der hollandsche historici om·
helsd. Later echter, bij het dieper nafporen van oorzaken en gevolgen,
k wa:1l hij tot eenigözins andere gevoelens; in 1841 bewerkte hij met
zichtbare ingenomenheid de 50 fchoone ftrofen, door een fpaanseh licdcnlichter aan Philips II op zijn doodhed in den mond gelr.gd, en
fehreef hierbij, dat hij den lezer, door dit lied, een denkbeeld woû
geven van

j)

den eerbied der Spanjaarden voor de nagedachtenis van

hunnen Koning Filips den Tweeden"

kort na zijncn dood, toen dit

l'chooue lied werd opgcftcld." Willcms gewaagt van de overdrevcnheid
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en van het gebrek aan waarheidsliefde, waarmede Philips » door de
meeste nederlandsche fchrijvers" beoordeeld is, en geeft Bilderdijk lof
voor meerder trouwen juistheid in zijne voorftelling. Vroeger had uit eene
polemiek met een geleerden Priester, den Heer Buelens, gebleken, dat
Willems' oordeel nog niet tot de latere rijpheid gevorderd was, en voor
wie de woorden van 's Heel'en Buelens' weêrpartij met den geest ,ergelijkt fprekend uit de mededeelingswijze van het genoemde spaansche lied,
kan het niet twijfelachtig zijn, dat Willems later eene andere meening
omhelsd had, al bleef hij te-recht beweeren, dat de naam van Philips II
nooit een aangenamen klank zoû hebben voor het nederlandsche oor.
Maar in plaats nu van dezen gang in WiIlems' meeningen ter dier gelegenheid in het licht te ftellen -

geeft de Heer van Duyse zich de

moeite, op twee verfchillende plaatsen (bI. LXVII-LXXII, 319-324) de
zaak der beroerten te bepleiten in den zin der » meeste nederlandsche
fchrijvers". De Heel' Van Dnyse eindigt cn bekroont zijn hetoog met
twee bladzijden citaat uit de

J. Tideman iu den

D

hollandschc pen" van den Hecr -

De leeuw zoû niet zeer vervaarlijk
zijn, als hij uit dezen nagel gekend moest worden.
» Tijdfpicgcl"!

Overigens, polemiek-schrijven was ook even min de zaak van Willems
als van sommige anderen, en wat er van dien aard in dezen bundel
gevondcn wordt, fchaadt wel niet aan 's mans waarde, maar baat haar
toch ook weinig,
Tot ons leedwezen ,ernemen wij, uit eene recensie van Dr Snellaert,
iets dat, over het geheel, de dusgetitelde » nalatenschap van WiIlems"
veel aan bruikbaarheid doet vcrliezen: 't is de met vele bewijzen ge·
ftaafde beschuldiging dat de Heer Prud. van Duyse een zeer groot getal
veranderingen, die hij voor verbcteringen hield, iu de vaerzen van
Willems gemaakt heeft. Sommigen fprekcn Van Duyse vrij, door te
zeggen, dat hier de Nemezis in hct fpel is, die Willems woû laten boetcn
voor de wijzigingen, uitbreidingen cn befnoeyingcn, waaraan zijn ijver
voor onze oude letteren niet zelden den text of mclodie der volksliederen
onderworpen heeft. Het literair kwaad, dat hieruit voortkwam, is grootcr
dan dat uit de polijsting van 1\l r Van Duyse volgt;

maar dcs laatsten

fehnld is grooter: want deze vergreep zich aan de rechten cener eenmaal zrch·zelfs bewusten en thands overleden individuus; Willems bcfchikte over het volkseigendom , en mccndc waarfchijnlijk als eeu lid
van dit volk, hiertoe eenigszins bevoegd te zijn.

M.

\\ LIVRE CHORAL par L. S. Fanart. Paris, 1854,» kJ. fO. Men
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kan zeker in geen gelukkiger oogenblik een werk als dat van den voortreffelijken Reimser Kapelmeester aankondigen, of er des kunstminnaars aandacht
op vestigen, dan onder den indruk der heerlijke gregoriaansche melodiën,
in de week vóor Paschen in de roomsche kerken jaarlijks herhaald.
Het godsdienstig gevoel dat in vele dier zangen vaak verborgen blijft
voor den hoorder, wijl he! door de uitvoering onkenbaar wordt gemaakt,
fchijn! zich in de »goedc week" bij de zegenbeden voor vuur en licht,
bij de klaagzangen van Jeremias, bij de ceremoniën op den Sterfdag
des Heeren, in zoo volle ftroomen uit te willen ftorten, dat het, zelfs
bij de gewone onvolkomen uitvoering van het Gregoriaanseh, toch nog
voor ieder genietbaar blijft.
Vooral in die oogenblikken zal menig erkennen, dat de plechtigheid.
de eenvoudige ftatelijkheid van het Gregoriaanseh, voorgedragen zoo als
het voorgedragen behoort te worden, niet kan opgewogen worden, door
de liefelijke, ftreelende, melodiën, van de meeste kleine zoogehecten
)) muzick"-misfen.
\Vij erkennen 't, dat een groot muzikaal genie foms een hooge ma·
jesteit, en levens het fijnste gevoel, edel en streelend ook voor 't oor
des oningewijden, in de fmeek- en dankzangen leggen kan, die ons
,oerrukken en zalig inaken. Doch bij de meeste gelegenheden dat die
)) muziek"-misfen gemaakt worden, om het Gregoriaansch letterlijk te
mijden, blijven die misfen (hoe lcrdienstelijk ook als kompozitën) in
het uitdrukken van het waarachtig godsdienstig gevoel verre achter bij
de meeste gregoriaansche zangwijzen.
Wij zoullen rlit meI vele voorbeelden kunnen naven en treden daar
in nog meer den oorllrelkundigen Heer J. A. de Rijk (verg. »Diet.che
Warande", N° 2, 1856) ter zijde, doch dit laat de ruimte niet toe.
Wij merken dil Jlechts in 't. voorbijgaan op. nu wij bovengenoemd
werk aan Ie kOlldigen hehben.
De lIeer Fanar! koml, door zijn (( Line Choral)) alleen reeds, eene eere1)laals bekleetIen in den rei vau alle die deelnemen in de waereld-beweging, mogen wij wel zeggen, ter gunste der Christclijk.germaansehe Kunst.
Hij toont in de Voorreden al dadelijk aan, hoc innig hij den band
gevoelt, die de plastische kunsten der Middeleeuwen aan de plein·cllant
dier dagen verbindt.
Dal nellen wij in den Heer Fanart zoo hoog, en dat verheft hem
zoo zeer boven het tal vlln kompooisten en liefhebbers der gewijde
muziek, dat hij meer in de muziek ziet dan hare vormëigenaardiglieden, dat hij, vóor alles, het denkbeeld waanleert , wat de muziek
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heeft te vertegenwoordigen, en uit te drukken, hare wezenlijke roeping
hare diepe beteekenis, hare ontzeltende overmacht op ons, hare veel·
zijdigheid, hare populariteit. Alle hoedanigheden, die het des te fchandelijker maken haar te vernederen tot een middel van lonter zinnei'treelend en oppervlakkig vermaak. Vergelijk de Voorreden der choralen
op meerdere plaatsen.
Alleen déze aanmerking zouden wij willen maken, op het arrange·
ment dier choralen zelf:
Wij vreezen dat de melodiën in « Le livre clIOral, » nimmer alle,
zoo als ze daar liggen, in de plaats zullen kunnen treden van de nu
gebruikelijke minder godsdienst-ademende kerkgezangen; vooral niet
onder dtl hoogmissen: daar ze, bij lange aan-een-fchakeling, niet zullen
kunnen nalaten eentonig te worden; en waar een enkel ftuk foms
groolen invloed zal te weeg brengen, zal een reeks er van, onder de
hoogmis, gedeeltelijk althans het voorgcftelde doel niet volkomen kunnen
treffen.
Een groote ftap is echter gedaan. Hier zijn de melodiën, voor 1, 2
en meer flemmen gezet, met eene harmoniëerende begeleiding. - Dat
akkompaniëment evenwel van heele noten tegen heele, halve tegen
hal VI', e. z. v. is op den duur zoo eentonig en droog, dat er de natuur der melodie eer door mat gemaakt dan gereleveerd wordt: - Wij
zouden wenfchen, dat de Heer Fanart (bI. XLIV) niet geheel alleen
aan de uitvoerende zangers had overgelaten, meerder kleur en afwisreling in die melodiën te brengen.
Evenwel verwachten wij veel van de toekomst: wij juichen luide
de jong~tc heerlijke ontdekkingen en uitgaven dier ziel volle zangen toe,
maar tevens zien wij met onderwerping doch met vurig verlangen uit
naar den tijd, dat de rijkere en niet zelden verhevene verfcheidenheid
van begeleiding, voortgebracht door de muûkale geniën van later dagen,
in ovcl'-ceu.ftemming moge komcn met hel charaktcr der hier bcfproken
gezangcn,

0111 alzoo te voldocn aan een tijd en geestes-richting, die gedeeltelijk althands aan wijsgccrte heeft gewonnen, wal zij aan kinderlijken eenvoud mag hebben vedoren t).

Paschen, 56.
1) Door

plnnts~ebrck

P.
heeft dit nrtikel eerst heden kunnen opgenomen worden.
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BERICHTEN, WENKEN, VRAGEN, BRIEFWISSELING:

ERNST EN SCHERTS.

GRAFZUIL VOOR ABm DES AMORIE VAN DER HOE.
VEN. - De bcgaafdc rcmonstrantschc Hoogleeraal' , wiens leven mcn
niet teil onrcchte ccne rceks van triomftoehten genoemd heeft, en wicn
mcn de lof nict mag weigcren, dat hij zich bij het vaclerlantJ, hij dc
kunst, en, naar zijnc ambtgenoten

verzekeren, bij de kerkgemeentc

hoogst verdienstclijk gemaakt heeft, de minzame hooggevierde , die in
Itet wezenlijke d,s le\'ens de LiefJe niet lleehts predikte maar oefende,
en in de formen uitmuntte door dat fijne gevoel van betamelijkheid
en dien matigen zin voor zwier, die men gez'lmendlijk met een kort
woord Goede Smaak noemt, • kan wcl niet onwaardig gerekend wor·
den, dat men de plaats zijner laatste ruste kenmerke door ren gedenk.
trcken, waarin de dankbaarheid van velen zich uitfpreke. Alle welge·
zinden moesten daarom de tijding toejuichen, dat zich eene kommisfie
gevormd had, belast met de zorg om het monument voor Van der
Hoeven tot ftand te brengen. Hooglijk moeht mcn zich dan ook vcr·
woudcrcn en men kon het den loftuiters van onzen schoonheidszin
ni!!t als crn zrgepraaJ toerekenen, dat het zoo langc leed ecr de in·
fclmjvingen voor delcn plicht van dankbaarllcid een eijfcr haddcn bcn.:ikl gclijkftaande me! de gcraamde geringe kostcn. Intns[chen de teekening
vall het Illonumunt k wam in dc wandeling en wij mcenen den jongen
houwmeester H. 1\1. Tétar van Elven geluk te mogen wenschen met
dit nicuw ontwcrp. Eenmaal aangenomen zijndc, dat er voor dc hoofd·
\"Ol'lllcn niet in d~n golhisc!Jcn nijl ge\allell mocht wordcn Jc duitsehe Lutheranen en de blen

daar

11, r Anglikaanschc Kcrk meerder

nijheid vindcn om een gothicseh gedenktcekcn naar eisch tc ftoffeeren,
dan dit met de gcwoonten dcr nederlandsche Protestantcn ,'ooralsnog
over-ccn.gcbracht kan worden -

moet men inderdaad bekennen, dat

de Hecr Tétar van Elven geflaagd is om den ijskouden dampkring verwijJcrd te houden, Jic dc monumcnten in dcn ftijvcn obclisHtijl van 1770,
en de nog kouderc in dcn ftrcng klasliekcn trant, pleegt te omgevcn.
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De Heer Tétar van EI ven heeft de gothische geledingen (moulures)
lief, en ze zullen niet nalaten langs hare zoete hellingen en ftoute
diepten hem tot in het hart der gothiscbe beginselen af te fleepen, en
daar eenmaal ontftoken van den gloed des rijksten vormenlevcns, zal
bij, van eklektikus als hij nog is, meer en meer algeheel voorftander
en voortzetter worden van het een·en-ondeelbare gothische [telsel. Zijn
tegenwoordig monument richt hij op aan het hoofdeinde van den vlakken
zerk. Het beftaat uit eene drieledige bouwing, wa<\rvan het onderste
rtuk een flout geëvenredigde kubus is, met frontons en geknotte hoornen;
daarin verheft zich geleidelijk wat wij geneigd zouden zijn een gefloten
kapelle met vier gevels te noemen, bekroond door eene pyramidale
kap, die in een diamanlvorm eindigt. De heer van Elven is gelukkig
gellaagd in het vermijden der groote moeilijkheid, welke zich bij dergelijke konstrukties opdoet, en die alleen de Gothiek volkomen weet
wech te ruimen -

de misftal namelijk van het opge{tapelde , dat fchier a1\e

niet gothieke torens en torenaardige ontwerpen ontcicrt. Zoowe! bij zijn
gedenkteeken van

h

Ho1\ands volksgeest in 1830 en 31", als bij deze

grafzuil heeft de Heer van Elven geen oogenblik vergeten dat de deelen
van een gebouw zieh organieseh uit elkander behooren te ontwikkelen.
De Heer Tétar van Elven is een dier jonge vaderlandsehe kunstenaars,
wien men met volle recht eene [choone toekomst mag voorfpe1\en.

't Is jammer, dat de zaak van het monument voor Van der Hoeven
ftaat benadeeld te worden door de waarlijk dwaze opfcbriften, waarvan men dit ernstig kunstwerk van godsdienstigen aard voornemens is
te voorzien. Het zoû daar namelijk heeten, dat de overleden Hoogleeraar was: )) De Johannes van de Kerk", en )) de Chrysoslomus van
zijn tijd". Wij noemen het tcn uiterste onwelvoegelijk de nagedachtenis van een braaf, geacht, cn begaafd berder en leeraar door zulke
loffpraak, die in de gedichten van een afgefloten tijdperk thuis behoort,
te onteeren. Ik "erneem, dat men inderdaad van den )) Chrysostomus"
te-rug· gekomen is; maar dat de)) Johannes" blijft. 't Zou ergerlijk wezen,
en mij zeer fmarten voor den beroemden overledene en voor zijne na·
gebleven verwanten. Hij gaf mij den naam van vriend en van zijne
toegevende genegenheid ontving ik inderdaad menig blijk; aan zijn
voortreffelijken zoon Martiuus ben ik, bovendien, ondanks alle verl"chil
van overtuiging op belangrijke punten, innig verbonden: in naam der
vriendfchap zoo wel als der goede fmaak, protesteer ik hier, met al de
openbaarheid, die het gedachtenismerk eens vermaarden Nederlanders
behoort te vergezellen, tegen al zoodanige wanvoeglijke parallellen. Au. TH_
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GOTHIEK IN ONZE DAGEN: het Stadhuis van Hamburg.
IJ Zijn wij mogelijk blind." zegt de Heer Didron, in de)) Annales " ,
XV, 247, waar hij de zulken toefpreekt , die, om dat de Gothiek hun
ongevallig is, vermeenen dat de tegenwoordige tijd hoog boven de Gothiek
ftaat, » zijn we mogelijk blind, dat wij in het gotbiesch ontwerp voor
het Hamburger Stadhuis niets vinden dat met onze nieuwere behoeften
en gewoonten ftrijdt, noch dat gezond verstand of goede smaak beleedigt 1"'.... Men beeft inderdaad, dezer dagen, het fchoone , bekroonde
raadhuis-ontwerp van den engelschen architekt Scott bij de HH. Buffa
te Amsterdam kunnen bewonderen, en het fchijnt OBS, in verband
met eene hoofdvraag der tegenwoordige bouwkunst, wel oorbaar den
diepzinnigen en vindingrijken engelschen kunstenaar-zei ven zijn plan
te laten toelichten. In zijne memorie, bij de bouwkommislie ingezonden,
komen de volgende gedachten voor 1):
IJ Terwijl Gij de herfteJling van uwe stad op zulk eene grootsche wijs
ten uitvoer brengt, fpreekt Gij, zeer geachte Heeren. deze fiere gedachte
uit: )) De verhevene en vrije geest der gemeenebesten van vroegere
eeuwen, heeft Hamburg, de grootste handelstad van Duitschland, thands
tot zetel gekozen.
IJ Hem, die Duitschlands oude, eerbiedwekkende fteden bezoekt, treft
niets zoo zeer als de pracht van hare voormalige bouwkunst. Waar
llechts de handel bloeide, daar bloeide ook de kunst, en elk gebouw,
hetzij het tot kerkelijk of waereldlijk doel diende, getuigde van de
edele neigingen, die de burgermaatschappij doordrongen. Nu treffen wij
helaas, deze beroemde zetels des handels. der kunst en der vroomheid
te dikwijls aan in een toeftand van meer of minder diep verval; wij
ftaan verbaasd op het gezicht der uitftekende kerken, der prachtige
raadhuizen, der velerlei foort van ftedelijke gebouwen, gemeente- en
partikoliere huizen en zelfs van winkels, die alle ver de tegenwoordige behoeften der stad te boven gaan. Wie naar de oorzaak hiervan
vraagt, verneemt dat de handel andere plaatsen heeft opgezocht, en
deze nu den rijkdom inoogsten, welke vroeger tot de oprichting van
deze heerlijke gebouwen aanleiding gaf. In het laatste geval bevindt
zich, onder vele anderen, vooral Hamburg, hetwelk tegenwoordig den
welftand in zich famenvat, die van andere minder begunstigde oorden
daarheen gevlucht is. Daarom is het natuurlijk, dat Hamburg zoo veel
mogelijk ftreeft dien adel van neiging, welke Duitschlands groote fteden altijd 700 duidelijk heeft gekenmerkt, ook in zich op te wekken

-

1) Zie "l{ölner Domblatt", 2 Maart, 1856. Verg. "D. Warande"I, bI. 596 en volg.
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en door zijn uiterlijk voorkomen de plaats te doen herkennen, die hel
onder de groote handelfteden der waereld inneemt.
1)

Dit denkbeeld heeft dan ook bij de ontwerping van het plan, dat

ik ondernl)men heb uil te voeren, tot grondllag gediend. Door de
openlijke uitnoodiging blijkt het duidelijk, dat U alle kleingeestigheid
vreemd is, en dat Gij een voortreffelijk plan, het doel waardig, verlangt, ouverfchillig van waar het kome. Echter gevoel ik ze~r goed
dat geen plan waardiglijk aan het door u voorgenomen doel zal beandwoordrn, dat niet door en door vol uitdrukking van charalder is, dat
U niet op gelijke trap met het verledene plaatst en U niet in geeste·
lijke verbinding stelt met die oude handelsplaatsen, welke Duitseh·
land voorheen zoo zeer verheerlijkt hebben, en waarvan uwe stad als
dc algemeene (vereende) vertegenwoordigster kan worden aangezien.
1)

Een gebouw, dat niet min of meer in den geest is der in de oude

duilsche fteden heerschende bouwwijze , kan niet aan deze gedachte
beandwoorden, en dus luidt mij n dringend verzoek, cr niet in het
minstc aan te denken op wellicht het grootste monument van burgerlijke bouwkunst onzer dagen den oneigcnaardigen en onpulairen ftijl
der Renaisfance of der moderngrieksche fchool toe te passen.
l\icer en meer openen zich de oogen van alle kundigen in Europa
voor de bedriegelijke dwaling van deze kunstfchool, en voor het feit,
dat de bouwkunst der toekomst (indien zij ten minste niet geheel levenen wezenloos zal zij n) niet de bouw kunst der oude w:ereld, die met
het verval der romeinsche berchaving ecn einde nam, tot grondslag kan
hebben, maar die, waaraan de beschaving des lateren tijds haren oorfprong te danken heeft, met een woord, de bouwkunst van onze eigene
volksftammen , die. filmengegroeid is met onze gcfchiedenis, onze godsdienst, de inrichting onzer fteden, ons huiselijk leven, die overeen·
flemt met ons klimaat. en onze bouwmaterialen, die zoo geheel en al,
zoo duidelijk de onze is, dat het werkelijk ycrwondering baart, dat
men ooit zoo dwa1s heeft kunnen zijn haar te ruilen tegen cene andere uit een ander tijd vak der watreldgesc1Iiedenis, die op geene de
minste wijze eenige verbinding heeft met de nieuwere tijdperken.
» Het is

waar, dat elke eeuw even als elk land bizondere ken-

teekenen in den bouwftijl moet hebben, ik beweer dus ook nie t, dat
de bouwwijze onzer voorouders onveranderd moet worden overgenomen,
maar dat zij de grondllag moet zijn, waarop wij de bouwkunst der
toekomst moeten trachten te ontwikkelen.
D

Zoude echter der bouwkunst onzer voorvaderen deze eervolle plaats
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niet uitlluitend worden toegekend, en zouden de gothieke en de oud·
klabfieke ftijl bestemd zijn naast elkander te bertaan, dan beweer ik
nochtans, dat een gebouw, zoo als gij voornemens zijt op te richten,
zonder inkonsequentie niet anders dan naar voorbcelden van gothischen
nijl mag worden gefticht. Reeds bet denkbeeld van cen raadhuis of
ftadhuis is gothiek. De stedelijke regeringen, welke zij voorstellen, zijn,
wat oorfprong en beftaan betreft, waarlijk teutonisch, en kunnen on.
der de roem waardigste gedenkteekenen van het doitsche volk gerekend
worden. Het grootste raadhuis van Duitschland, wellicht van geheel
Europa, in eenen anderen smaak op te richten dan de germaansehe,
zou niets anders zijn dan uwe roemvolle gefehiedenis met verachting
behandelen en iets invoeren, dat, geheel van het voorvaderlijke al~
wijkende, het gevoel van vaderlandsliefde kwetsen en daar tot een
blijvend aandenken der minachting voor de overlevering des volks
slaan zou.
n Evenwel pleit ik niet alleen voor de aanwending des gothischen bouw·
ftijls, wijl die nationaal is, maar ook en voornamelijk daarom wijl die
praktiesch de beste en doelmatigste is. Een groot rchrijver noemt,
alles in éen gezichtspunt famenvaUende, dezen bouwftijl niet slechts
den besten maar ook den eenig redelijken , en die zich het gemakke.
Iijkst op alle einden laat toepasfen. En hij past inderdaad even goed voor
kerkelijke als voor burgerlijke einden, voor de meest gewone als voor
de prachtigste gebouwen. Nimmer heeft een bouwstijl beftaan die zulk
eene buigzaamheid bezit, zich zoo Daar elk doel, naar elke bouwftof
weet te fchikken, eo zulke heerlijke uitwerkselen in de bouwkunst,
gepaard aan zulke geringe kosten, oplevert.
n De

zoo even vermelde fchrijver zegt verder, van den gothischen

ftijl fprekende: » Hij is gefchikt tot elke taak, tot elke dienst, zal al.
tijd voortduren, is leerrijk voor het hart, waardig en pasfend voor aUe
verrichtingen, ontvankelijk voor de uitdrukking der hoogste naïeviteit ,
en voor de verhevenste ftatelijkheid, eenvoudig en helder, zoo, dat een
kind hem kan verftaan , en toch begaafd met zulk eene kracht dat hij
de machtigste onder de geesten der menschen tot den diepsten ood·
moed buigen, en de verhevenste nog hooger verheffen kan; een bouw·
stijl, die in de werklieden elk vermogen onderftelt, veredelt, en b~i den beo
fchouwer ieder gevoel weet aan te fpreken. Laat ons", voegt hij er verder
bij, » voortaan naar dezen ftijl, kerken, paleizen en hutten bouwen j
maar vóor alles, laat ons hem op onzeopenbare en hizondere burgerlijke gebouwen toepasfen.
PIETSCHE WARANDE Il.
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» Terwijl ik geheel in deze befchouwingen toeftem , dring ik echter
niet op eene flaafsche, maar op eene vrije en geestrijke heropwekking
van onze nationale bouwftijlen aan, de eenige, die den grond van het
nieuwe Europa onlfproten zijn. Ik wû mij op zulk eene wijze van
hunne bewonderenswaardige buigzaamheid bedienen, dat zij elk gemak
en elke behoefte des lateren tijds, en alle nieuwste verbeteringen,
uitvindingen en bouwftoffen in zich opnamen; in één woord, ik zoû
ze wezenlijk en geheel en al tot ons eigendom willen maken,"

R.
MUURSCHILDERINGEN TE BAGNÈRES-DE-LUCHON.Daar waren er vele onder de Alexandrijnen, leerlingen van Plato,
wien de filozofie des meesters tot inleiding ftrekte voor het Christendom,
en die aan de hand des Grieksche Wijzen aan de voeten gebracht werden
van den Meester der meesters en den Wijze bij uitnemendheid. Aldus
heeflook de jongste Fransche christen Schilderfchool hare opleiding te
danken aan Ingres, den ernstigen, doorgeleerden kunstenaar, den dienaar
der lijnen, den prediker der voortreflijkheid van het verftand boven
het zintuig. Hippolyte Flandrin hceft zich een naam verworven door
zijne fehilderingen in St Germain.des·Prés, waarvan, zelfs in Didl'ons
Annales", met lof gesproken wordt. De nu, helaas, reeds overledene
Orsel en zijn vriend de Heel' Perrin hebben zich als verdienstelijke
kerkfehilders (fchilders niet van kerken, maar in kerken) bekend gemaakt. Onlangs heeft een andere jonge kunstenaar, de Heer Romain
Cazes, zich gunstig onder[cheiden door zijne muurfehilderingen in de
kerk te Luchon. Onder de drie kolosfale werken, aldaar uitgevoerd,
hebben wij bijzonder opgemerkt de kompozitie. getiteld la Divine
Liturgie. In het halfrond, onder de voornaamste koepel welf der kerk, is
dit onderwerp volgender wijze voorgefteld:
In het midden der fchilderij, die in de manier is uitgevoerd welke
men à la cil'e, in tegenstelling van de eigenlijke fresko05, genoemd heeft,
ftaat een autaar, waarvóor de Zaligmaker in de houding des Opperpriesters, die het Offer wacht. Op deze kalme en majestueuze figuur
vereenigen zich alle blikken en ieders belangftelling. Van links en rechts
naderen Engelen, die ter eener zijde de werktuigen des Lijdens , van de
andere de zinteekens, of, om zoo te zeggen, de II werktuigen van het
mystiesch Offer", der H. Mis, aandragen.
De fchare van het Bloedig Offer boftaat uit tien Engelen, die twee
aan twee gaan: de vier eerste, tranen ftortend, en als verloren in de
l)
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treurige befchouwing der foltertuigen, die zij dragen: het kruis, de
doornekroon, de fpeer, en het riet. Dan komt het Lam, liggend op een
kusfen , dat door de Àrke des Verbonds gedragen wordt, die rust op
de fchouderen van zes witgevleugelde Engelen in blanke gewaden.
Heerlijk en lieflijk is de aanblik van vele dezer koppen.
De Engelenrei van het Mystiesch Offer wordt geopend door twee
wierookzwaayers met geftarrende tabbaarden bekleed, door een kruis- en twee
fakkeldragers. Daaraanvolgende worden het Epistel en het Evangelie, de
mijter en het priestergewaad aangebracht door vier Engelen, die als
van de and;re zijde voorwaardstreden. Even als het Lam aan genen
kant het glanspunt uitmaakte, zoo wordt hier de aandacht geboeid door
een Engel, gekleed als Priester; een rijk apparaat verciert hem; z~jn
aanCchijn blinkt van meer dan engelengloed ; hij houdt met eenen lief·
devollen eerbied Kelk en Hostie. Twee figuren, waarvan eene het gewijde
brood, herinnering der agapen van de eerste Kerk, de andere de
rchalen, bcCteOld voor de wasfchingen, draagt, befluiten deze christelijke

theorie.
Van deze en van de andere bedoelde fchilderwerken des Heeren
Romain Cazes heeft de Parijsche Ten.toon-ftelling kopiën aangeboden,
die tot ecne zekere hoogte eene voldoende bekendheid aan zijn werk
gegeven hebben, en een welfprekend IJleit zijn ten voordeeIe der chris·
telijke kunst.

ORDE. -

P. F.
In Frankrijk vcrfchijnt bij Renouard een maandelijksche

kataloog der nieuwe boeken. Die lijst is alfabetiesch geordend. Wij hebben
onlangs aanmerking hooren maken op de alfabetische orde. als of het
eene onnoozele, hewusteloze, onorganische orde, géen orde ware: ten
onrechte! Ziehier welke kontraslen, ironische tegenwichten, wraakoefeningen, ook harmoniën, enz. enz. deze katalogus aanbiedt.
I. Janv. » BIbliothèque du Jardinier. Chimie et physique horticoles; par Dehéran", onmiddelijk daaronder
» BLancheReur,

II.

[roman] par Paul Féval".

» CÀuseries, etc. par Sainte-Beuve", onmid. daarond.
» CRarité (La) et la misère

lIl.

II

à Paris; par 1\1. l'abbé Mullois".

COrporations monastiques (Des), au sein du Protestantisme,

chez Meyrueis", onm. daarond.
"COurte démonstration pour répL ,dre aux objections des protes tan ts" .
IV. » REures de paresse, poésie, par Louis Morin Pons", onm. daarond.
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)) HIstoire complète des opérations militaires en Orient et dans
Ie Nord".
V. )) HIstoire de la Turquie, par Lamartine".
)) HIstoire de ma vie, par George Sand."
VI. )) UN dogme nouveau eoncernant la Vierge-Marie. Sermon préché dans Ie temple de I'Oratoire, par Athanase Coquerel".
)) UNe étuJe sur l'immaeulée conception de la bienheureuse
Vierge Marie, par un membre de l'Oratoire."
VII. Févr. lIEpée (L') etc. poème en dix-huit chants". 6 fres.
» Esprit (L') des bêtes, par A. Toussenel". 6 fres.
VIII. 11 LOuis David, son école et son temps".
» MAladies des organes du mouvement, os, muscles , etc."
IX. »MErveilies évangéliques éclairées par les seiences médicales".
lJMYstique (la) divine, naturelle et diabolique, par GÖrres".
X. n THéàtre de poche".
nTOnnes d'or (Les)".
XI. )) OEuvres posthumes de Lamennais".
)) OPulence et misère, par Misft. Stephens" .

H.

"DIETSCHE WARANDE".
1856. N° 4: Juillet et Août.

NOUVELLES BATISSES ET RESTAURATIONS
dans Ie royaume des Pays-Bas.
'\'~~'Est

sous cc titre que nous ven ons d'oul'fir une nouvelle rubrique
de notre \I Rcvue ll, Nous commeuçons par une critique dp. trois
construetious, composées ct, en partie , déjà exécutées par
1U. ll.-J. van den Brink. Nous avons cu à l'inspection les dessins
du nouveau séminaire archiépiscopal, qui sera báti à Rijsenburg par
ordre de lUgr. l'archevêqae d'Utrecht. Gest une grande cntreprise que
la ttwhe dont M. van den Brink aura à s'acquitter. La disposition matériclIe des différen!cs parties du bàtiment no us paraît être asscz judicieuse. Le plan se compose de trois parallélogrammes recta.ngulaires
disposées de cette manière: U. A l'aulre cóté de l'enceinte, comprise
entr'e les façades intérieures des trois eorps de logis, formant une grande
cour ou jardin, s'élèvera, vis à-vis du bàtiment principal, la cbapeHe
du sêminairc, qui sera réunie aux ailes de ta maison par deux galeries
formant, en plan, un arc de 90°. Pour la chapclle, nous ne savons
uous semblc que, dans son
pas si Ie desóin en a déjà été arrêté.
projet de la maison, M. van den Brink n 'a rien Ilégligé pour subvenir
à tous les besoins, Quant au caractère esthétique de la taçade extéri·
cu re principale (Ia seule que nous connaissions), il y a de rharmonie;
mais, quoique l'architecte ait été sur ses gardes contre l'influence de
Vignole et que les fOflDes architectoni'1ues de la Renaissance neérlan·
daise aient été consul!ées pour les pignons de la façade, ron DC pent
pas dire 'luc tout architecte ou archéologne suffisamment instruit pour.
juger du style d"un monument, s'écriera tout de suite, à la vue du.
dessin de 1\1. van den Brink:. (lCela doit être Ie séminaire de l'arcbidiocèse d'Utrecht!" Non, ie crois même que c'cst à. quoi l'architecte n'a
pas pensé un seul instant. 11 paraît nc pas aveir compris que l'archi·
tecture c'est un alphabet, ou pluIM un dictionnaire, dans lequel Ie
génie choisit les élélOCllts pour écrire les lîvres qu 'on appelIe églises,
maisons, magasins , théàtres, bourses, COmIJositions parfaitement distinctes
et 'lu'on ne confondra pas plus que Ie llTélémaqucll et Ie llFanst)),
ou même ((Esther II et ((At hal ie)). lUais tout cela va ven ir , II bar Ie
temI)s et bar la prarliflue)), commc un certain professem' alsacien de
langue françaisc disail toujours, à-propos dc bonne prononciation.
Déjà M. van dell Brink a réalisé, dans Ie projet d'ull IlOspice à Nijkerk, ce que no us exigeolls oe toute cons!ruction architcctonique. CeUe
façade est de la bonne lamille des maisons eiviles consacl'ées à des.
intérêts de commune, de eharilé, de commerce, de juslice dans Les .
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Pays·Bas du XVe et XVIe siècle. Nous formons Ie souhait que 1\1. ,.an
den Brink trouve dans son snccès même un nouvel aiguillon et des
movens suffisauls pour étudier à fond la nature de 1'art chrétien, et
qu~ ses patrons, par rcspect pour une science qui s'exprime toujours
en reuvres harmonieuscs, lui laissent toute la liberté d'action sans
laqnelle aucun art véritable ne saurait exister. Quand il en sera ainsi,
M. van den Brink n'échancrera plus, dans Ie plan de la maison même
du curé, 1'apside de son église, comme il 1'a fait a Veenendaal dans
Ie diocèse de Ruremonde j il comprendra qu'avant tout Ie semi·
polygone apsidial mérite d'être exprimé distinetement dans toute
église catholique, ct il contribuera de sou cóté à la propagation des bons
principes.

It'

ALBUIIS NÉERLANDAlS.

A. Angz. Angillis, de Rouiers en Flandre, qui, cn société avee notre
excellent collaborateur 1\1. van Even 1), a tait une étude spéciale de
la part «Iue les dames parmi nous ont prisc à la culture des lettres,
nous fait connaître trois alba amicorum, comme on en a com·
posé un grand nombre dans Ie courant des XVI·, XVII" ct XVllI·
siècles. Ces petits I'ecncils élaient des manifestations curieuses du
caractère neérlandais, des vertus, des mreurs, des goûts de la natiou.
La vie de famille, établie sur une échellc plus ou moills grande, Ie
hesoin d'assoeiation, Ie goût général de la poésie, 1'indulgencc pOUI' des
talenfs médiocres, Ie culte de toute espècc de souvenirs, Ie plaisir dc
se faire des collections " de tout cela la nationalilé neérlandaisc a reçu
de fortes empreintes et tout cela sc réllète dans les « albums)). Ccux
que 1\1. Angillis à bien voulu nous décrire, sant de pctils manuscrits de
format oblong, dans lesqucls, à cOté des vers, des maximes, des devises ,
des signatUl'es de différcnlcs mains, I'ancien élément héraldique, dont
l'emploi semble remontel' à 1'origine mêmc Je ces inléressants livrets,
a trouvé une place 2). Le premier des albums quc M. Angillis fait con·
na1he aux Iccteurs de la « Warande» a appartenu, vers la moitié du
XVII· siècle, aux « Damoisellcs)) Hélène, l\1arie.Anne et Gertrude de
Crombrugghe, qui maniaicnt la plume française ainsi que la plume
flamingante et se signaient quelquefois par les devises pieuses ou prudentes
que voici: « l\lcrcy à Dicu)) , « l\lieulx j'espère)) et « Raison pour guyde)).
Cet album fait partie de la collection de Ilotl'e savaut ami 1\1. Ie baron
Jules de Saint·Gcnois à Gand.
1) Voir pag. 22.
2) Les allemamIs appellent Jeurs albums des .Stammbücher" et il semble
en effet qu'au commencement les aLba des temps modern es n'étaient que des
tablettes que les nobles portaient sur eux et qui, en renferrnant un des·
sin de leurs arrnes et un extrait de leur généalogie, étaient ornés des sceaux
et des signatures de Jcurs pairs, pour témoigllcr de la véracité du blason du
propriétaire de l'albulll. M. Ie chevalier de Happard vient de publier une no·
tiee remarquable à Ct) sujet dans les rnémoires de la .. Soeiété littéraire de
Leyde", Nouv. série, T. VI, 2me part. p. 6. Cette notiee scrt d'introduction
à la descriptioll de XXXV albums formant la collectioil de M. de Happard.
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Les deux autres albums dont 1\1. AngiIlis fait la description appar.
tiennent actuellement à 1.\1. Ie professeur Serrure, et la composition en
est atlribuée, respectivement, à Madelaine van den Driessche de Malines
et à Agnès de Hertoghe. Dans la revue « De Eendragt )) l'opinion a été
émise que Ia première de ces dames est, en même tem ps , auteur et
caIligraphe de plusieurs moreeaux de son recueil.
Nous COpiODS ici deUK joIies pièces françaises:

ORAISON POUR LES DAMES A MARIER.
o Seigneur Dieu qui m'avez créé
et beaucoup de grûces donné,
.Je vons prie, puif'lue marié je dois eftl'e,
que bien toft je Ie puis eftre,
cal' I'attente fort m'ennuict
aultant du jour qua de nuiet.
Pour guid ejj}Oir.

CHANSON.
Tontcs les herbes eroiil'ent,
Toutes les fleurs paroUfent,
il n' eft quc ton amour
qui defcroift nuiet et jour.
Tous les ehamps ravcrdiil'cnt
ct d'cfpoir fe nourrill'ent
et j'ay de ton amour
désefpoir nuiet et jour.
Tout rit fur les campagnes,
tout rit fur les montaignes,
et moy, pour ton amour,
je pleurc uuiet et jour.
Les mons et les vl\llées,
les eaux font dégélées,
et moy, pour ton amour,
je gèle nuiet ct jour.
Douees font les fieurettes,
douees font les herbettes ,
et tousiours ton amOur
m'ert amer Duiet et jour.

UN VILLAG}j HOLLANDAIS,
au XIV" siècle .
Ans son Vme artiele 1\1. van BeJ'kel traite principalement de l'origine et de Ia significa ti on de I'office de ti bourgmestre)), charge
néerlandaise par excellence, qui a été si souvent mal définie et
qui , par Ie temps, s'est tl'ouvée complètement dénaturée. 1\1. van Berkel prouve, avec la dernièrc évidencc, qu'au XIV· sièele Ie bourgmes.
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tre était un officier dont la nomination émanait de la commune, par
opposition à la création du sconteth, lequel devait son titre et son autorité
au comtc ou autre seigneur de la contrée. Le bourgmestre ou « consul »
était Ie représentaut naturel de la commune; il était responsabie du paiement
régulier des impOts ; c'est lui qui était chargé de leur perception ; c'est
lui qui en général était Ie conseiller préféré de tous les membres de la
commune; c'est lui qui les instruisait de leurs devoirs publics, leur iervait de guide el de protecteur et qui défendait leur cause devanl Ie
tribunal du scouteth. lli. Van Berkel appelIe Ie scoutcth l'àme du village
et l'autre (qui porte dans les villes Ie nom de bourgmestre) en serail Ie
corps; il est la "mère)) de la familie, commc Ie scouteth en est Ie père et
Ie gérant: c'est ainsi que dans cerlaills monaslères l'abhé est nommé «père))
par excellence, taudis qu'on appelIe «mater)) I'économe du couvent.
Nous ne connais50ns guère de travail sur quelque organisation sociale
des temps anciens qui jette des lumières aussi inaltendues et aussi satisfaisantes sur des circonslanees presque entièrement inconnues jusqu'ici,
que M. ,an Berkel ne Ie fiüt sur Ie sujet intéressant qu'i1 s'est choisi.
nest vrai ~ue les matériaux existaient: mais il a pourtant fallu I'reil
scrulateur d un savant (lui fût eu même temps philosophe et IIne maiu
d'artiste des plus habiles, pour composer avcc ces matériaux dilrus une
reuvre harmonieu8e. L'exposé que donne M. vau Berkel du caraclère et
des charges des « magistri populi)) ambach.tbewaarders, 1I'aarslieden
(défenseurs, protecteUI's, gardiens du canlon don t Ie village est Ic
centre), voogden (vorsteher , defensores, consules), bourgmeslres des
communes, est d'aulant plus curienx !lUX yeux d'nn habitant des grandes villes de la Ifollande, que dans Ic cours des XVI' et X VII· sièclcs
ees officiers se sont élevés à nn degré extraordinaire de puissance ct de
considération. Mon grand père m'a souven! raconté, relativement à
l'autorité imposante des hourgmestres d'Amsterdam, l'anecdote que voici.
L'empereur Alexandre de Russie venait faire une visite à Zaardam, pour
voir les lieux ou Pierre.le·Grand a,·ait vécu et travaillé. Un des bourgeois de Zaardam reçut l'empereur chez lui, et Ie monarque ins!stait
pour voir jusque dans ses détails I'arrangement d'un ménage nord·hollandais. Quand on se trouva devant une porte qui donnait dans Ia
chambre des noces, des repas funèbres ct de solemnités analogucs, Ie
maltrc du logis, avant qu'on enll'àt, pria poliment l'cmpereur d'óter
ses boltcs. Un des grands seigneurs qui étaient présents, tout confus de
la liberté que s'arrogeait Ic Zaardamois, lui fit observer, avec une eertaine agitation, «que c'étaitl'empereur de toutes les Russies.)) « Eh bien, l)
dit Ie bon bourgeois, "fut·ce Ic bourgmestre rl'Amsterdam, i! n'en aurait
pas moins à Mer ses holtes avant d'entrer dans ma belle chambre.1l

UNE PIER RE TOIIBALE
en style chrétien.

11

Ous commnniquons à nos lccleors le dessin d'nne pierrc tumulaire qu'on vient de poser sur uu nouveau tombeau de familie
~
au cimetière de S. Nieolas à Amsterdam. Que Ie paganisme s'est
logé au théàtre, qu'il se soit emparé des académies de 1'art, qu'iJ ait
envahi la Jittérature au point de faire excéder Jcs livres imprimés en

UNE PIERRE TOMBALE EN STYl.E CHRÉTIEN.
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Rur0I'C Je 1500 a 1750, écrils cn languc Illortc 1), de peut-être deux

liers les livres éerits oans les langues nationales , - c'est chose regrettable ~ans ooute, mais ce n 'e~t pas un phénornène aussi affiigeant que
lf's dcrniers exeès de la Renaissancc, l'impudeur avec laquelle elle n'a
pas reeulé de devant la tene ~aerée ou nos marts attendent Ie réveil
du dernier jour. La Renaissance, d'une main souillée Jes vins de ses
haechanales, a forcé la porte du sanctuaire ou une tendre piété dépose
timidement les t"cstes précieux de ceux qui n 'ont pu être arrachés aux
hras de leurs mieux-aimés que par la sagesse inscru!able de I'amour
d'un Homme-Dien, mort et ressnscité en exemple de nos chers dérunts.
La Renaissance, un flambcan renversé à la main oroite, un lhyrse dégarni
de I'autre, s'est àssise à nos cOtés sur la tombe de nos pères, y déposan! son urne-cafelièrc et la recouvrant ou cJ.iflon lJlJmioe, dont
les sculpteurs c1as3iques airuent à draper leurs nudilés agaçantes. La
R~nais~ance c'est une danseuse payée que les honnêtes gens de PEurope
chrélienne onrelffpórlée des galeries supérieures des anciens colisées,
comme la débaucllC rassemble ses viclimes de toules les contrées ou
monde; c'est un arlicle de "Ieurs menus plaisirs, comme Ie vin de
Champagne et les..D.anlsJ~.!~. Et c'est à ce personnage inlrus qu'on
a cédé Ie soin de pourvoir à I'enlerrement de nos moris. On n'a pas
cu Ie courage de dire à la païenne: en arrière - c'est ici Ie saint
lieu ou la [oi de I'homme est ravivée à l'a'pect de la mort, ou son
OI"gueil est rabaissé à I'apparition du ~e néant, ou Ie libertinage
Iremble et palit à la vue de son avenir, ou Dien met Ie seean aux
lombes oe ses enlanls avec ceUe parole de I'Evangile: non est hic-

surrexit enim.
Qu'avons.nous à raire oes lorches fumantes et éteintes, des tronçons
de colonnes athéniennes, ou de ces vases Louis X V, de ces urnes, créations de la peur payenne, qui veut réduire à des dimensions imper.
ceptiblcs ces eadavres dont les anciens ne savaient que faire daus leurs
syslèmes sensualistes. Qu'avons-nous à faire de ces sarcophages cornus,
dont Ic nom même sonne mal à nos oreilles ehrétiennes. Nous abandon·
nons volontiers ces mangeurs de chair grands et petils (sarcophage 2)
,"ient de "ctpt;, chair, et de ~"}'Eiy, manger) à vos Démétrius de Pbalère S)
I) Le latin du moyen àgc, ct, cn général, la langue liturgiqllc n'cst pas une
langlIe morIe: à moins qu'on ue mette la langue plutot dans Ie dictionnairc.
e'est-à-dire dans les mots, c'est-à-dire dans Ie corps,· que dans la grammaire.
c'est-à-dirc dans Ie style, dans l'àmc.
La soi-disant basse latinité s'est créée une grammaire correspondant au génie
des peuples germaniques et germanisés; et puis elle a mis a son service tout Ie trésor des lexiques latins et grccs. augmenté d'uu dixième, peut-être, de mots germaniques latinisés; c'est ce qu'il fallait à la civilisation croissante du moyen
àge: i! fallait un instrument intellectuel cmprunté au génic des peuples modcrnes en général: il fallait une matière lexicologique qui pût sans trop de difficulté être adopteé par les Italiens comme par les Scandinaves, par les apBtres de I'Islande comme par les prêtres de I'Ibérie: i! fallait un idiome aux
S. Thomas d'Aquin ainsi qu'aux Thomas a Kempis.
2) Sans trop s'occuper de son étymologie les écrivains du moyen àgc se
sont servis du mot sarcophage princ!palement dans Ie sens de son dérivé, no·
tre mot cercueil; mais iJs emploient enCOl-e Ie mot tumba, pour désigner Ie monument, la tombe apparente.
3) Ce célébre philosophe-al'chonte a fait une loi qui défendait aux Athéniens
de donner plus de tl'ois coudées de hauteul' aux tronçons de colonnes placés
snr lenrs tombeaux. On prétend que. las de la vie, il s'est donné la mort au
moyen de la morsul'O d'un aspic.
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et à vos Néron! La mort c'est pOUI' nOllS un triomphe: c'est pour eela
que les premiers chrétiens faisaient flenrir des rosiers aux deux cótés
de la croix gra\'ée sur lenrs tomheaux; c'est I)our cela que I'architec·
ture chrétienne aime à symholisrr, plutót qu'à représcnter la scène du
Calvaire SUf les tornhcallx des fidèlcs. Du reste l'architecture aime à
s'occuper du beau motil' d'un Dieu qui recommande I'Églis.!, en la personne de sa :Mère, à son disciplc bien·aimé, et son diseiple à la :Mère
"pleine de gl'àce ll, et die I'introduit dans la composition qui nons rappelIe
cetle IIIORT par excellence, ql1i Ota à la mort son aiguillon et nous la
rcndit familière.
POUI' la pierre tom bale que nous venons montrer à nos Iccteurs, ellc
sert à u ne sépulture de familie, à un tombeau qui a Ie double de la
largeur ordinaire. 11 élait donc néces,aire de ménager SUl' la pierre
une place suflisante pour les noms de crux dont clle recouvrirait Uil
jonr Ie dernier lit de I epos. Comme l'on voit, on s'est strictement tenu
au principe de faire la picrre aussi simple que possil)le: en tête, Ie
nom de la familie; plus loin, SUl' la bordure, la fermc base de son bonheur,
l' uExpecto ,resurrectionem mortuorum)), et, la confession des liens qui
unissent l'Eglise militante aux deux uutres Eglises, par la prière: "Orale
Deum pro nohis)); au has, l'a~piration en laugue maternelIe : "Seigneur, ayez pitié de nos àmcs!)) La partie supérieure de la picne est
oecupée au eentre l)ar Ie signe du salut, mais dont les bouts se dé.
pIicnt en flcurs architectoniqucs, pOllr figmer que la croix n 'est pas
ici instrument de supplice, mais symbole de triomphe et gage dc bonheul'; à dextre sc trouve J'écu dc J. C., notl'c divin maître, avec la
devise, empruntéc au roi.prophètc: « Non noLis, Dominc, non nobis
(sed nomini I.uo da gloriam)). Le monogramme du Christ, avee l'alpha
et I'oméga qui I'aecompagnmt, est cmprunté aux plus anciens monumenls chrétiens; on a voulu Ie reproduirc en caractèrcs romains;
à fenestre, dans un cntourage égalemEllt emprunlé à la science
éminemment symboliquc ct l)rofonde du blason, on a inscrit SUl' Ia
pierrc Ie monogramme de Nlarie, en raractèrrs moderncs, pour s'associer par-Ià au grand él'ènement de la définition solemnel\e dil dogme de
I'" Immaculée Concept ion )), qne rappelIe la banderolIe circulaire qui entoure
la losange héraldiquc. La stella malutina, la maris stella, l'étoile de l'espoir
dans la nuit terrestre, n 'a pas bcsoin d'explication. On a exprimé Ie jour du
déeès de l'enfimt de la famille qui Ie I)femier a été inhamé sous eeUe tombe
nouvelle, en rappclant à la mémoire Ie S. Apótre André, pa ree qu'on
s'est souvenu que ee disciple avait été nommé profoclet , "Ie premier
appelé)). Les animaux symboliques des évangilcs mettent Ie seeau ehré·
tien aux quatre coins de cette dalle tumulaire ct occupcnt, comme au moyen
àge, Ie eentre de ees petits encadrements, qui marient l'are du cercle au
earré équilatéral, exprcssion géométrique de J'infini, du tont. Sur la pierre
mêmc on a observé scrupulellsement les usages aneiells pour la disposition
ct la proportion des lignes et des bandelettes qui eomposent la bord ure:
il n'y a quc ccux qui ont analy~é l'ornementalion ealligraphique et les
détails de la décoration des surfaces plates dans l'art du moyen age,
qui savent apprécier les moyens simples et ingénieux par lesquels on
parvenait aux grands cffets dans cette branche de l'invention des formes. Nous n'en dirons que eeci: Ie système d'ornementation, dont nous
voulons parler, n'est pas Ic produit d'uue combinaison lente et pénibie; ce système, dans chacunc de ses manifestations, nait tOllt d'un coup;
et comme les fenillrs d'un arbre ne se développent pas ane à une
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dans un ordre périocliqne, de même les lignes de I'ornemenlation en
qnc~tion naissent simultanément, se supposent, s'cnll'e1ient et ne forment une unité que par lenr ensemhle; sonvent, architecloniquement
parlant, elles sont « intrados » ct « extmdos» tout à la fois. Cest un
sujet qui mérite d'être étuclié. On s'est asscz 101lgtemps eomplu clans
I'admiration des « ogives» et des « flèches»; nous invitons 1\11\1. les
architectes qui, dorénavant, voudront prétendre au droit d'avoir une opinion
SUf les divers syslèmes, de se {amiliariser un pen avec les délails
du gothique; il y a de quo i les oeeuper. En attendant - surtout pour
des monuments funéraires - ayons de la eonfiance dans Ic moyen àge
et copions Ie « servilement JJ, jusqn'à ce que nolre savoir nous don~e
Ie droit et Ie courage de nOllS l'assujélir. Nous vous y altcndons,
messieurs!

I.ÉGENDES DU ROl ART HUIL
«:lljt~r rois Arluz JJ est un des neur preux, qne Ic moyen àge eitait
comme les modèles de vcrtus chevalcresques parmi les païens,
parmi les israëli les et parmi les cltrétiens. Lc prinec Josué por.
tai! d'azur aux lrois rencontres de buflles d'argent, bouclés de gueules,
tout aussi hien que Ic grand Iroyen Heetor portait de sable à la barre
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d'or, chal'gée de lrois griffes de lion de sable, accompagnée de qua·
lorze lrèfles d'argent. Nos néologues, nos historiens modernes , nos
phalanstériens ct nos économistes ne comprenncnt goutte à tout cc
fat ras héraldique. Tant pis pour cux! lis n'y voicnt que de l'anachro.
nisme. lis verraient tout de mème de l'anachronisme dans les deux Sainls
priant devant la « Madonna di S. Sisto)). Sont·ils dróles ces messieurs!
l\ialgl'é tout cela, Ic roi Arthul' porte, bel et bien, ses trois cow·on·
nos d'or dans son champ (ie gueules. A la bonne heure: Ic {( united
kingdom Il Angleterre, Ecosse, [rIande! Passc ponr les trois couronnes ! On s'accorde à les moins cnv ier an grand roi (( Artllz Il du
V'" et Vlm, siècle qn'au pape du XIXm'. Celui-ci est mûins mytholo.
gique. Enfin, jc n'y }lUis rien. Le fait est que ceUe histoire du roi
«Artnz)) n'est pas aussi innocente qu'cllc en a l'ail'. La légendc, dont
1\1. Nieuwenhuyzen publie dc curieux détails daus la 4"" livraison de
la « Warande)) néerIandaise pour 1856, dit que Ic roi Arthul' était si
dévoué à la St, Vierge .1\larie qu'il avait fait peindre Ie portrait de Marie
sous son houclier; il était visihlement protégée p~r elle, et les Anglais
prétendent qu'il n'est pas mort, mais qn'il reviendra et qu'il sera de
nouveau roi d'Anglcterre. Il fant lil'e tout cela dans Ie lexte thiois;
c'est charmant et cela en dit plus qu'il n'est gros.

«
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j). • Philippe B.lommaert de Gand a gratir,é la même livraison de
notre revue d'un petit poëme diclactique du XIV- siècle. C'est
la morale quc proclame un homme mort, et qui est inscrite
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en "belles majuseules J) SUl' sa dallc tllmulaire. 11 est superflu de dis e
que l'éloquent cadavre ne plaide pas la C<lllse de la Renaissance du XV,
siècle.

MÉL A NG ES.
LA Ste VlERGE A L'AUTEL.
Au

DIRECTEUR DE LA

((

D.

WARANDE

IJ •

l\1onsieur ct cher collègue,
Une chose qui m'oeellpe aussi, depuis longtemps , c'est Ie maîtreautel du XIIIe siècle, de la calhédrale d'Arras, publié par Lassus
dans les "Annales » de Didron.
J'ai eombiné, d'après ce type, nn maître-au tel pour notre charmante
église N.-D. tie Trèves, vrai joyau de l'art ogival. - Dans J'intérêt
de mon reuvre, j'ai étudié I'autel d' Arras au point de vue archéologique
et liturgique, et j' en suis arrivé a m' émerveiller de cette création du
XIIle sièele, ou Marie est appelé à assister .à I'autcl, comme elle était
appelée à assister au Calvaire: pensée inti me de l'renvre.
Dans Ie dietionnaire de Viollet·le.Duc, au mot "aute!» ,on trouve plusieurs spécimens eonformrs à \'autel d'Arras, notre prototype. Lassus, dans
les « Annales 11 ,en a parfaitement rendu la portée architectonique_ » Soli« difiez, dit-i!, par la pensée, ces courtines, tendues d'une colonne à
"I'autre, comme protection ct décoration, ligurcz-vous que les courtines
(( sont des tentures de maçonnerie, alors les colonnes représen teront les
"contreforts, ct les anges debout sur les colonnes représenteront les
"anges debout SUl' les contreforts des cathédralrs. Gest Ie même prin((cipe, mais autrement employé, c'est l'unité infiniment variée, cellc
"Ioi fondamentale du moyen àge)).
Considérez-vous colonnes ct courlines au point de vue liturgiquc,
je n'ai qu'à vous Iranscrire cc que m'en écrivait Monseigneur Müller
dc Münster: "Das Zelt, welcltes im Mille der umgelsendcn Chormauern,
den Allar umspannt, ist sehr geeigllet den Begriff und das Gefülsl. des
geheimnissvollen , welchrs die llcstimmung des AItars hat, recht lebendig
uud kräftig zu wecken.)) N'oubliez pas que les courliues doivent êtrc
historiées. représenler par exemple les 4 grands poètes de la Messe,
les 41iturgistes : St Jean Chrysostomc, St Grégoire de Nazianze, St BasiJe ,
St Jean Damaseène ou des sujets bibliques, figures de l'Eucharistie.
Le maÎtrc-aute! est par excellence, dans unc église, Ie lieu de l'immolation eucharistique, Ie lieu 0'1 I'agneau sans tache s'offre cn holocauste et en victime, spécialemellt pour la congrégation des fidèles qui
forme la paroissc ou la communauté. Dés-Iors tout Ie ~ymbolisme, toute
l'iconograplsie décorative de cet autel doit sc rapporter à ce grand acte.
Voyez l'autel d'Arras: il sc couronne par une crucilixion, ou Ics fidèl1'8
eux-mêmes sont représentés en la personne de St Jean ((( Diseipulus iste
f'lectus designat unumquemque fideleUl.)) Dyon. Carthus_ in Joanu); ou
Marie offre à la divine majesté les prières de ses serviteurs, étant
notre avoeatc auprès du Père, commc auprès du Fils (Beat. Raymundus).
,c.'rtrs nous cussions conservé eeltc disposition, si notre autel étant des·
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tiné au ronu-point u'une cathédrale, il nous eut élé loisible d'usurpel'
en hautcur l'espace nécessaire.
A Arras, comme à Bourges, les anges placés snr les colonnes portent
les instruments de la passion , ma is aux jours d'allégresse, d'alleluia,
ces emblêmes font un contraste Httristant, c'est pourquoi no us substituons ici les instruments du sacrifICe non sanglant (caliee, évangéliairc,
cnccnsoir &c.), qui n'est antre en réalité que Ic saerificc du Calvaire, ainsi
n'altérons-nous en aueune manière Ie symbolisme du modèle d'Arras.
Gest toujours la divine liturgie ~. GeiC( ÀEI't"o,pylC(; conception iconographi.
que si belle de soi, qllc I'on n'a pas :l. ril justifier l'emploi. D'aillcllrs
I'ange consolateur uu jardin des Olivcs, ne fait-il pas presscntir les angcs adorateurs in vi si bles de I'Homme·Dieu mis en croix? Le texte (( ste·
lit angelus juxta aram templi habeus thuribulum aUl'eum in manu sua,»
n 'est·i\ pas une autre suggestion? Ce qui devait cncouragcr rart oriental
dans eelte voie, ce, sont les allusions fréquentes, les assertions formeI·
les des Pères de l'Eglise Grecque, voire d,·s Péres du désert. (( Ne doutez pas, dit St Ambroise, qu'un ange n'assiste au sacrifice, lorsque Ic
Christ est présent et qu'il cst immolé)) ((( Ne dubites assistere angelum,
quando Chrislus immolatur»). St Nill du désert du mont Sinaï rapporte
de son mailre St Jean Chrysostome qu 'i1 voyait presque à tonic heure,
dans la maison du Seigneur, une multilndc d'anges, surlout pendant Ie
divin saerifice. St Bernard prolesse celte croyance quand il dit: "Considérons done comment il convient de nous comporter en la préscnce
de la diviuité et des anges" (Ergo eonsideremus, qualiter oporleat n08,
in conspeetu divinilalis ct angelorum esse). A Notre·Dame de Trèves on
a multiplié les anges cn clef de voûte; l'art a cu en vue les angcs gardiens
de I'église. St Grégoire de Nazianzc, prêt a qnitter son tl'oupeau, Ie
rassemble une deruière fois dan~ Ste Sophie, il s'écrie: (( Adieu,
anges gar.licns de eelle église. qui protégiez ma présence ct protégcrez
mon exil".
Mais quel role la pensée de l'artistc, disons la pensée liturgiqnc pl'ê.
le·t.elle dans ce drame saint à la rierge Marie? 11 s'agit de symbolisme
chrétien, aidons·nous de la Sainte Eeriture, eommenlée par les Pères.
Dien, dans sa miséricorde infinie, a aimé la race humaine coupable
an point de donncr pour clle 5011 prop re fils. "Sic Deus dil exit mundum ut filium sunm unigenilum daret)) (Joann. lIl. 16) - de Ie livrer
110Ul Ic salut de lous (" pro olllnibus lradidit ilium>: Rom. VIII. 32.)
Or, Marie, comme mère, s'associa à cc saerifiee. Ainsi que Dicll Ie
Père elle avait J.·C. pour fils, clle devait partager sa charité po UI' les
hommes ; la conforUlilé cntre Ic père célestc ct Ja mère lel'l'estre, devait
être aulant que possible, en lout et partout , entièrc ct parfaite (" nullo
modo dubilandum est, quin Marim animus voluerit etiam filium tradere,
propter salutem generis hnmani, ut mater per omnia eonformis fueret
palri et filio)) - St Bonavcnture). Cette olfrande de son fils, Marie I'a
commencée en secret lors de I'incarnation "per hunc consensum in incarna·
tionem filii omnium salutem vigorosi;,sime expetiit et procuravit.)) St An.
selm.) Elle I'a manifesté en pnblie au jonr de la purifieation, cal' Ie
vieillard Siméon, dit St Ambroióe, représenlait l'humalJlté toute entière
dans ses désordres invétérés du péché; l\1arie, en déposant son enfant
dans scs bras, Ie dónne au genrc humain lout entier , l'offrc pour Ie
salut de tous, comme elle ra cnfanté pour Ie salut de lous ( (( omnibus
Maria offert, quem pro omnibus idem peperit Salvatorem » - St Ambroise.)
La présence de Maric, motivée anprès de la eroix, parce qu'elle y
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venait accomplir ~on sacrifICc, son olft'ande, no us ad?pter en la pcrsonne
de St Jcarl et (Ieven!l' ell mème temps mère de l'Eglisc, est dès-Iors
motivéc aux mêmes titres auprès de raule!.
Selon quelques Pères la présenee de l\larie au Cal vairc étai~ nécessaire_ i\larie, dit St Jean Chrysostomc, a réparé tout ce qu'Eve avait
gàté, commc J.-C. a rétabli ct raehcté tout ce qu'Adam avait a\liéné
ct peruu: « Rcstaurafur per l\lariam quod per Evam perierat, per Christurn redimitur qllOU per Adam perierat, per Christum redimitur quod
per Adam fuerat eaptivatum. II St J.-Chr. de interdict. arbor.) La miséricorde di vi ne veut associer l\larie à l'expiation de J.-C., dit St Bernard,
afin qlle les dCllX sexes eoncourent à la réparation du monde, comme
tous deux ils avaient cO'lsommé sa ruine (( congl'llllm fuit ut adesset nostral
rerarafioni seXllS llterqllc quol'llm corl'llptioni neutel' defllisset.ll St Bern.).
~insi , ronc\ut Ic P. Ventllra, au l)ied de I'arbre qlli donne la mort,
Evc demande impérieusement que l\Iarie se trouve au pied de l"arbre
qni donnc la vic. Ainsi Adam et Eve, qui no us ont perdus , nous sont
presentés comme deux images vivantes, eomme les prophétics de deux
grands per50nnages qui dfwaient nous sauver p~r un seeret merveilleux
de la sagesse et de la bonté de Dieu; notrc restauration est figurée
par les auteurs de notrc ruine. « Qu'elle est donc grande, s'écrie I'éloquent théatin, qu'elle cst sublime ct merveilleuse l'éeonolNie dc notre
religion! comme tout se lie, se combine et ,e correspond!)) - qu'clle
est donc belle, dil'ons-nous à notre tour, cette eréation de l'art chréticn,
qu'elle est parlante à I'àme I'économie liturgiquc de notre maître-au te! !
S'étonncra-t-on mainfcnant de son adoption dans les cathédrales dc
Fl'ancc, à CJairvaux, fille de St nernard, maison de Cltcanx, c'est à dire
de l'ordre qui Ie premier cn occident se proclama voué à Marie!
Cc dernier fait a son importanee. L-onJonnance du maître-ante! dc
Clairvaux pouvait se rctrouver à Jtlorimont, à Poni'igny, attendu que
I'ordre de Citeaux maintenait une discipline liturgique sévere ct uniforme;
déjà lisons·nous dans la vie de St Filibcrt i, bénédictin du 11 c siècle: « Ab
euro surgens ecclesia, cru cis instal' crecta, cujus apicem obtinet virgo
l/'lm'ia)). Il ne faut pas conclure de là à un autel de la Vierge placé
au fond du sanetuaire, en arrière du maltre-autel, mais bien à une statue selon l'ordonnanre quc nous retrouvons dans les églises de l'ordre
de Citeaux et prescrite par la règle primitive, comme par la règle promulguée en 1837 par Ie chapitre générdl de l'ordre eistersien de N.-D.
de h Trappe. L'é~lise doit être cn tonnc dc croix et divisée en quatre
l)arts. 1°. « Le sanctuaire appelé presbyfère, 2°. Ie chrem pour les feligieux dits de chmur, 3°. J'anière-chreur nommé aussi la chapelle de
la Vierge. et ou se trouve I'autel de beata pour les infirmes, et séparé
du préeédent par un jubé, 4°. la nef pour les conveT S. « Quant à I'uniquc aute! du sanetuaire la règlc preserit qu'il soit éloigné du mul' (formant I'enecinte de I'abside) de manière à ce qu'on puisse en faire aisément Ie tonI'. La rubriquc 36 prrscrit de conservtr Ie St Sacrement
dans un labernac\c Ofllé, ou dans une suspense; au-dessus ma is en
arrière du labernac\e, unc console fixée au mul' du fond supporte la
sta tue de l\larie tenant Ie Divin Enfant. 11 en est ainsi dans les églises
bàties de nos jours, tel que I'abbaye du Gard (Picardie) et du Mont
des Cats (Nord). La vignelte placée en tête de la règlr. de 1837, et représentant Ie chumr de la grande Trappe, offre la partienlarité d'une tête d'ange
ailée sous la console de la Vierge et de six légers pilastres cantonnant
Ie mul' d'enceinte de I'abside; I'on dirait une réminiscence de nos colonnes
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Au temps de I'abbé de Rancé (1620-1700) l'alllel principal de la
Trappe fut décrit par Félibien des Avnux, ami du grand léformatcur.
« Il u'y a qu'uu eontrctable de pierre ou est taillé d'une mauièrc fort
antique, No/re Seigneur en eroix et les douze Apótres, dans Ic milieu
de la platc·baude qui règue en haut, ct qui sert de fri,e, est I'cpréseuté IIU autcl avee dil feu allumé et deux auges prosterués des deux
eótés. Au-dessus est l'image de la Vierge debout, tenaut son Fils SUl' Ic
bras gallehe, et de la droite IIn petit pavillo,n; sous lequel est suspendIl
Ic St Sacrement, selon l'aueien IIsage de I'Eglisc. Au-dessous de eette
image, et contre Ie piédcstal ou clle est posée, est écrit 8EOTOKS1, c'est
a dire, ei la l/Iere de Dieu.Jl En 1720 il fallut relàire l'alltcl, on con·
sc rva la statue de la Viergc.
Voilà done l\Iarie présente à l'alltel en sa qualité de Mère de Dieu,
honorée spécialement en eette qllalité, Pllisque l'autpl dcstiné à I'honorel' dans Ie cycle de ses diverses prérogatives se trollVC dans I'arrièrcchccllr; voilà l\1arie soutenaut de sa main droite Je corps de son divin
Fils, prérogativc que l'abbé de Raneé motive pal' Ic distique sllivant:
Si quaeras natum Cul' mntris dcxtcra gestat
Sola fuit tanto mllllcrc digna parens.
Non poterat fungi majori munerc mater
N cc potcrat mlljor dextera fcrre Dcum.

Dc tout ce qui précéJe, il résulte:
1°. que la présence de Ia statue de l\1arie est plcinement motivée
dans l'éeonomie décorative ct litnrgique de notre autel; J\Jarie est :lppclée aassisIer symboliquement au sacrifice de Ja l\Ics:;e, comme clle
était appclée à assistcr récllcmcnt au sacriliee du Calvaire;
2°. que son absence y causcrait IIn vide irréparable, au point cic
vue de Ja portée Jitnrgique de l'cmcmhle, dde que ne comblcrait pas,
la substitution d'un archange thuriféraire on de tout :lntre bicnheureux;
3°. qu'iJ cst de rigueur de représcuter Marie comme Mèrc de notrc
Seigneur, puisqu 'à ce titre clle assiste a I'immolation, et qu 'elle·même
:lil Calvaire a offert son divin Fils, cc qui n'implique pas toutefois qu'on
doive Ia rcprésenler en l\]ère de douleur.
A l'autcl d'Arras en effet la Vicrge placéc dans I'édieule qui oceupe la place du tabcrnacle de nos jours et en offrc même la lorme,
la Vicrge tieut dans ses bras l'enfant Jésus. Gcst quc jusqu'à l'heurcsuprême, ou l\larie a VII son clou x lils rendre l'csprit ( (( dulcem natum ...
dnm emisit spirilulU ll), à quclque mOlUent de sa vie malerneIIe quo vousla preniez, ~larie n'a pas ccssé d'être en offrande, d'offrir son fils,
paree quc, dit Rupert, elle avait la prcseience Lien certaine de la pass ion
de Jésus, ~nartyr long et non intcrromlJll ( « tu Jougum presciae futurac
passionis lilii tui, pertulisti martyrillm. Jl Rupert. abb.)
Mais, dira-t·on, ne convient-il pas alors que les trails de Marie exprime nt eettc preseience de la passion si poignante pour Ie coour de
Ja mère? NOlls répondrons, Notre Seigneur, a tous les inslauts
de sa vic humainc, savait, voyait ce qui l'attendait au Cal vaire
et eepeudant il jouissait d'une paix inaltérable, que rétlétait I'inaltérabie sénérité de son visage, ct J\larie s'appliquait par.dcssns tout à étu-

I) A Anas c'est à la main d'un ange qu'est suspendu la pixide contenant
le St Sacrement.
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dier les r1ispositions intérieures de son Di \ in Fils, ponr y conformer les
siennes. Marie, avec les graees de son état, Ie comprenait et y correspon·
dait; nous vous dirons done: cette inemlble sérénité, que vous aimiez
à \'oir se rcfléter dans les traits de l'cnfant Jésus, reproduisct-Ia dans
les traits de la l\lère.
C'cst au faite de I'antel d'Arras, à cctle crucifix ion, ou. trois anges,
comme pour sOlllager I'alroce douleur de la suspension , soutiennent les
llicds et les mains du Sauveur, c'est là qu'apparait la Mère de douleur:
mais dans quelle attitude? - »Marie au pied de la e(oix, s'écriait l'éloqueut
Père Macrarthy, ce Ravignan de la Reslauralion, peut-être que l'excès de sa
J} doulcur lui en aura ravi
Ic sentiment ... un sombre voile se sera étendu
II SUl' ses yeuK? Elle sera tombée contre terre défaillante et sans vie ?...
» Il en est autremcnt: devaut I'autel ou. se consomme Ie grand holo·
II eaustf' , la Mère de Jésus est debout en attitude de prêtre et de saII crificuteur.» Gest ainsi que l'arti5te du XIllc siècle comprenaÏl et re·
préóelltait à Arras, la (emme forte, de~enue mère dcs hommes 1). Au revers
de toute cette construclion, sc tient un ange, Ie dos tourné, il embouche la trompette. "Mcrriorare novissima.ll Remarqllcz, qll'entre l'assistance
('hrélienne et ce héraut du dernier jour, ~ïnterposent Ie Calvaire et
l' Autel, ct vos lèvres rediront: "Seigneur Jésus, intcrposez votre croix,
votre passion , votre mort entre mon ame et ton jugement, maintenant
et à I'heure de ma mort:» (Oraison de 1'" Officium sanclre crucis »).
Tel est done, en sa convenance, sa portée, sa beauté liturgique, Ie
maÎtre-autel des cathédrales de France.
Je rense, mon ehcr monsieur, que vous IrOllverez comme moi qu'en
fait de maîtff~-autel, l'ordonnance en qucstion est d'une signification et
d'une portée liturgique admirables ; j'avoue avoir été fort longtemps
sans la comprendre: c'est la lccture de (( Dlurie, mère des Itommes»
du P. Vcntura, qui mOa mis SUl' la voie.
Imaginez Ie plus splendide retable d'autel, multipliez les anges SUl'
consoles ct dans des nichcs: ils n'auront jamais l'individualité, l'apparence de vic, la pose aëricnne de nos anges <tui scmblent instantanément descendus dcs célestes dClneures et prêts à reprendre leur vol.
Ajoutez les mysterieuscs eOllrtines, ct Maric notre mèrc!
Vous trouverez mon exposition un peu longuc, mais il ne faut pas
oublier qu'il fst des pcrsonnes que la statlle de la Vicrge, placée
au-dessus (bien qu'en arrièrc) du tabernacle, olfusquait un peu. Quoi-

I) Nous apprécions la profondeur de eette pensée; mais, tel quo .J.-C. était
véritablement Dien et véritablement homme, telle anssi nous voyons la Ste Vierge,
à. tous les momellls de sa vie, mèro de son IHs, du "fmit de ses entrailles"
et mère des hommes , image de I'Eglise de Dien ,Ie pélican qui nourrit ses petits
de son sang*). Si pendant les soum'ances de la sll~pellsion, MarÎe est de bout
près de la croix, - à la mort du Christ, quand tout est consommé, dans Jes sculp.
tlll'es du moyen àge néerlamlais et jllsque dans les xylographies des XVe et
XVIe siècles, Marie, sou!enue par S. Jean, son 1I0uveau fils, s'évanouit.
En cela, 1I0S sculpteur et peintres néerlandais tomben! d'accord avcc "I' Ange"
de Fiësole (jui, lui allssi, rcprésentc la Ste Vicrge daus eet état. Voyez sou
<euvrc {" San lIlareo, in :Fircnze" J, fav. V.
(Note du Dh'eeteur.)
*) Dans la science du blason on appdle cc pélican unc charité.
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qu'i! en soit, vous me ferez plaisir, en m'écrivant quelques lignes ,
bref, ce que vous pensez, lecture faite. I)
Kurenz, ••.• 1856.

Bon F.

DE ROlSIN.

L'INAUGURATION DE LA STATUE DE LAURENT COSTER.
Cest avcc bonheur que nous con:'latons dans la (I Dietsche \Varande))
les solemnités qui, dans ce moment même, s'accomplissent dans notre
bonne et belle ville de Harleru. On y eélèbre une fête en l'honneur
de I'imprimrrie, ou, eomme on l'exprime dans la langue de ceux qui
entendent Ie grec (quoiqut' les Grees n'entendissent rien à l'imprime.
rie), en I' honneur de la typograpltie. La légende qui se rattache à
I'invention de tart d'accélüer la multiplicafion des livres est une étineelle des plus brilluntes produite par Ie ehoc du génie populaire et des
événements, qni se sonl suivis dans un ordre épiquc irréprochable.
La légende de GUllembcrg lI'a que l'intérêt d'nn (( Märchen)) de poliee
(petit conte de volem's, etc.) - la légende de LouRENs COSTER a route
la portée dcs rhapsodies héroïqnes. Nous n'avoos ici que faire de la vérilé
ruatérielle des faits; la vérité matérielle (Ia voix de la cooscieocc personnelle à part) est pent·être ce qui f'st Ie plus difficile à prouver en
loule occurrenee : premièrement parce que les lémoins peuvent se trom·
per, et ne pas avoir Ie don de l'obserl'alion; en second lieu, parce
qu'à un 1:lit élabli sur Ja déposition d'un grand nombre de témoins et
sur I'assentiment d'un jury, on accorde tonIc la ,'aleur et la signifi.
cation d'un fait matériel, positif, palpaLle jusque dans ses moindres
délails, tandis qu'on lIe s'apperçoit pas qu'un élément spiritueI, élé.
ment de rédaclion, de composition, de poésie a réussi à se glisser entre
la matière pure et libre et la main de celui qui la tàte. Nous ne nous
occupons ici que de la vérité conclèle, c'est·à·dire des faits tels qu'i1s
ont dû se passer pour pouvoir donner naissance à la tradition
populaire, considérés dans leur ensemble avee ceLte tradition , ce nouveau fait lui-même. Sand passion contre nos aJversaires et sans flOUS
exagérer l'intérêt de Ia queslion, nous disom:
Que la Hollande du XV· siècle n'allait nullement à la remorquc des

I} Nous n'avons su mieux répondre à I'invitation de lIotre honorable collègue au Comité diocésain pour I' archéo!ogie et I'histoire de Trèvcs, M.
Ie Bon de Hoisin , qu'en insérant sa belle épître dans notre revue. II est
:mperflu de dire qu'en cette question, comme dans les doctrine~ arehéolo~iques
en général, nous sommes heureux de souscrÎI'e à la profession de foi de MM.
Didron, Viollet-le·Duc, Lassus et de Roisin, qui ont du reste la sympathie
de tous les théoriciens d'esthétique chrétienne.
Nous saisissons cette occasion pour recommamler de nouveau notre" \Varande"
dans la coJlaoboration bienveillante de M. Ie Bon de Hoisin. La familie de M.
de Roisin n'cst pas étrangère à la Néerlande. Notre célèbre Falek était son
oncle. Son père, mort en 1849, avait été Lt-Général au service des Pays·Bas;
un de ses cousins, également général, y avait précédé celui·ci. En 1830, dans
sa qualité de commandant de la province de NamuI', Ie Général de Roisin
ainsi que toute sa familie restèrent fidèles à la cause de notre royaume tel
q'l'il al'nit été constitué en 1815.
(Note du Directeur.)
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autres nationalités, dans tout ce qui se raltaehe à la vie de I'àme et
à la pratique de la vie du peuple;
Quc, comme aucun pays nc prétend raconter I'origine de l'imprime.
ric (ou de l'art d'imprimer avec des caractères mobiles), placée entre
les année,; 1420 ct 1425, aucun pays hors la Hollande - comme les
ancien nes chroniques allemandes. les typographes de Subiaco ct les An·
glais s'accordent à dire que la Hollande est Ie berceau de l'imprime.
rie, - il n'y a aucun danger à maintenir cette }lrétention et à exiger
du respect pour unc opinion établie sur les preuvcs historiques de ceux
qui ont fait des perquisitiollS malérielles à ce sujet;
Que la version néerlandaise de la légende est parfaitement logique et
dans l'ordre des choses.
Racontons, en style de résumé historico.philosophique, cc quc la
tradition raconte simplement et sans se douter de la portée de ses parolcs.
L'imprimerie a élé invenléeAu point de transition de la civilisation du moyen àge aux temps
modernes ;
Son invention précède la découverte du nouveau monde, qu'elle sym·
bolise; c\le suit de près l'invention de la boussole qui nous mena en
Amérique, de la poudre à canon qui est pour la guerre ce qu 'ellc est
lJour la polémique, du papier qui est son aliment; e\lc est contemporaine de la peinture :\ l'huile - témoin et auxiliaire d'ull libéralisme
inouï eu fait de religion ct d'art;
Elle a cu lieu en lIol\ande, l'un des foyers des forces nouvelles , fOl'ces
de destruction et de reeonstruetion, celltre international de la médila·
live et probe Allemugne, de la flère ct pratique Anglelerre, de la Franec
généreuse qui tient du sens allemand ct de l'activité anglaise, et cul·
tive les formes de la vie et lïlOnneul' des actions au point d'en sauter
queIquefois Ie fond.
L'invcnteur était un Ilollundais par excellence: Ie type d'un père de
familie.
Quoique laïquc il peut avoir emprunté son Hom II eosler)) à la charge
de marguillier , dont quelque~.uns soutienncnt qu'il était revêtu; il al·
lait aider à la propagation des biens intellectuels (domaine du clergé)
parmi les aulres classes de la population.
alJpartenait à \a haute bourgeoisie, classe opulente, qui allait four·
nir une toute nouvelle histoire à la Bollande.
était Harlemois:
Harlcm est l'ancien ccntre de notre état, centre d'origine !Jolitique
(922), de religion (697 -S. Adelbert), de gouvernement (palais des
comtcs), d'intelligence (abbaïe d'Egrnont), etc.
n a considéré sa découverte comme une fantaisie d'amateur, et quoi·
que lui et ses suecesseurs aient eu des presses, cepcndant Ie souvenir
a presque pu se perdre, que la déeouverte avait été faite à l1arlem.
Uu poëte national s'exprime bien à ce sujet:
"Uit Haarlems bloemhof ging het licht op over dc aarde."
Des jardins fleuris de Harlem la lumière se répanclit sur Ie monde.
Les fruits de l'imprimerie, fruits de la fécondité exubérante du déli·
cieux pays des fleurs, sont venus fondre sur la lefre comme d'une
eorne d'abondance. 1)

n
n

1) Voil' la "Warande" pour 1856, partie n6erl. pag. 68.
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C'est Dotre sculpteur, M. Royer, qui a fait la statue , représentant
Coster dans son costume traditionnel , tenant ses let/res mfJbiles dans la
main levée et se mettant en marche d'un pas grave, pour montrer au
monde enlier la grande découverle. C'est mieux que Guttemberg à
l\'layence, qui, au lieu de montrer ses leltres, semble les cacher. « Gest
qu'il les avait. volées à Coster )), me dit un jour nolre spirituel ~tatuaire.
L'inaugurahon de la stalue a eu un grand et heureux retcntlssement
par tout Ie I)ays.

"ÉGLISE

~lONU~fENTAIJE

A CONSTANTINOPLE.

1)"

"(ME~lORIAL CHURCH AT CONSTANTINOPLE.)"

« A Mll.

res Architectes. II

"Le Comité auquel a élé conué Ie devoir de meUre en exécution les
déeisions d'une Assemblée réunie Ie 28 Avril, 1856, sous la présidenee
de Son Altesse Royale Ie Due de Cambridge , se trouve encouragé, l)ar
Ie succès qui a suivi leur demanue de ~onds, à inviter MM. les Archi·
tectes à leur en voyer des dessins pour I'Eglise qu 'ils sont dans l'intention
d'ériger à Comtantinople.
"Le Comité ne croit pas agir prématurément en faisant ainsi, puisque
ues mois doivent s'écouler avant que Ie dessin puisse être finalement
approuvé, et un intervalIe encore plus long avant que les travaux puis.
sent être aclivemcnt entrepris. lis pensent do nc qu'ils ne font que
répondre allX cncollragemcns qu'ils ont déjà reçus, et qu'ils om'ent la
meilleure garantie de leur zèle à amener à bonne fin les travaox, en
prenant immédiatement les mesures nécessaires à un de hater la bàtisse.
"La concurrence sera sans limite et anollyme. Le style à adopter
uans les dessins doit être une modification, selon Ie climat , de l'archi.
tecture eeclésiastique de I' Europe occidentale, connue sous Ie nom de
"Ogi\'ale,)) ou "Gothique;)) et tout oubli de la part d'aucun de MM.
les Architectes de cette règle sera suivi ue son exclusion de la concurrence.
"Les nombreux et magnifiques échantillons qui existent dans Ic midi
de l'Europe de cette modification de }'Architecturc Ogivale, justiuent
amplement cette préférence. Toute approximation aux traits distinctil's de
l'Architecture Byzantine est intcrdite, comme étant inadmissible sous
plusieurs rapports, A plus forte raison les concurrcns doivent s'abstenir
de toute réprodoction des formes liées à l'architecture religieuse des
l\1ahométans, laquelle à Constantinople est basée sur des modèles Byzantins.
"L'Eglise doit être d'une grandeur suffisante pour contenir sans galeries
une assemblée de pas moins de sept cent personnes , tandis que la dépense
ne doit pas dépasser ot 20,000, (livres sterling,) somme suflisante, entre
les mains d'un Architecte habile, pour assurcr Ie caractère monumental
de la construetion. La principale dépen,e doit être dévouée à rehausscl'
la dignité solide de édiuce même, l'ameublement étant aussi simple et
peu dispendieux que possible, vue la convenance religieuse, La substi.
tution ou addition des meubles plus dispendieux, est laissée à la muni·
fieence des individus, qui voudront en faire cadeau comme souvenirs

r

1) Le Directeur de la "Dietsche Warande" s'empresse de satififaire à l'invi.
tation d'un des estimables membres du Comité chargé tie la surveillance des travaux
de l'église anglicane projetée à Constantinople, en Pllbliant ce prospectus, tel qu'il
fait son tour d'Europe en français, Nousen avons reçu aussi unc version allemande.
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speCHIlIX. Aucunc reproduction de la fomlc humaine ou de celles de la
vic anima Ic , nc doit être introduitc cn dedans ou en dchors; co même
temps MM. les Architectes ferout bien de profiter des bcaux matériaux qlli
abondent à Constanlinople, spécialement du marbre de 1\1armora.
« L'attention de MM. les coneurrens cst appelée aux risques de tremblemens de tem' à Constantinople.
« 1\IM. les concunens sont in I'Ïtés à envoyel', d'après l'échelle dc do'
les dessins géométriques suivans:I. l~]an.

2, Elévation. vers ]'Oucst.
3.
Id.
Est.
4.
hl.
Non!.
5.
Id.
Sud.

6. Coupe en longueur.
7. 1<1. en largeur vers
I'Ouest.
8. Id. vers I' Est.

« MM. les concurrcns doivent aussi, cn cas dc besoin. contrilJUer des
dessins détaillés, sur ulle plus grande échclle, des arrangemclIs de
construction , d'orncmcntatioll, et d'ameublement. qui ont besoin d'êtrc
expliqués, avec des édaircisst'lnens par écrit, indiqllmt les bases de
leur estimalion de toulc la dépense probable. On peut ajouter un se ui
dessin cn perspeclivc de l'cxtérieur, ct un aulre de lïntéricur, mais
p~s davantage. Unc sacristie convenabie doit être inJiquéc près de
l'Eglise, ainsi que I'emplacement de l'orgue.
« L'inexécution J'aucuue de ces règles, excluera absoluUlent dc la COllo
currence.
« A fin J'assurCl' une déeision compétcnte ct impartiale, Ic Comité
a conlié Ie choix des dcssins aux Messieurs ci-après indiqllés, qui ont
bien voulu aeeepter les fonctions de jU~~8:LE TRÈS RÉVÉREND MONSEIGNEUR L'EvÈQUE DE RIPON.
SIR CHARLES ANDERSON, B,IRONET.
LE TRÈS RÉVÉREND 1\1. LE DOYEN n'ELY,
LE RÉVÉREND LE PROFESSEUR \VILLIS.
l\10NSIEUR A. J. B. BERESFORD HOPE.
"Les dessins doivent être remis aux Secrétaires Honoraires de I'Église,
N°. 79, Pall Mali, LonJres, al'cc dcvises. et les noms et adresses des
auteurs sous enveloppe cachetée, (au plus tard Ie 1" Jauvicr, 1857,)
endossée « Mcmoriat CllUrch at Coustantinople.»
Les juges accorderont un premier prix de !\ 100. et uu second ct
troisième de oE 70 et ! 50, ou en cas d'égalité deux seconr! prix de HOO
chacUI1. Le dessin «jui aura obtcnu Ie prell1ier prix sera exécuté, à moins
de raison spéeiale confre, et Ic lJIontant du prix sera finalement déduit
des honoraires de I'Architccte. Lcs juges peuven! égalemenl faire mentiou
honorahle de tels autres dessins. qui selon eux mériteront eet honneur.
"Après l'acljuJieation il y aura uue expositiol1 publiquc -à Londres,
de lous les dessins avcc les l10ms des Architectes.
EDMUND LYONS, Amiral, G.C.Il.
)
:F. E. CIIAPMAN, Colonel C.Il., R.E.
~ Secrétaires
G. R. GLEIG, Aumonier·Général.
, Honoraires.
ERNEST HAWKINS, Il.D., Secrélaire S.P.G. )
« 79, Pall Mali.
4 Juin; 1856.
"On peut se procurer des exemplaires de eelle annonce au bureau dc la
« SOCIETY FOR TllEPROl'AGATION OF TllE GOSPEL," 79, Pall Mali, Londrcs."

J7=

Les articles "Vandalisme et Académisme", "Bibliographic·, cIc. à Ia Pr<}C'haine livraison.

HET NIEUWE MONUMENT
'fE AMSTERDAM.

Buiten het verband hunner fLaatkundige en maatfchappelijke
beteekenis, kan de kunstwaarde van monumenten, die aanfpraak maken op den naam van » nationaal" zelden met billijkheid, nimmer met eenige diepte worden beoordeeld. Men
fLa ons derhalve, bij het befpreken van het in dit hoofd vermeld voorwerp, een paar greep en in onze staatsgefchiedenis toe.
De genen, die deelgenomen hebben aan den ftrijd tegen
de tot opftand gekomen zuidelijke provinciën van het KONINKIIJJK DER NEDERLANDE:i in de jaren 1850 en 51, die daarvoor
hunne haardfteden verlaten, ontberingen getrotseerd, en zelfs
hun leven in de waagfchaal gefteld hebben, verwierven zich,
behalven den oprechten dank hunner medeburgers en der na··
komelingfchap, een gedenkfLuk, in den vorm van een borstkruis, ver~aardigd van het metaal der kanonnen, die op den
toenmaligen vijand veroverd waren = dat gedenkfLuk, gedragen
aan een oranje-en-blaauw en, voor de vrijwilligers, aan een
oranje-en-groen lint, kreeg den naam van »het Metalen Kruis".
Die kruisen waren een belangrijk souvenir en waardeerhaar
erfftuk voor de kindel'en onzer Chassés en Van Speyken. Schoon
dan ook de ftrijd ten nadeele van Holland uitviel, van» Holland, dat door zijne hondgenooten, door de Koningen zelfs,
die de vereeniging met België hadden gewild en gewaarborgd,
verzaakt, en aan zijne eigene krachten overgelaten 1)" wasfchoon het noordelijk deel van het nederlandsche Koninkrijk
I) Lipman.
DIETSCHE WARANDE

n.

XXVI
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met een grooten fchuldenlast bezwaard was geworden - fcllOOIl
het verlies van het heerlijk Belgiën eene bloedige, fchier doodelijke wonde aan het hart onzer Koningen Willem den Eerste en den Tweede had geflagen - fchoon, tegen verwachting, de geminachte Zuid-Nederlanders zich in weinige jaren
tot eme hoogte van hloei verhieven, die het volk eene aanzienlijke plaats onder de natiën deed innemen - fchoon de
veelfoortige pogingen, die van dezen kant waren aangewend
om de oproerigen te kastijden en het verlorene te herwinnen,
ten laatste vruchteloos bleken: mochten de trouwe zonen van
Noord-Nederland, die met eene bewonderenswaardige dienstgereedheid 's Konings roepftem te wapen heandwoord hebben,
met zelfvoldoening op hun b~trachten plicht te-rug-zien en
het onderpand van 's volks erkentelijkheid, het » Metalen
Kruis", in waarde houden.
1\laar zoo veel pijnlijks en vernederends, zoo veel te-leurftelling, was met den gevoerden ftrijd op het llagveld en op
het ftaatsgebied gepaard gegaan - in 't geheel is er zoo weinig onvermengde roem te behalen in allen krijg waar de
ftrijdleuzcn eler weèrpat,tijders in DE ZELFDE TAAL worden uitgegalmd, waar het aan deze zij » Vooruit, voor NeèrIand!"
aan genen kant, met gelijke rechten n Vooruit, voor Neèrland"
heet, en zelfs Brabant tegen Brabant, Zeeland tegen Zeeland,
Limburg tegen Limburg in de wapen ftaat: dat men, na
den gefloten vrede, na den zonder moeite afgelegden wrok,
nooit of nimmer het onzalig denkbeeld had moeten opvatten,
die nederlandsche burgeroOl'log door een openbaar gedenkteeken levend te houden in de herinnering des nagellachts.
Heeft Vlaanderen en Zuid-Brabant, hebben de waalsche provinciën misdaan met tegen den Koning in opftand te komen,
wien zij trouw hadden beloofd - men kent immers het deel dat
een verkeerd regeeringsftcl8el gehad heeft aan het uitlokken
des verzcts: heeft Holland, Friesland en Gelder het Oranjehuis ter zijde geftaan - men vergete niet door wat enger
banden dan het Zuiden ons Noorden aan de doorluchtige dynastie verbonden was: hebben wij al gedaan wat wij konden,
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om de zaak des Roninkrijks van 181:; over de revolutie te
doen zegepralen - onze krachtsinfpanning is van den aanvang
af al te dikwerf verlamd geworden, door velerlei maatregelen zoo in onzen boezem als daarbuiten in den raad der
Koningen genomen: daardoor mist onze ftrijd tegen Belgiën
in zijn gang en in zijn afloop dat duidelijk geteekend charakter, dat evenredig zoû geweest zijn aan de trouwen den moed
van ons leger, en buiten hetwelke geen triomfboog, geen eerezuil aan eenige oorlog kan worden gewijd.
De ftrijder van de jaren 50 en 51 befchouwe dan, in de
afzondering tijnel' overdenkingen, dat kruis, hetwelk getuigenis geeft van zijn even zedig als loflijk bedrijf; hij betreure
wat er in dien ftrijd en in zijn gevolgen voor eIken onbevooroordeelde te betreuren valt; maar onthoude zich wel van het
vieren eener openlijke herinnering van feiten, wier veelroor~
tige elementen ze ongefchikt maken in éen 'VAAR, GROOT, POPULAIR
idee te worden famengevat.
Een talrijk deel der personen, die met het. Metalen Kruis"
vercierd zijn, hebben hier ánders over gedacht. Zij hebben,
famenfcholend in eene vereeniging die de gebeurtenisfen van
50 en 51 bij elke voorkomende gelegenheid gedenkt en viert 1),
het beCluit opgevat, ter duurzame vereeuwiging der tooneelen, waarin zij-zelven als hoofdpersonen zijn opgetreden, een
openbaar gedenkteeken te ftichten in de hoofdftad des rijks25 jaren na dat zij de bekende blijken hunner welgezindheid
hebben gegeven.
Dezer dagen heeft de inwijding van dat gedenkteeken plaats
gehad.
Toen men de leden der Metalen-Kruisvereeniging oplettend
maakte op het min voegzame, dat ZIJ oprichters waren van
het monument, is er geandwoord, dat dit monument geenszins ten doel had eene eerezuil voor hünne daden te zijn, maar
1) "De Amsterdamsche afdeeling van het Metalen Kruis, 1ste sectie, hield
jl. Zaturdag in het locaal de Keizerskroo1l eene vergadering, ter herinnering
aan het binnenrukken van het N ederlandscho leger in Belgie. nu 25 jaren
geleden. De vergadering werd besloten met een collation. door kameraadschappelijken geest gèkenmerkt."
Ha1ldelsblad. 5 Aug, 56,
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dat het eene hulde was aan den volksgeest van 1850 en 51 in zondcrheid aan de hollandsche vrouwen en meisjens , die,
door het maken van pluksel voor de gewonden en door het
aanmoedigen der ftrijders, blijk van vaderlandsliefde gegeven
hadden, !\len moet zich echtel' op die verklaring de weêrvraag
veroorloven, of, om die hoffelijke bedoeling ten aanzien der
vrouwen, of daarom de wannen, de strijdvaardige nederlandsehe mannen, tot wie het» Te wapen" en het» Voorwaarts"
gericht werd, dat op het monument ftaat uitgebeiteld, geacht
moeten worden van den » volksgeest van 1850 en 51" en van
de huldevoorwerpen zijner ge denkzuil te zijn ujtgefloten, Als
ik met vijf broeders, vijf zusters en eene moeder een huisgezin
uitmaak, en wij broeders prijzen den voortrc1felijken geest,
die in den fehoot onzer familie heerscht, geldt die lof dan alleen de moeder en de dochters? Als de broeders zich dan door
een fchoonfchrijver een tafereel laten famenftellen, waarvan
de inhoud geheel {laat op het goede dat zij-zelven in het gezin verricht hebben en beftemd is dit aan de kindskinderen
te verkondigen, zal het dan eenige waarde, eenigen fchijn
van recht en oprechtheid hebben, als die broedel's verklaren,
dat hier aan» geenè dwaze gloriezucht , aan geene ijdele zelfverheffing" behoort gedacht te worden?
De Heer van Dam van Isselt, de hoofdaanvoerder der Metalen-Kruisvereeniging, heeft uitdrukkelijk op den Dam GEZEGD,
zoodanig dat het in de dagbladen kon opgenomen worden:
)) Onze kinderen en onze kindskinderen zullen bij het aanfc houwen van onze gedachteniszuil , aan geene dwaze glorie·
zucht, aan geene ijdele zelfverheffing denken," Dat ZEGT de
Heer van Dam van Isselt. 't Is echter de vraag of het monument, zoo het zich bewust ware door wie het was opgericht,
het zelfde zoû zeggen, en of de nakomclingfchap, die de
gefchiedenis der oprichting kent, het er in lezen zal.
Indien het waar is, dat de mannen dit gedenkteeken geftieht hebben voor de vrouwen en meisjens - waarom verkondigt het monument het dan niet met luider ftem ? Waarom
is de Eerste Vrouw des Lands, de beminnelijke Moeder van
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ons tegenwoordig Nederland, dan niet uitgenoodi~d geworden,
om, in naam harer dochteren, de hulde te aanvaarden, die
men zegt, dat aan de nederlandsche vrouwen en meisjens door
de helden van 1850 en 51 in dit monument gebracht wordt?
Waarom heeft men dan weêr, met de zelfde onbeleefdheid,
het zelfde platte egoïsme, dat in vergaderingen van mannen
pleegt voor te zitten, de vrouwen vreemd gehouden aan de plechtigheid? Nog eens - waar was Neêr1ands begaafde en beminde
Koningin, wier tegenwoordighcid misfchien menigen raadsel achtigen glimlach, menigen blik van afkeuring, die de feestviering
begroet heeft, zoû hebben bedwongen? Waar waren Neêr1ands
qltasi- (en alleen met fchijnfchoone koerant-artikels)gehuldigde
vrouwen en meisjens in den gala-fchouwburg? Stelselmatig,
zoû men zeggen, zijn de Vl'ouwen ook hier, ook bij de feestmaaltijden, uitgelloten geweest: ten zij iemant het publieke bal,
waaraan zij hebben kltnnen deelnemen, voor eene hulde aan
die met zoo veel aandoenlijl,heid door den woordvoerder des
hoofdbeftuUl's vermelde » moeders, echtgenooten, zusters en
beminden" wille opnemen?
Zietdaar - wat de STICHTERS van het monument betreft.
Wat de STICHTING aangaat - wij hebben verbaasd geftaan
van den overmoed, waarmeê men het gronddenkbeeld van het
gedenkteeken , dat fpreekt uit ieder vlak, uit iedere lijn van
het kunstwerk: heeft trachten te verdonkeren; we hebben deernis gehad met eene bewcging, die zonder kwade bedoeling
opgezet, onwillends in blijvende vormen was uitgefchoten, en
nu zoo gaamc den titel ZOtl wechfchrappen, dien zij op het.
voorhoofd draagt.
Een nationaal gedenkteeken, gelijk men zegt te hebben willen
ftichten, moet eene grootsche en waarlijk nationale gedachte
zijn, die zich in breede en pO[lulai re vormen open baart. Bij
de inwijding van een nationaal gedenkteeken moet men niet
door allerlei oratorische greepen en knepen trachten dat gedenkteeken , met het begrip dat het vertegenwoordigt, er door
te (leepen. Dat is onwaardig, dat is fmakeloos, dat is, in Ne(lel'land, anti-nationaal. Het motto voor de meeste redevoeringen,
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die ter dezer gelegenheid gehouden zijn, luidt: qui s'excltse
s'accuse. Zij, die voor weinige dagen het )) binnenrukken van
het NederIandsche leger in België" gevierd hebben, zij die de
martiale woorden "Voorwaarts" en)l Te Wapen" op hun gedenkteeken fchrijven, hebben den onverklaarbaren moed te beweeren,
dat dit gedenkteeken geenszins eene ftrekking heeft, die voor
Belgiën onaangenaam kon zijn. Dit monument heeft in tegendeel
ten doel de goede verftandhouding met onze zuidelijke naburen
te verkolldigen; ja, men is onbefchaamd genoeg het voor te
ftellen, alsof de )) Eendracht", die den top van het monument
bekleedt, even zeer {laat op de» eensgezindheid", )l welwillendhei<i" en » vrede", die verkondigd wordt aan onze» nageburen" ,
als zij wordt verkondigd aan den» landgenoot". Trouwens men
weet w.at het woord eensgezindheid in fommiger mond be teekent. De Heer Van Dam van lsselt, hoofdman bij de Metaleniruis-vereeniging, is Voorzitter van het genootschap Unitas ;
de Heer De Bull, hoofdredakteur van de » Amsterdamsche
Courant", het officieel orgaan bij de tegenwoordige feesten, is
medeonderleekenaar van de onlangs gefloten nieuwe Utrechtsche
Unie; de Eensgezindheid te Amsterdam, is (om eens iets aan
de rhetoriek van den Burgemeester van Amsterdam te ontleenen),
de 11 tempel", waar de )) priesterfcharen" van een genootfchap,
dat op het innigst aan 's Heeren Van Dams Unitas verbonden
is, bij-een-komen. Zoo dan weten wij wat waarde men aan
de » Eendragt" te hechten heeft, die door het» Metalen-Kruis"
ter feesttribune en in de dagbladpers verkondigd wordt.
't Is vreemd, zoo het gedenkteeken van de oorlog met Belgiën bevorderlijk moet zijn aan onze goede verstandhouding
met den "nagebuur, met wie", volgens den Heer Van Dam
van Isselt, » zoo vele banden van gemeenfchappelijk belang
ons verbinden", zoo het zelfs, volgends dien zelfden welbefpraakten liberaal, den Zuid-Nederlanders DtOt WAARBORG moge
verftrekken , dat geene vete meer beftaat, dat alle partijfchap
is vergeten", 't is vreemd dat dan twee andere woordvoerders
van de beweging, in de dagen toen men de hedendaagsche verklaring van het gedenkteeken nog niet had uitgevonden, zoo te
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velde getrokken zijn tegen de letterkundige kongressen met de
Vlamingen, en gewaarschuwd hehben legen die famenwerking ,
waarbij men )) de Hollandsche nationaliteit nog wat dieper, bij.
de jongste gellachten onder de tafel wil ~l'eg1nolfelen" 1).
De ironie loopt waarlijk, in deze verklaringen van het gedenkteeken , wat hoog. 't Is wonder, dat aan niemanl de navolgende voorftelling is ingevallen: "De aloude veêrkrachtige·
))·kleine nederlandsche Staten: de Hertogdommen, Bisdommen,
" Graaffchappen , Heerlijkheden, waar het Dietseh gefproken
wordt, vermeerderd met die waar het Waalseh en Frieseh
»inheemsch is, de Nederlanden van Karel den Vijfde, de beide
"hoofdafdeelingen, die zich zelfftandig ontwikkeld hadden onder
de impulsie van Maurits en Oldenbarneveld en onder die van
"Albert en IsabeUa, maakten te zamen een rijk akkoord uit;
),hunne fchildleeuwen ven~enigden zich in 18115 onder de kroon
"van Koning Willem den :Eerste. Een deel van het rijk ftond Gp.
»en feheurde zich af. Het was het hoofd eener dynastie
»waardig, wat Koning Wil1em de Eerste gedaan heeft om de
afgewekenen te herwinnen. Daartoe behoort de ontwikkeling
»zijner krijgsmacht, het te wapen roepen van een leger, dat
"met den besten geest bezield was, en dat het mogelijke deed
)),(}m de afgevallen onderdanen tot hun plicht te-rug te breng:» en. Zoo ziet men dan, dat het gedenkteeken , ter vereeuwiging
,,·dier pogingen heden gefticht, niet anders dan vleyend voor
)} Belgiën kan zijn, want het getuigt van des Eersten Willems
"rechtmaligen wensch om het fchoone Belgiën. zijn wettig
»goed, te-rug te bekomen; er fpreekt dus uit dit gedenkteeken
"een woord van leedwezen, en zelfs van gekwetst broederlijk
» gevoel, dat de Zuid-Nederlanders zich van hunne ftam- en
)}taalgenoten hebben afgefcheiden." Maar deze beteekenis,
de eenige die op de hoogte zoû ftaan eener waarlijk hreede
opvatting van onzen ethnografischen toeftand en van ons maat'
fchappelijk belang, hoezeer zij in het monument gezocht
kunne worden, lag niet op den weg der ftichters.
I)

I)

I)

I) Zien Wmande" I, hl. 489 en volg.
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De Heer Van Dam van Isselt heeft het openlijk verklaard:
veldtogt was kort, maar beflisfend, en DE SCHEIDING der
gewesten, DIE DE BEIDE VOLKEN EVEN VURIGLIJK VERLANGDEN, kon
niet anders meer zijn dan roemvol voor Nederland; want aan de
grenzen wappertlen onze zegevierende vanen." Zoo dat, het doel
van den ftrijd inderdaad, zal men den Heer Van Dam gelooven,
DE SCHEIDING DER GEWESTEN geweest is; toen die fcheiding » beflist" was, wapperden onze zegevierende vanen aan de grenzen!
Men zoû ons fchier doen gelooven, dat het niet de Belgen zijn
geweest, die zich van de Hollanders hebben afgefcheiden, maar
dat de laatsten de eersten van den eed van getrouwheid aan de
nederlandsche zaak van het jaar 1 B vrijwillig ontflagen hebben!
Geen zaak behoort klaarder, eenvoudiger, oprechter te
zijn, dan eene nationale demonstratie; men ziet echter uit de
vergelijking der redevoeringen en gedrukte opftellen van die
genen welke geacht mogen worden bevoegd te zijn het monument te verklaren, dat de grootst mogelijke verwarring in
de denkbeelden heerscht ten aanzien van het geen het monument moet beteekenen. Velen beweeren, niet zonder fchijn
van recht, dat het beeld der » Eendragt" , ten top van het
gedenkteeken gefteld, zinfpeelt op de eendracht, waarmeê
men de dusgeheeten » muiters" en » verraders" van het jaar 50
te keer ging, en dat haar helm beschutting is voor de pijlen,
door den » vijand" van die dagen op ons afgefchoten. Neen,
zegt de gemoedelijke en achtenswaardige Burgemeester van
Amsterdam, dat is een misverftand : »broederliefde moet al meer
en meer den geest der natiën doordringen; vele nog bestaande
SCHEIDSMUREN moeten wegvallen. Dien ALGEMEENEN broederzin te
bevorderen, bij gelijktijdige aankweeking van vaderlandsche
deugden, is de verhevene roeping der Vorsten, in het tijdperk, dat wij beleven; dat zelfde werd door u-allen, beftuurders en leden der (Metalen kruis-]vereeniging uit(lu'Ïtend beoogd.
GEENE ANDERE BEDOELING (dan de aankweeking van broederliefde
in den geest der natiën en het wegruimen van internationale
fcheidsmuren) LIGT ER IN DE OPRIGTING DEZER ZUIL, op welker
fpitse te regt het beeld der Eendragt geplaatst werd.
» Onze
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Eendragt (God geve het!) blijve heerschen lusfchen volkeren, otl'choon in zeden en karakter vrij onderfcheiden; eendragt zij el' vooral lusfchen de zonen van hetzelfde vaderland; en innig blijve de band tusfchen Nederland en
D

Oranje !"
Volmondig amen! zouden we zeggen op dezen warmen volzin, ware hij niet bij déze gelegenheid juist uitgesproken de meest ongepaste, die men zich denken kan.
Maar nu heL ~lONunIENT IN ZICI/-ZELF, afgefcheiden van den
arbeid zijner kommentatoren ; afgefcheiden zelfs, zoo mogelijk,
van het oogenblik waarin het gefticht is, het monument
gelijk het zich vertoonen zal, wanneer in later eeuwen de
hoedanigheid der oprichters Iliet meel' herdacht zal worden.
De vreemdeling komt van de Haarlemer poorte en bereikt
het Damplein. Daar worden, op het midden der ruimte, zijne
oogen getrokken door de fchoone evenredigheden een er welgebouwde gedenkzuil, wiel' eskauzijnsche fchacht en voeLftel
bekroond wordt door een edel vrouwenbeeld van fijn graauwen
rocheforter fteen. De vreemdeling ondet'vraagt dat kunstwerk
en getuigt, dat het zinrijk beeld der » Eendracht" daarboven,
met den bijlbundel, waar hare fchoone linker hand op rust,
met de hoorne des overvloeds die in haren rechten arm gelegd
is, vast en vreedzaam op dat hechte gefteente post heeft gekozen. Bevat dit zinnebeeld waarheid - dan ftaat hij hiel' op
het midden plein der hoofdstad van een wel-vereenigd, moedig
en trouw volk. Hij laat zijne blikken weiden langs de ranke
wanden van het gedenkteeken.
Boven een voetftuk, dat het woord» vrome gedachtenis" fchijnt
uit te fpreken, en dat even zeer eene lichte herinnering aanbiedt van de tomben, die men den gefneuvelden vaderlandsehen helden bereid heeft, als het werkelijk pedeftal is voor de
zegepralende, jubelende zuil of fchacht daarboven, vindt men
op deze laatste, in vier paneelen de fymbolen der krijgsdeugden en van den ftrijd der verfchillende wapenen in bàreliëf, deels
ophangen, deels gefteund door geniusfen. Op de voorzijde is
de Artillerie en Genie voorgefteld en wordt de Waakzaamheid
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afgebeeld; aan hare rechter hand vindt men de attributen
der Marine en de deugd der Voorzichtigheid; aan hare linker,
de Kavallerie en de Kracht; van achteren is de zuil bekleed
met de Infanterie, de Eendracht. In 't midden dier zinneheelden leest men, in een rond veld, op de voorzijde: » De Eer van
Nederland gehandhaafd door Vorst en Volk"; van achteren, dat is.
ter Oostzijde, de bede: » God befcherme Nederland en Oranje!";
aan den Zuidkant: » ä October 1850. Te Wapen!"; aan den
Noordkant: ,,9 Augustus 1851. Voorwaarts!" Het genoemde
voetftuk draagt, op zijn zijwanden, de afbeelding van het metalen-kflJis, door gevleugelde geniën vastgehouden; op de voorzijde: een wakenden hond met een rtedekroon naast zich, en
de fleutels der ftad tusfchen zijne pooten - Burgertrouw ; van
achteren: een leeuw bij het vaandel - dc OorIogsmoed met zijn
voorwerp I). De plinten dragen de opfchriften: » Aan den Volksgeest van t 850 en 1851 ", en" Tot opwekking van tijdgenoot en
nageflacht 18ij6"; en op de zijden de wapens van Nederland
en van het Huis van Oranje; eindelijk, uit het midden der
vier breede puntgevels en der vier overhoeksch geplaatste nisvormige fmalle zijden van de fchacht, verrijst ginds, in de lucht,
een nieuwe pedestal, waarop het heerlijk gedrapeerd beeld
der even tedere als krachtige EENDllACIIT zich verheft, met
eene liefelijke kalmte en bezielde vastheid.
Ieder-een kent het fchoone noord-nededandsche moevement
van de jaren 1850 en 5'1, waal' dit alles de herinnering van
bewaart.
Beneden, aan den voet van het monument, vloeyen fonteinen, die, tegenover de blijvende waarde der hier vereeuwigde
deugd, de vergankelijkheid aller aardsche zaken fchijnen te prediken, en, aan den anderen kant, in over-een--ftemming met
de hoorn van overvloed daarboven, de les fchijnen te verkonI) Men zegt dat de beeldhouwer, geërgerd door den allerzonderlingsten
tegenftand, dien het aanbrengen der Beeltenis van Koning Willem 1I, den
held van Hasselt en Leuven, bij de monumentkommissie ondervonden heeft,
in dezen Iiebaart dien vorstelüken veldheer heeft willen voorstellen; en de
naauwkel1l'ige befchouwer ontdekt inderdaad den gekransten maarfchalksftafin
de klaauwen van den leeuw, .
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digen: » Tot dezen prijs, tot den prijs eener getrouwe bevordering en handhaving der Eendracht, zullen den volke de
ftroomen vloeyen van rijkdom, grootheid, en geluk."
» Is Neêrland groot, rijk en gelukkig?" zal de Vl'eemdeling
vragen; en mag hierop volmondig ja worden geandwoord wees dan verzekerd, dat het nederlandsche volk van zijne tegenwoordige verdeeldheden , zijne onverdraagzaamheid, zijn
beftrijden van verftands- en gemoedsovertuiging met ftoffelijke
middelen, met geld en met nooddruft, zal te-rug-gekomen
zijn, en dat er harmonie zal wezen tusfchen dat zinnebeeld
en de plaats waar het staat.
Met een gelukkigen greep heeft de Burgemeester van Amsterdam gewezen op de gebouwen, die het gedenkteeken om·
ringen: de Kerk, het Paleis, de Beurs. Mogen zijne goede
woorden bewaarheid worden! Mogen de Nederlanders, dOOl'
oprechten godsdienstzin, door ongeveinsde cn hartelijke verkleefdheid aan hunnen Koning, dool' onvel'moeide krachtsinfpanning op het gebied van nijverheid en handel, drie zijden
koorden, waarmeê het gordijn eener gelukkige toekomst kan
worden opengefchoven en waarvan de knoop ligt in het monument der Eendracht, zich de hoogachting del' natiën waardig
maken en de pogingen befchamen van hen, die het op de ver-·
deeling, dat is op den ondergang dcr kinderen van ons gemeenfchappelijk vaderland hebben toegelegd.
In het gedenkteeken-zelf is de verwantfchap met het rijk
ftadhuis (het tegenwoordig paleis) en met de nieuwe··kerk
niet te miskennen. Den keper der gothiek herkent men boven;
het klasfiek fronton vindt men beneden in herinnering gebracht.
't Is onnoodig hier onze hulde op te dragen aan den bouwmeester en den beeldhouwer, die dit kunstwerk gewrocht
hebben. 't Is, voor den Heer H. M. Tétar van Elven, een belangrijke eerste ftap op de fchoone baan, die zich voor hem
opent; 't is voor zijn achtbaren vader eene zoete voldoening,
door zulk een zoon, in zijne gewichtige levenstaak, te worden
ter zijde geftaan. De Heer Royer heeft een hoog ftandpunt
in zijne kunst bereikt - hij is er gelukkig in gellaagd om
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bij de waardfchatting van deskundigen zich een populairen llaam
te verwerven - om deze reden zoi\ reeds overbodig zijn wat
buitendien voor ons ongepast kon fchijnen, naast de eenvoudige
vermelding van dit bekend feit, en na onze befchrijving van
zijn werk, nog woorden van lof en fympathie uit te fpreken.
Zoo wij in de "Dietsche Warande" niet uitlluitend gehandeld hebben over het kUllstwerk - zoo wij ons ook een oordeel hebben onderftaan over de (tichting van het monument dan gefchiedt dil op grond eener overtuiging, die we bij alle
voegzame gelegenheden hebben uitgefproken. De kunst is niet
alleen daar om de kunst, maar ook om het volk; de kunst
is fociaal en politiesch verfchijnsel. Een openbaar gedenkteeken in zonderheid kan, met volledigheid (we hebben het in
den aanvang gezegd), niet anders beoordeeld worden dan in
het licht der gefchiedenis, dan op het voetftel der omftandigheden, waarbij het gefticht wordt. Daarom laten wij ons het
recht niet ontnemen, fprekend over kunst en literatuur, die
Ievensverfchijnsels fteeds in verband te houden met het leven
om hen heen. De waarheid, kunstwaarheid , heeft reeds te
veel geleden, door het bekrompen izoleeren der kunstwerken
buiten de maatfchappij: men moet den leeuw zien in zijn
wildernis, den lieven vogel in de blaauwe lucht, tusfchen de
dunne bladeren van den ruischenden boom.
Wij hebhen opgemerk~, en wij hebben het uitgefproken, dat
hiel' een groote en zich-zelf beftraffende misllag begaan is;
maar wij juichen er van gantscher harte in, dat de misllag zoo
veel goede elementen heeft overgelaten: dat er ruimte bleef
voor de huldiging van een fchoon kunstwerk, voor de gedachtenis van nationale deugden, voor den wensch naar altoos
hechtere famenlluiting van de Noord-Nederlanders rondom den
troon van hunnen grondwettigen en dirp geëerbiedigden Koning.
Amsterdam,
des feestdaags van den H. Augustinus,
den 280 v. Oogstmaand,
1856.

ALBERDINGK THiJM.

ONTVANGST
VAN MARIA-ANNA VAN OOSTENRIJCK, 4' GADE VAN PHlLlPS He,
TE NIJMEGEN, DEN t4 OOGST, U70.
EEN EVENTIJDIG OPSTEL, MEDEGEDEELD DOOR

EDWARD VAN EVEN.

(Voorwoord.)
Elisabeth van Vrankrijk , de derde gade van Philips II en ,
Koning van Spanjen , was in 1568 overleden. 1) De Vorst, die
destijds ter naauwernood den ouderdom van 42 jaren bel'eikt
had, zijnde geboren te Valladolid, den 2'1 l\'Iei 15':!7 , besloot een vierde huwelijk aen te gaen, en vestigde zijne keus
op eene Prinees van het Huis van Oostenrijk. Hij zond dien
ten gevolge, in 1569, gezanten tot Maximiliaen den I1,n, ten
einde hem de hand zijner dochter Maria-Anna te doen vragen. De gezanten werden door den Keizer zeer wel onthaeld.
Mael' er deed zich voor het verwezenlijken diens echts eene
moeijelijkheid op: de Aertshel'toginne was het kind van Philips
eigene zuster en zoo stond de bruidegom als volle oom over
de bruid. Doch, de Paus verleende de noodige brieven van
ontslag, en den 4en Mei 1570, had ,_ in de groote kerk van
Praeg, met den meesten luister, de ondertrouw plaets, in de
tegenwoordigheid der gezanten des Heiligen Vaders, des Konings
van Vrankrijk, en dergenen van Poolen, Venetien en Spanjen.
De Staten van de landen van Herwaerts-over, gelijk men
1) Zijne eerste gade was Maria, dochter van Jan lIIe, Koning van Portugael, overleden in 1546 j zijne tweede, Maria, Koningin van Enjbeland, overleden in 1558, en zijne derde, E!isabeth van Vrankrijk.
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destijds sprak, het huwelijk des Vorsten vernomen hebbende,
besloten zijne bruid, op haren doortogt in de Nederlanden,
een aenzienlijk geschenk te doen, bestaende in fijne lijwaten,
vorstelijken huisraed en nederlandsche tapijten, versierd met
de wapens der bijzonderste bezittingen, ter waerde van 100,000
kroonen. De Princes, die destijds haer 20'[' jaer bereikt had,
zijnde geboren den '1!) November 1 1)4!), zou te water, langs
den Rhijn, afkomen, en binnen de oude keizerstad Nijmegen
eenige dagen vertoeven. Het aloude slot dier stad, in 't welk
Karel·de·Groote verbleef, werd dadelijk in gereedheid gebragt, om der jeugdiger bruid de gastvrijheid aen te bieden. Anna van Oostenrijk kwam te Nijmegen aen op 14 Oogst
1570. Zij was vergezeld van hare twee jonge broedertjens,
Albert en Wenceslas, die beschikt waren om aen 't Hof van
Spanjen te worden opgevoed, en werd met den grootsten
toestel van wege de Staten ontvangen. De Hertog van Alva,
Berlaymont, Noircarmes en andere voorname personen waren
bij dit onthael aenwezig.
De uitgebreidste werken over 's lands geschiedenis behelzen
haest geene bijzonderheden omtrent de ontvangst binnen Nijmegen der koninklijke Bruid. Pieter Bor, gewoonlijk zoo langdradig, vertelt er bijna niets over 1). De Pensionaris van Leuven, M' JAN LmVENs VAN CAUDEKERCKE 2), die, met de gezanten
der oude hoofdstad van Braband , de plegtigheid bijwoonde,
heeft er ons eene allernauwkeurigste beschrijving van gelaten,
in een handschrift, bevattende de besluiten van den stedelijken raed van de jaren '11)68 tot 11)70, thands op het archief
alhier voorhanden 3). De man treedt, in zijne beschrijving, in
de geringste bijzonderheden en verwaerloost zelfs zijne reisavonturen van Leuven uaer Nijmegen en vicc'vcrsa niet.
Wij vonden zijn opstel dusdanig belangrijk, zoowel voor de
1) Piet er Bor, "Nederlandsche oorlogen", Ie deel, f" 233.
2) Meester JAN LIEVENs, zoon van ,Jan en van Maria van Dieve, de moeije
des bekenden geschiedschrijvers Petrus Divreus, was eerst Secretaris, en sedert
1559, Pensionaris der stad Leuven. Hij ontsliep den 21 oogst I5iS. Zie
Divreus, "Res Lovanienses", bI. 34.
3) fol. 267-279.
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geschiedenis van ons voormalig hestucrwezen als voor de al·
gemeene geschiedenis des lands, dal wij het naauwkeurig hebben afgeschreven en hier laten drukken. Wij meenen door
deze mededeeling, onze vrienden in Holland geen ondienst te
doen. Trouwens, de plegtigheid had binnen Nederland plaets,
en met de beschrijving er van, door eenen Brabander opgesteld, in de « Dietsche Warande '. openhaer te maken, meenen
wij ze tot hare bestemming te hebben gebragt.
Ziehier nu het stuk:
Hoewel den voirgenoemden Buyten·Raedt, van opten ij'"
augusti (1570), was gehouden, en den dach preeise was bc·
teekent tegen den 8'" augusti ten Bossche I) te moeten wesen,
hcbben dc Borgcmeester van Liedekercke, J. Lievens met mynen
heere van St. Geertruyde 2), de rcysc geprepareert augusti Gta
en 7". Endc augusti 8", des morgens vroech ten vijtf urcn,
die voirsc. heere Prelaet van S" Geertruyden, Borgemeester en
J. Lievens van Loven, vuyter voirsc. Goidshuyse, met eenen
wagen en vier des voersc. heeren Prelaeten ryperden, boven
de wagenperden gepert zijnde, quamen , ten 11 uren, int
Goidshuys van Tongerloo 3), en van daer voirts des avonts te
Relhy 4) aldaer zy vernachten.
Augusti 9" des goensdaigs Ste-Laureys avont, des morgens
van 4 uren gereet om reysen, perden van Rethy, passerende
Arendonck en quamen te Hilveren-Beke 5), omtrent den 4 ure,
u

« in de Zonne» , aldaer zy hunne noenmaeltijt gehouden hebhen, vertrokken ten een uren, quamen bynnen der Stadt van
's Hertogenbosche, omtrint den zess uren, in der Herherge 6)
des voersc. heeren Prelaets van S"-Geertruide, ende alzoo,

1) 'Te 's Hertogen bosch namelijk.
2) Jan van der Linden, Prclaet der adelijke abtdij van Ste Geertruide te
Leuven. Hij ontving den staf in 1569 en ontsliep in 1585.
3) Vermaerde abtdij der orde van l'rmrnonstreit, gelegen in de voormalige
brabandsche Kempen.
4) In de Kempen.
5) Hilvarenbeek, in de Meijerij van 's Hertogenbosch.
6) De Herbergc of Refusie van ste Geertruide , te Leuven.
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om den besten wech te vynden, men in sommige plaetssen
hadden moeten alomme ryden en over de 90 uren hadden onder
wegen geweest, tusschen J,oven en den Bossche, liet hun voerstaen goede diligentie en double journeen int reysen gedaen
tc hebben, cn nyet gelijck (de) commissarissen gewoonlijck
zijn, daertoe hun zoude moegen dienen dese.
Des donredaigs S,e-Laurcys dach, die hoochweerdige heere
en M' Laurentius Metsius, Bisschop van den Bossche, hiedt
die gedeputeerde van den Prelaten, Edelen en van der Steden
bynnen derselver Stadt hertelijck willecomme, ende tracteerde
de selve hcerlijck, tc dyer noene, met sunderlingen goeden
wyne; aldaer present waren die voersc. heeren Prelaet van
S"-Geertruyde, al metten voirgenoemden lweren den Bisschop,
gedeputeerde van den Staet van den Prelaten, die heere van
Overijssche van den Edelen, die Borgemeester van Loven,
Liedekerke. met J. Lievens, hcere Charles van den Tymple,
Riddere, als Borgemeester van Bruessele, ende Anthonis vander Hart, als Rintmecster, met l\'1' Janne van Maclcote, Pensionaris, heere Henrick van Berchem, Ridder, Borgemeester
en M' Jan Gilis, Pensionaris van Antwerpen, Jonkh' Willem
de Borchgrave, Borgemeester vanden Bossche, en M' Roeloff
Weckemans, Pensionaris aldaer, gedeputeerde, als voersc. ,
totter salueringhe van der coningynnen van Spaignen, met Mr
Cornelius Weellemans, die insgelijcx aldaer present was.
Des achternoens, ten selven dage, hadden tydinge van eenige
dat de selve gedeputeerde zouden moeten volgen tot byonen
der stede van Grave, ende dat die Coningynne, des Saterdaigs
daernae, augustil2 oft 15, zoude wesen te Nyenwmeghen, mail'
zouden de gedeputeerde voirder bevel van zyner Excel cie I)
daerop verwachten.
Ten selveG vrydage, des noenens, hadde de Rintmeester
van de Staten Bacx, die voirgenoemde heeren Prelaet, Bisschop van 's Hertogenbossche , S'·-Geertruyde, gedeputeerde
1) De Hertog van Alva namelijek.

ONTVANGST VAN ~IAII.IA-ANNA

VAN OOSTENRIJK TE NIJnlEGEN.

589

van Loven, Bruessele en 's Hertogenhossche te maellyde, en
die van Antwerpen, wanL zy den Herroge (van Alva) int perticuluer te spreken hadden, voergereden naede Grave, front iere van GelderIant.

Des Saiterdaigs, augusti 12 a , sijn alle die gedeputeerde vande voirsc. 5 Staten, Bisschop van 's Herlogenbosche, Prelaet
van S'e-Geertruyde, Loven, Bruessel cn 's Hertogenbossche ,
want die van Antwerpen voer waren gereden, des morgens
vroech, vuytel' stadt van 's Hertoghen Bossche (gegaen) en corts
naedernoen gecomen bynnen der stadt van Grave, vuyterste
sladt eu hynnen Brabant, daeraene de Maze vast is reenende
en vlietende.
Bynnen de selver stadt van Grave gecomen en noenmaeltijt.
aldaer gehouden, sijn die voersc. gedeputeerde over de l\1aze
gereden (sic) ende onder andere geweest te Cleyn Hersselt, wesende
Lant van Gelre, ende des avonts wederomme te Grave daer
die voersc. prelaet van S,e-Geertruyde, metten gedeputeerde van
Loven, Bruessel en Bossche, tsamen, tafel en slaet hielen.
Des Sondags augusti 15, anno prredicto, sijn alle de voersc.
gedeputeerde, elck met hunne wagenen, en de heeren van
Yssche 1), gevolght naeder stadt van Nyeuwmeghem, ende
alzoo wy ten acht uren voer noen gescheyden waeren, vuyler
voersc. sladt vanden Grave, quamell te Nyenwmeghem omtrint
den 11 uren, aldaer die Hertoch van Ahe, in de hooghe
Kerck, IJy den Bisschop van Ruremunde, Lyndanum 2), hadde
doen singhen die hooghmisse en hy zijn Ex,ie zanghers , die
muysijeke geduert tot omtrint den 12 uren.
Ten Selven dage (des Sondaigs 15 augusti Ui70,) voer
noene ontfinek die Pensionaris van J3ruessele l\Jaelcotc, doel'
handen M' Liebrechts Nijs, Pensionaris van Antwerpen, die
memorie van den pointen en articlen, daernae, van 's Hertogen
1) De Heel' van Ovel'yssche, geboortep' aets van Juslus Lipsius. Jen bekenden
ul'abandschen geleerde.
2) Wilhel. Lindanus of van der Linden, doctor der Universiteit van Leuven.
Zie lager.
DlETseHIl WARANDE
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wegen ~ versocht was die Coninglijker Majestel't, opt Casteel
van Nl'enwmegem, te salueren en de handen te kussen, met
oick sunderlinge te presenteren der Cm gouden Croone 1) ,
van wegen der XI landen van Herwerts-over, als die houdende
voer geconsenteert, hoewel diversche leden van sommige steden den selven schink hadden a ffgcsla gen , mits de swaere
lasten daer zl' hun inne vonden, en nochtans den selven
schink, bl' zl'ner Ex cien , geordineert te doene, ende dat in
tapecerl'e, lijnwaet, en andere meublen; vul't welcke voersc.
memorie die voers. Pensionaris van Bruessele, M' Jan van
Maeleote, de propositie hadde int cortte, bl' memorie, te
stellen, en zoo te incorporeren oft t'onthouden, by memorie,
dat hl' de selve salutatie promptelijek en nettelijck haere majesteyt hadde te doene en hem oiek daertoe prepareerde, latende
die van Bruessele hun voerstaen dat hunne Pensionaris behoort het woort 1e vueren in vergaderingen van de Staten
Generael, zoo wanneer zy buyten 's lan1s zijn, dwelck hUll
nl'mant eTol geslonde, want elck van de landen genoeeh daertegen protesteerde, en zoo verre des Brabanden toebehoorde,
waerCll eenige sus1inerende dat des best Loven zoude competeren , alzoo Bruessele des hunnen Pensionaris oick te laste
geleeght hadde, zonder den wetene van die van Lovene, en
alzoo in alles op prolestatie, en hl' consenle van den anderen
voer die rel'se 2).
Ende alzoo die voel's_ gedeputeerde hynnen Nyenwmegem
voer noenen waeren gecomen , logeerden S"-Geertruyden,
Tymple, Hert met Maelcote, ten huyse der Weduwen Cocis,
woonende op de Leeghemert, achter vuytziende op de Riviere
genoempt de Waele, wesende de selve Riviere zeer schoon
en breedt; en dandere gedeputeerde daeromtrint, die namaels
van logyse ewat veranderden, maer hielen t'saemen tafele ten
huyse vande Wed we Coels voerse. Dan, die heeren van SI'-Geertruyden, Liedekercke, de Borgemeester en Pensionaris van den
1) 100,000 g-oude krOOllC.'.
2) Voor dit maeL
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Bosschc, mct Wellemans, reden, des achternocns vanden sondage voersc. , wederomme, van Nyenwmegen naer Grave,
hlyvende d'andere gedeputeerde tot Nyenwmegen, om die
logysen te houden diemen hadde, en noch andere te crygen,
want elck vande Heeren noch zijn hedde nyet en hadde noch
crygen en conste, wat vervolghe zy aende fouriers deden,
hoewel hun mede ewat vande Staten was toegeseeght te geven. Dan creech J. Lievens zijn logist, voer ~ nachten, naest
der doren vande voers. Wed wen Coels, en den derden nacht
daeromtrint, ten huyse van eenen hrouwer, in een cleyn
straelken, daer de Bisschop vanden Bossche, opden hoeck,
zeere ynge gelogeert was.
Ten selven achternoenen zaghen (wy) 't Schip, opder WaeIen voersc. , dwelck gemaict was om geheelijck te verberren 1)
ter aencomste vander Coningynnen, chiratelijck gemaict, met
forme van mans, by Iywate met stroot ge vult , hebbende
twee masten met fuseyen en andere ingenaris wercken, als
vele stocken, insgelijcx met poeder gevult, peckvaten en vele
mutssaerts, ten eynde om 'tgeheel schip totten gronde int
water te doen berren.
Ten selven achternoene, alnoch voer 'tvertrek des heeren
van Ste-Geertruyde, hebben de gedeputeerden voersc. gesien
de plaetse daer de triumphe vanden Joutten zoude geschieden, aldaer de Spaignaerden vergadert waeren om voirts nae
't Casteel te ga en , aldaer Don Fredricus hun zoude instructie
geven hoe zy hun, in alles, ter aencompste vander Coningynen souden hehben te reguleren, ten eynde gheene eonfusie
oft oick twist oft quereelen tusschen de Spaigneerds en Dutssehen oft oick d'ingesetenen vande Stadt en zoude geschieden.
Sijnde, ten selven achternoene , voer 'tvoersc. Casteel vele
schoone stucken van groote geschutte gestelt, die in d'aencompste, van opten berch aldaer, over de Waele, souden affschieten.
Des maendaigs augusti 14, nae Doen, tusschen t 2 en een
1) Te verbranden.
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uren, wardde tvoersc. scip, met noch diversche andere scepen
en schuyten, der Coningynen te gemoete gesonden de Waele
opwerts, aldaer haere Majesteyt zoude te watere alfcomen,
alzoo de selve oick aende stadt arriveerde, in eenen zeer
sehoone schip, haer byden Bisschop van Colen geschoncken, cn dat tusschen 5 en 4 uren, zijndc op de sccpen van
haeren Majisteyt, en oick ter andere zyden vande stadt, trompetten die in wederzyden, met correspondentie, zeer triumphantelijek en lustichlijcken, ter blyschapen vande aeneompste,
lange d'een op d'ander sloegen, en oick zeer menichte van
geschut van haecken, camers en groot ander geschut affgeschoten wardde, met diversche fuseën en dergelijcke triumphe
van viere en artillerye.
Te weIcker aencompste de heeren van der grooter kercken,
in hunne rockelingen, met crllycen en vaenen, de voersc.
Majesteyt wa eren verwachtende, met oiek die heel'en van der
ordenen, die hertoge van Alve, Aerschot 1), Grave van Megen,
Barlaymont, Noircarme, met andere edele die haere l\1ajesteyt
vuyten schepen ontfingen en salueerden, opden boort vanden
waetere. Van daer haere l\1ajesteyt, met hueren G oft 7 jonghe
dochters ~), te peerde geseten , voirts, melten voirgenoemdcn
cruyeen en vaenen, gelcydt wanilie nae de hooghe Kercke,
aldaer de Bisschop Lyndanus ..... 3) ... singcnde de heeren
voirts te Deum lalldmnns, en, over (l'ure inder selvcr Kercken gewcrst zijnde, quarnp, met haeren heelen staet, in
ordre VOil'ts, met haere twec c1eync bruerkells voer rydende,
ende haere Majesteyt, onder den hemel, die over haer, byden Heeren vande stadt, wanllie gedragen nae 't Caslee10ft
Paleys, aldaer haer 5 vendels Spaignaerdcn, wel in ordre,
met hunnen hagelschutte hadden verwacht, en, in d'aeneompste, tsamen affschoten, met oick aBe tgroot geschut ei'iallc
d'andere artillerye, die al noch eens was herladen, sittende
1) De IIcrtoch van Acrschot.
2) Hare staetsjonkvrouwen.
3) De placts is open. Wil. Linuanus of mnuer Linden, van Dordrecht,
Bisschop van Hurmonde sedert 1562, sterft Bisschop van Gcnt in IS86.
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haere Majesteyt op ... 1) hageneye 2), en opt hooft hebbende
eenen grauwen zyden hoet, met eenich silveren werek, een
grauw zyden mantelken , geborduert met zilveren, 9 boerden
elck omlrint 5 vingeren breedt, onder insgelijeks een grauw
zyde cleedt, nederwerts gestreept en met zilveren doenvracht
en geborduert, als

't mantel ken , de housse swert fluweel,

geborduel't met gouwe, wel eenen voet breedt, del' welcker
l\iajesteyt volgde Ie duc d'AIve (sic) rydende op de sIincke
zyde vander ouder madame 3), haere staet vrouwe, dyer noch
voIghden zeven jonghe dochters, op hageneyen, met zilveren
zadelboomen, daeraff opden iers ten stont ons Iieffvrouwe, den
2 SI'-Anna, en voirts andere figuren, en achter van gclijeken
verzilvert. Wesende int selve aencomen, en nae dat haere
l\'Iajesleyt int Palcys was, suIcke gcrucht cn gcIuydt datmen
en hoorde noch en zaeh doer 'tpoeder dwelck de loeht verduysterde,
Ende ha ere Majesteit int PaIeys gecomcn, wardde

by

Ie

Ducq d'AIve van den peerdc genomen, der welcker de hertogynne van Aerschot, ten iersten , met madame de Hierge,
de trappen alf vuyten PaIeyze met drye honneure oft rentrentien te gemoete quamen , en haere Majesteyt salverende
met eenen willeeommc den mond custen, daertoe zyner Ex cie
die hertoeh van Alva hun beyde gedeputeért en aengeIeydt
hadde, seggèndc tot !wcl'der Majesteyt dat die waere sulckc
personagicn als voer 4), ten eynde de seIve kynisse van hUil
soude hebben, daermedc dc selve Majesteyt voirts în 't Paleys
ginck.
Des Dysendaigs 's morgens, op onser liever Vrolt'u'en dach

hal/{ oigst, qua men de Prelact van S"-Geertruyden, Borgemcesters van Loven en vanden Bossche, met WelIemans ende
Pensionaris vanden Bossehe, weder, vuyter Stadt van Grave,
bynnen der stede van Nyenwmegen, omtrent den 8 uren voer
I) De placts is open.
2) Hakenei van het fransch Iwquenée.
3) Eene staetsvrouwe.
4) Als voorzeid, als voren gezeid is.
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noene. Alzoo des Sondaigs gesloten was d'incompste van del'
coningynnen te wesen des maendaigs, eii de salueringe, metten
handen te cussen, en de Cm croone, te wesen des voersc.
dynsendaigs, onser liever Vrouwen daeh. Dan, om deswille die
van Vlaenderen alnoeh nyet en waren geeomen, wardde des
vuytgestelt tot des goensdaegs augusti 1 G, lussehen 9 en 10 uren.
Ten voirgenoemden dynsendage, voer noene, presenteerde
die vander Stadt van Nyenwmegen der eonineklijker Majesteyt
den hemel die over haere Majesteyt wardde gedragen, doen
zy inne quam van der kereken in't Paleys, met aln och drye
vergulden coppen, 5 voederen wijns, 5 ossen, en 500 malderen
haveren , mail' en hadden die vande stadt met huere presentatien voersc. selver gheene audientie aen den persoone vau
haere Majesteyt, met eenich coleur geexcuseeit, en de voersc.
presenten by yemanden aenveert daeraff, naer der gelegenheyt, den heeren vande stadt bekindt is, eii metter tijt zal
moe gen verstaen. (?)
Ten selven lieff Vrouwen dage, Dac noenc, was gcconclpleert het combat à pied, in't Parek, huyten der stadt, te
doeue met aldere Truimphen geschutte, fuseen eii dergclijeke;
mail' want te zeer regende wardde vuytgestelt tol des anderdaigs daernae, zoo dat die gedeputeerde, metten hoop van vele
anderen, zoo mails als vrouwe persoonen, weder te Nyenwmeghem inne quamen , zonder yet gesien te hebben, dan den
overlast die vier soldaten Spaignolen deden ten huize van der
wedwen Cocls vOel'se, stootende en smytende de selve eii nemende huere hoenderen vuyter rynnen eii dwongen dat men
hun moest feten geven gesoden , gehraden eii wijn, zoo vele
zy des begeerde, met leelijeke aeten die zij nog dien avont
bedreven, hoewel Mijn heere van den Tempie, Borgemeester
van Bruessele, zyne clachte gedaen hadde eiide een Spaignaert te peerde gecomen , hem bevolen hadde te delogeren,
daernae zy niet vele en vraeghde. Eii boven den overlast als
voersc. gedaen, wilden ze haer in 't vier werpen, sulcx dat
de Borgemeester Liedekercke bleeff in zijn logis, enz.
Des goensdaigs 's morgens, ten acht uren, waeren alle de
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Xl Staten vanden bnde, die 15 plagen I) te zyne, vergadert
int Goidshuys vanden Predickaren 2), bynnen Nyenwncgem,
aldaer zy malcanderen communiceerden die memorie van der
pointen en artielllen van zijnde Ex cie wegen, doel' M' Liehreeht
Nijs, den gedeputeerde van Bmhant, van des sOlldaigs voir,
leden, gesonden, daervuyt (als voere noch geseet is) de Pensionaris van Bruessele de forme van salueringe, in den name
van alle den lande gemaict en hJ geschrifte gcstelt hadde,
gelijck hy des mondelinge voer haere Majesteyt soude verhalen
eii den willecome heeten metter presentatien van den schineke
van de Cm gouden cI'oone in tapeceryen, lijnwaet en andere
meubelen. Op welcke memorie de selve andere landen niet
gelijckelijek te vreden wcsende , dat die van Brahant hun die
nyet eel' en hadden gecommuniceert, als hun oick dunckende
dat dicn van Brabant met seelusie perticuliere van den anderen
uyet en competeerde, eii dat Vlaenderen ,Henegouwen Artois
hun meest daerinne pertye maicten, eii pl'olrsteerden van sonde I'
prejudicie van huerlieden en den anderen lande, te geschieden,
met oick cleur heurlieder autorizatie

Ende die van Lovene

oiek zunderlinge tegen die van Bruessele, om deswille Loven
is doutste hooflstadt van (Brabant), eii dat dien van Bruessele
gheene voerspreken en

compe~eert

huyten Bruessele, maer

dien van Loven, als oick hebben heL voergaen en voersitten
t'allen plaetssen

inden lande van Hel'\vertsover. Alle welcke

protestaLien, zoo wel den eenrn als den anderen, geaceordeert
wordden als zonder prejudicie te geschieden, overmits Maelcote
die qualijck geineorporeerdt hadde, en anderen te nauw tijts
om cenichssints vuyter voergaende memorien, op zoo lullel tijts
van een halff ure, te hegrypen, zulcx dat de salutatie bleef
op Maeleote voersc.
800

dat dien navolgende, Prelaten, Edelen en gedeputeer·

den van alle den lande en hooftsteden van Tlerwertsovere,
vuyter voersc. Goidshuyse van den Prediekaeren, hy orderen
van landen, te Hove werts gingen, tussehen !) en 10 uren:
I) Plachtell.

2) Prcllikhccrcll, IJolIlillikullen.
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de Bisschop vanden Bossche met den Abt van S·e·Geertruyde
als onder hun twee dierste voergegaen, Merode , Yssche bet
2' paer, de Borgemeester van Loven met J. Lievens, als pensionaris, de derde, en alzoo de Steden van Brabant, VIaenderen en andere, hy orderefl voirts, gelijek die hij d'orderen
behooren.
Ende alzoo die voirse. Staten t'yerst te Hove, in d'icrstc zale,
ontfangen wOl'(lden, aldacr men gereet was om misse voer der
Coningynnen te doene, en dat daer zoo vele volex inne was
dat men nae plaetsse en hadde om stacne, leydde Ie Dueq
d'Alve, metten grand prior, Meghen, Barlaymont en andere
heeren, die voerse. heeren vande Staten in een andere zale,
bynnen wel eken tijde haere Majesteyt mis hoorde inde iersle
zale voirsc., in welcke 2'" zale gevraeght wordde wie dwoort
van wegen der Staten zoude vueren , en oft tsehe bequamelijek met goeder gereeden gedaen zoude wordden , ende dat als·
doen geseet word de by den Pensionaris van Bruessele, mail'
dat hy zeer geturbeert was, doer dien eenige tot zijnder voer·
nemen en incorporatie daerop gedaen, int voerse. Goidshuys
van den Prediekaren hadde willen aIT en toe doen, zoo dat,
doer d'ongesteltheyt van dien, hy de Salutatie zoude moeten
lezen vuyten geserifte, by hem dairop gemaeet van den weleken
de heeren van Barlaymont, Noirearme, Tyzenaek, Bruxella
en Assomville, met oiek den tresorier Schetz, zeer qualijek te
vreden waeren, als gheener manieren eenigen willeeome by
geserifte te lesen noeh oyt gesien, en te dyer tijt zeer qualijek
verzien, .dat men gheenen anderen Pensionaris oft yemanden
anders daertoe en hadde genomen, die zijn lesse beter geleert
oft eortter gemaect hadde, dat hy die van buyten hadde
moegen opseggen, en hoewel aen eenigen anderen versoeht
wo\'dde oft zij des hadden eonnen doen, en was nyemant
diet dorste aventm'en.

Dan gaven (ly) contentement dat hy

darenge of salutatie van huytens soude begynnen en by lesinge
voleynden.
Naeden weleken zyner Ex cic , metten heeren van den orderen
en anderen vanden Rade voersc. , die voergenoemde staten van

ONtVA:'IGST VAN DL\lUA-A:'INA VAN OOSTENII.IJK TE l'IIJDIEGEN.

597

den lande, vuyter voergenoemde 2 en zalen, wederotJlllle vuerde
(inden) ierster zalen, omtrint den 11 uren, aldael' haere 1\lajesteyt eorts daernae inne quam, aengeleydt Ly Ie dueq d'Alve,
den duytsehen meester, haeren hoefl1leester, en andere heeren
voirts, zijnde zeer eostelijek (als haere l\Iajesleyt toebehoort)
geaeeoutreert, aen hebbende eenen zilveren gehordllerden oft
verhaven tabbaert, toegesloten vanden halze totten voeten,
achter lanek sleypende, dien gedragen wordde by een oude
madame, opt hooft een gouden huyfve, met vele eostelijeke
gesteynten, met oiek inden hals hangende, op de borste een
zerr sehoone en vuyLnemenden bagge, meL 2 groote robynen
en diamanten, hangende aen een kercant, insgelijks vol steenen en van gelijcken gegort, de mouwen wijdt als een mindehruers mouwe, voer ynge 1) toegesloten en opden arm opgesneden,
ghccncr mutssc oft anders opt hooft dan de huyve als voers.
Ende van haers pel'soons wegen zoo vuytnemende schoon,
weselijek en bchaeghclijck dat des nyet en is om seryven,
zeer vllytnemende clael' en wit als alhaste van eoleure, thaer
wittekens en elaer en zy, nyet vele eoleurs, clan de lippekens
root, wye 2) en bloet, de ooghen zeer zaehtmoedigh en claer,
d'aensieht nyet vernepen, maer voleomen; den neuse oiek bequaem en wel staende , van stature oiek redelijek lanek en
smal, en finalijek in alles zoo sehoone, fraye princesse alsmen
zoude mogen bedineken en zyner eonineklyke majesteyt in 't
kerstenrijek zoude moegen vynden. Alzoo haere 1\lajesteyt,
int ineomen der voersc. zalen, fraye reverentien den Staten
en anderen gedaen hebbende, onder het d'oehelet 3) metten
hemel aldaer gespannen, in eenen stoel, met gouden laken
becleedt, ginck zitten, ende hael'e l\Iajesteyts twee cleyne
bruerkens genoeeh van eender statueren by haer staen, met
ongedeekten hooffde, op de slineke zyde, en daerby , neffens Ie
Dueq d'Alve, met Meghem, Barlaymollt, Noirkarme en die
voergenoemde Tysenaek, Tresoriel', Bruxella en Assumville al

I) Eug,

2) "'cy, wei, melk?

:3) Dursclet, rug?
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ter rechter zyde, aende doe re , lanex den muer den staet van
de jongen dochters en anderen.
Ende nae dien de voersc. Majesteyt alzoo staetsgewyse was
geseten , de Pensionaris van Bruessele hem wat voer gevende,
voer het staen van de Staten, en by 20ft 5 reverenlien Llijf.
vende stille staen, tegen o~er haere Majesteyt, hegonst monde·
linge zijner salutatie en arenge met verhalinge en noeminge
van alle den elff landen 1) die aldaer present wa eren, om den
willeeome te seggen, den sehinek vander conincklijcker croon
te doen en haere handen te cussen, dan alzoo d'orl1re cn 't
verhael vanden voersc. lande, den voersc. Pensionaris de memorie benamp oft verbaest was, begonst des voirst vuyt zynen seriftelijeke memol'Îe te lesen totten eynde toe, hoewel
de greffier Wellemans achter hem was ga en staen, om hem
des te surrogeren en voirts te hulpen, d'welek oiek nyet wel
en hadde eonnen geschieden, zonder te zeer gemeret gewcest,
seheydende alzoo daervan met cene reverentie oft twee, daer·
mede d'arenge eynde.
Naeden weleken haere Majesteyt, aensiende Ie dl1cq d'Alve,
quam de selve te haerwerts metten anderen heeren op de
slineke zijde voersc. , sluytende dat den Raidt Bruxella der
Staten van alles zoude bedancken , alzoo zijner Eerweede des
bequamelijek dede, met verhael van sommige substantie van·
der congratulatie en beschincke voersc.
Ende 'tselve gedaen, gingen zijner Exeelentie en sommige
heeren wederomme by haere Majesteyt, aldaer overgedragen
wardde dat de heeren van alle den landen voirsc., met oick
den Pensional'isen haere rnajesteyt de handen zouden gaen cussen, die heUl' daertoe schickte, vuyt treckende haere geper·
fumeerde bruyne hantschoen vander rechter hant, de selve
houdende op den schoot, omtrent en ewat boven haere knyen,
die ewat streckende over haere slincke hant, de hantschoen
aen hebbende; dairaff d'ierste van dien waeren, die Bisschop
1) Op den boort leest mell: u Die elfflanden zijn als volgbt: Bmbant, Vlaen·
deren', Artois, IIellegoulV, Rijssel, Douay en Orcltiez. llollant, Zeelani , Nnmen, Durnick , Tor'nesiz en Namen."

ONTVANGST VAN MARIA-ANNA VAN OOSTENRIJK TE NIJMEGEN.

599

vanclen Bossche als Abt van Tongerloo, daernae cl'abt van S"Geertruyden, die heeren van Merode en YEsehe, als edelen,
die Borgemeester Liedekercken met J. Licvens, T)'mple met
Maelcotc, Berchem met Gielis, Borchgrave met Loekemans,
gecomitteerde vande vier principalen hoofs leden , daernac
volghdell die van Vlacnderen en voirts anderen landen en stedcn zoo die by orderen behoorcn, houdende die hellebardiers
die zale gesloten, sulex dat d'ierste die leste moesten verwachten, int vuytgaen, tusschen 1 t en 12 uren, tcn goensdage
augusti 16 voersc.
Tcn sclvcn Goensdage, nae noene, scheydden die heeren
van S"-Geertruydcn, mcttcn Borgemcester Liedekercke en
J. Lievens, op hunnen wagen, ende die Borgemeester vanden
Bossche met hunnen wagen en respective hunne knechten en
boden, omtrint den 50ft .4 uren, om naeden Grave te reysen, daer oick mcde rcysde de heer van Yssche, blijfvende
alleenclijck te Nyenwmeghen: Tymple, Hert Wellemans en
Maclcote.
Ten selven nae noene was buyten en zeer nae der Stadt
van Nyenwmeghen hct combat à pied, ter presentien van haere
Majesteyt, met haeren State en edelen, aldaer groote triumphe
geschiedde, met menigerhande manieren van vieren, fuseen en
andere die van vuyter eerde en stocken schoten, daer doe re
menige persooncn gequetst, ge wondt ende eenige doot bleven,
doordien de Spaignaerts 'tselve qualijck aengericht hadden.
Ende alzoo voergenocmde heeren Prelaet van S"-Geertruyde,
gedeputeerde van Loven en Bossche zonder 'tvoirsc, Combat
gesien te hebben, des avonts van Nyenweghen quamen bynnen der stadt van den Grave, gheten hebbende ten huyse
vanden Borgemeester, aldaer Mijnheere van S"-Geertruyde gelogeert was, ginck elck slapen in zijn logijs en Liedekercke
(en) Lievens ten huyse der Weduwen van Aken.
Des Donderdaigs Augusti 17, des morgens omtrint den 9
urcn, wel ontbeten hebbende ten huyse van den Borgemeester
voersc. , metten heeren van S"-Geertruyde, Merode , Yssche
eii gedeputeerde van Loven en Bossche, scheydde vau den
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Grave voersc. naeden Bossehe, aldaer zy arriveerden omtrent
den ;) uren uae noene, en al t'samen dien avont te gaste
(gingen) met oick de Bisschop vanden Bossche, ten huyse
"ancien Rintmeester Baek, behalven de heeren van Merode ,
die doel' den Bossehe was gereden, als llletten heere van
Yssehe te perde gel'eden.
Ten selven nae noene, beschoneken de Borgemeester en
Pensionaris vanden Bossche, in de name vander stadt., den
Prelaet van S"-Geertruyde met 6 stadtstoopen, en den Borgcmeester van Loven met J. Lievens 4 sladtsloopen rinsw)'lls ~
die welckc de Borgemeestel' voerts, by den hillette, schonck
den voersc. Rintmeestcr Back, doel' begeerte des heeren vanden Tymple, Borgemeester vau Bmessele, die aldaer gelogeert
waren, cïî die van Loven, mèLten heeren van S"-Geertruyde,
in zijn herberge , daermen den voersc. wijn oick wel hadde
behooren te sehineken, maer verzaghen des anders, bynnell
den huyse.
Ten selven achternoene was, int voirgenoemden perek, hyder stadt van Nyenmeghem, het Tonrnoyen te peerde, ter
pI'esentien van haere 1'IIajesteyt en state, byden Spaignaert.s
vuytgerieht.
De3 V rydaigs, snoenellS Augusti 18, waeren die voirgenoemde Prelaet, gedeputeerde van Loven en die van Bruessele,
als ierst van Grave ingeeomen, te maellyde metten Bisschop
vanden Bossche.
Des achternoens ll1aeckten Wellemans, Maelcote eil J. Lievens
de rekeninge van al des byder heeren Prelaet, Yssehe, gedeputeerde van Loven, Brussele en Bossche, tsamen, verthcert
hadde geweest, houdende den greffier Wellemans van alles
cost vry, volgens de rekeninge daeratf zijnde hy gescrifte.
Des avonts , nae dien Vargas thuys van S'··Geertruyde gemeynt hadde inne te nemen, met Rodes, en dat zy noch
elders gingen logeren, waeren die gedeputeerde van Lovene
Brussele, met P. de Croy en Back, Le maeltyde alnoch ten
huyse van Ste-Geertmyde, aldaer de Prelaet en Lievens, met
Wellemans gclogcert waeren, en alnoch vernachten, nyet
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jegenstaende de meyninge van Vargas voersc. daertegen de
voergenoemden Croy hem zeer geopponeert hadde, seggende
zyner elachten aenden herloge van Aerschot te willen doene 1
die aldaer gefoureert was, en Vargas met Rodes ziende, gingen elders logeren.
Des saterdaigs augusti 19, verlrocken die Prelaet van S"·
Geertruyde, BorgemeesLel' en Pensionaris van Loven vuyler
sladt vanden Bossche, ende quamen omLl'int den noene hyn·
nen der baenderye van Oirschot , lcn huyse des heeren aldaer, genaempt te Berghe, omlrint een eleyn mijlken vande
I{ercken, alzoo het district over de drye mylen int doergaen
wijdt is, altlaer die voersc. heeren gedeputeerde, des noenens
en 'tsavonts heerlijck getracLeert wesende, vernachten.
Ten selven saterdage voersc. was d'entl'ee vander Coningyn.
nen des achternoens bynnen der stadt van 's Hertogen Bossche, als ten selven dage met heuren state gecomen van
Grave, groote reyse als voirden gemeynen man G uren
rydens.
Des sondaigs, 's morgens augusti 20, de voersc. heeren van
S"-Geertruyde, Borgemeester en Pensionaris van Loven, lot
Oirschot voirseyt zeer wel en costelijck ontbeten en gheLen
hebbende, v~rtrocken van daer, omtrint den elff uren, reysende
tot Postel , in den goidshuyse, altlaer wy arriveel'den des achternoens ten .{ uren ~ en vernachten tot des maendaigs, ten
7 uren, reysende van dael' tot W e~terIoo, in de Swaelle, daer
innecomen ten elff uren en van dacr gescheyden ten 2 uren,
quamen 't Aerschot, ten iS ure, aldaer die van Loyen mellen
heere van S"-Geertruyde logeerde, len huyse vanden Proefst
van Aerschot, heeren Peeteren van Grave, zijnde aldaer ge·
weest te maeltyde, des avonls en de Borgemeester met J. Lieyens geslapen buyten 's huys, in den Ketel.
Ende alzoo die voirscreven gedeputeerde ten voirgenoemden
maendage geslapen hadden t'Acrschot, arriveerden te Loven,
des dynsendaigs augusti 22, omtrint den elff uren, en gecomen al den hoogen wech doel' Nyeuwrode, hebbende inder
voirsc. geheelder reyscn, van Loven tot Nyenmeghen, meUc\'
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wederkeeren vuytgeweest t'samen vijftien dagen, en onder
wegen veel vertheert."
Den 19 oogst kwam de Prinees te Antwerpen aen, alwaer
zij mede zeer feeste1ijk onthaeld werd, en den 25 der
ze1fde maend ging zij te Vlissingen onder zeil om naer Spanjen over te varen.
Leuven, JIalf-vasten, '1856.

HDE GRIMBERGSCHE OORLOG".
J.

De » l\betfchappy der vlaemsche Bibliophilen", die zich door
het in druk bezorgen van zoo menig oud nederlandsch dichten prozawerk, dat historische of letterkundige waarde had,
heeft verdienstelijk gemaakt, heeft dezer dagen het andere
deel uitgegeven van een meer beroemd dan bekend mnl. epiesch
gedicht, of» ridderdicht" , gelijk men het met de uitgevers,
zoo de zin nict te beperkt wordt opgevat, zoû mogen noemen, getiteld » De Grimbergsche oorlog". Wij meenen het
oogmerk dcr geachte uitgevers, de algemeener kennis en
waardecring van dit hoogst bc1:mgrijke kunstwerk, nict beter te kunnen dienen dan door cr van tijd tot tijd (tc beginnen met het eerste deel) eenige fragmenten uit mede te
dec1en in onze » Warande": daardoor zal bovendien de zueht
om met het geheel kennis te maken zeér zeker bij die lezers
worden opgewekt, wier middelen hen als het ware voorheftemmen de 12.500 vaerzen, waar het ftuk uit beftaat (van hetwelk
Ilechts honderd exemplaren in den handel zijn), in eigendom
te hebben. Men zal opmerken, dat, al zijn er enkele gebreken
in de form (als daar zijn de ftopfpreekwijzen, die het ontcieren), daartegenover dikwijls zoo veel levendigheid in de fchildering der feiten, zoo veel goed en edel gevoel in de gefproken woordeq, zoo veel wetenswaardigs in de befchrijving ftaat dat er even min dichterlijke als historische en taalkundige
waarde aan kan ontzegd worden. Men moet echter nooit uit
het oog verliezen, dat men hier met een epiesch dichtstuk ,
niet met een trouw dagverhaal te doen heeft. De tijd der
handeling van het ftuk is de helft der XII" Eeuw.
Het gedicht-zelf, dat Bilderdijk de Ilias van het moedig
gellacht der Berthouds" noemt, behoort blijkbaar tot de XIV'
Eeuw; de dichter komt uit de fchool van Maerlant, en heeft als
deze een grooten weêrzin tegen de romanliteratuur , en toch ftaat
de dichter niet zoo ver in de XIV· Eeuw, of vele door hem geJ)
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hmiktc woordcn W:lrcn voor een affchrijvcr uil hellaatsL dCI' XV<
gehcel onvcrfLaallhaar (als hlijkL uit de varianten in het zoogenaamdc Bmsselsche lIs.) cn zijn doorgaands door veel mindel'
juiste, minder fijne en zinrijke, minder fchilderachtigc vervangen.
Dc lcxL, dool' de "Bibliophilen" als hoofdbron gebruikt, is
in der tijd bezorgd door den Heer D. Groebe, naar eene kopie,
wclke Bilderdijk gemaakt had van hel Hs. (gelijk men meent),
dat Prof. lUatLhwus in bezit heeft gehad. Ongelukkigerwijzc wordt
Bilderdijks kopie in de Kon. Akadenic van Wetenfchappen vermist,
en wij hebhen haar dus niet met den druk kunnen vcrgelijken.
De overgangcn in proza hcbben wij aan het vel'llag dcr uitgevers, de Heel'en Serrure en Blomma0rt, ontleend; van de wenken
door Prof. BJrmans gegeven, hebben wij vlijtig gebruik gemaakt: de meesterhand van dezen geestrijken Hoogleeraar valt
in talloze onderdeelen dezer uitrusting van het dichtwerk niet
te miskennen. Op de zinfeheiding hebben wij hier en daar wat
meer nadruk gelegd, en van enkele vacrzen ons ook veroor .
100f<1, door verplaatsing der fcheiteekens, eene andere opvatting dan die der uitgevers aal1 de hand te doen. Wij hebben
ons onthouden van het fehrijven van verklarende aanteekeningen. Dat is een werk van grooten omvang, en wij wilden ons
haasten, om het reeds in 181)2 verfchenen eerste deel dezes
werks bij onze Noord-Nederlanders, die

et'

nog te weinig van

hebben hooren [preken, in te leiden. Bovendien, het vermenigvuldigen der beftaande glosfariën van het ~il1l. komt ons
ijdel voor, als in die woordenlijsten Ileehts de

mee~t

voorko-

mende oude woorden gevonden worden; het gaat in menig
opzicht onze krachten te boven :eld-;ame woorden toe tc lichten -

hetwelk trouwens met een VOOI' 't eerst volledig ge-

drukt middeleeuwsch gedicht, waan'all men geen enkel gelijktijdig handfchrift kan raadplegen, altoos cenc hachelijke
zaak blijft; en wij, voor ons, willen nict gaarnc medewerken
(lm onzen vriend De Vries een Twtede Deel in de pen te
geven voor zijn geleerd en geestig boek )) Proeve van Mnl.
Taalzuivering", zoo even doorlezen.

A. TH.
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Met volle recht, zegt de Dichter in zijn proloog:
God .....
Moet my jonnen .....
Dat ie dit dichte volmaken moet
Dat ic beginne: want het sal goet
Te llOrne sijn: ene rechte volrede
Van striden en groter vromichede,
10

Van parlementen, van gedinghe,
Van sconen worde sonderlinghe,
Van goeden ridderscaplJe mede!

Daarop volgt een protest naar de mode der tijd tegen de
romantiesch-epische kunst, offchoon hij het zelf aan een zeer
goede exorde, gelijk het kunst·epopee het tot kenmerk des
heldendichts gemaakt heeft, niet ontbreken liet:
My dunct, dat sy teleker stede

15

Sere misdoen dese consteneren ,
Die hem met dichten generen,
Dat sy suffen brenghen voirt,

20

Die noit ghc&ien noch gehoirt
En waren, noch en gescieden niet.
Daer sy die lieden (dat wel wiet)
Versuft met maken achter straten;
Ende sy te dichten hebben gelaten
Vraye geste, die waerheyt was,
Van den hertoghe (sijt seker das) t
Die Godevaert metten Barde hiet:

25

Die ierste hertoghe, ic liege u niet,
Die in Brabant oit regneerde.
Na dat my die eronike leerde,
So hieten sine vorders graven
Van Lovene: maer verhaven
Wert dese hertoghe in Brabant

30

Van den keyser (sy u hecant),
Diene selve maecte hertog he,
Bi den rade der Heren hoge,
Die bi den keyser waren daghelije,
Ende diene lief hadden sekerlijc
Il.

DIETSCHE WARANDE

XXVIII
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Overmits sire doeghet wille,
Die in hem was lude ende stille.
Se! vc die kcyser minden mede,
Dat toondc hi lwm tot meniger stede,
Gelije ghy hooren sult hier uae

40

Jn 't oirloghe (als ie verstac),
Dat tussehen den hertogllC Godevacrde
Was end'oie den heren wacrde
Van Grimberghen, die sekcrlike
Maehtieh waren ende rijekc

45

Van grote lande in dien tydc,
Dat omtrent hem wide ende side
Met sconen beempden was ghelegl,en.
Sy hadden menighen coenen dcghen,

50

Die Grimbergen hoirden toe,
Dair sy den hcrtoghe doe
Met oirloghden, alse ie u sal
Scgghen, om dat lly woude ,'an al
Grimberghen overheere wesen,
Ghelijc ghy hier sult horen lesen,

55

Eer dit bocc compt ten eynde tor.
Hoirt ende swyget, dat bid ie u;
Dat u allcn ghebenedie
Gods moeder Sinte l\larie!

Daarop volgt eene soort van historieke inleiding, die de
hoofdfeiten des gedichts voorbereidt:
» De dichter zal den krijg bezingen, welk tusschen de hee·
ren van Grimbergen en den grave van Leuven, Godevaert
met den Baerd, ontstond, toen deze tot hertog van Lotharingen (Lothrike) door den keizer verheven werd. Godevaert
met den Baerd stamde van de oudc onafhankelyke hertogen
van Lotharijk af, wier hertogdom zich tusschen de Schelde
en den Rhijn uitstrekte, en waer onder als leenen behoorden
het land van Brabant, dat van Gaesbeke, van Edingen, Hoorne,
Grimbergen, enz. tot den tijde dat Karel van Lotharingen,
wien de fransche kroon bij het overlijden van zijnen broeder
Lotharius lIl, vervallen was, door Hugo Capet, dat boose

MIDDEI,NEDERL. RIDDERDICHT .

407

diet, verraderlijk te Louwen (Laon) gevangen werd en te
Orleans in den kerker gedood. De keizer schonk dan het
hertogdom van Lothrike aen Godevaert van Ardennen, en de
zuster van den vermoorden hertog, Gerberga, behield slechts
de graefschappen van Leuven en Brussel (Brabant) na de dood
van haren oom OUo. Haer gemael Lambrecht met den Langen
Hals sneuvelde by FlorelllleS in een gevecht tegen den hertog
Godevaert van Ardennen, t. j. 1015.
D Godevaert
met den Baerd was kleinzoon van vrouw Gerberga, en werd na de dood van zynen broeder Hendrik 111,
t. j. 1095, grave van Leuven en van Brabant. Deze Godevaert
was een sterke ridder en vroome man; hy voer overal ter
feesten en ten toernoyen, en handelde al;; een held. Hy was
met den keizer bevriend en hy volgde dezen overal ten kryge,
ook huwde hy door dezes toedoen, des hertogen dochter van
Beijeren, geheeten Lutgarde, vrouw van Salsenburch, en
zuster der keizerinne. Te dezer gelegenheid gaf keizer Hendrik V, t. j. 11 06 het hertogdom Lothrike aen Godevaert,
en zoo kwam het terug aan het geslacht, wien het voormaels
was ontvallen.
» Godevaert met den Baerd deed zich erkennen en huldigen
door al de leenhouders van het hertogdom Lothrike. Te Leuven kwamen hem als opperleenheer houwen trouw zweren
de heer van Horne, de heer van Gaesbeke en andere. Te
Brussel kwam de heer van Edingen (Enghien) hem hulde bièn;
en hy ontving daer manschap van al zyne omzaten, uitge~
zonderd van den heer van Grimbergen."
475

Die hertoge Godevaert heeft saen
Mansc3p overal ontfaen
Van sine omsaten, wide en side,
Also si plagen by keysers tiden.

480

Nu waren lieden t'sinen rade
Ende bi hem vroech ende spade,
Die hem seiden al te hant,
Dat men van Grimbergen dat laut,
Ende dat dacr toe hoirende ware.
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Te houden plage openbare
Van den hertoghe van Lotherike,
Ende van Brabant dieregclike.
Als die hertoge clat verstoet ,

490

Bepeinsdi hem in synen moet;
Ende cort na al sijn versinnen ,
Ontboet hi te Grimbergen binnen
Met enen bode, die conste wale
Gheven tale ende wedertale,
Ane die heren, 'dat si quamen ,
Ende ontfingen van hem te samen

495

600

Haer leen; ende hem manscap deden,
Gheliker wijs dat l' aller steden
Haer vorders den sinen hadden gedaen ;
Ocht neen - hy soude saen
Met crachte comen in haer lant,
Ende stichten roof ende brant;
Ende verwoesten, sonder sparen,
Dat sy van hem houdende waren.'
Tesen tiden (wet al bloet),

!i05

510

Dat die hertoge dit geboet,
Te Grimbergen was daar een stout
Here, hiet mijn heer Arnout.
Machtich was hi ende rike
Van goede, van lande. sekerlike,
Van vrienden ende van maghen met;
Want hem bestont (dat wel wet)
Van Vianden die goede grave,
Die hem ter noot niet en ginc ave,
Ende die here (als ie versta)

615

Die 't lant doen hielt van Breda,
Ende van Moy die edel here,
Die mechtich was herde seere,
Die 't lant hilt van Artois,
[Die hem volghe]de met menghen Francois,
Ende halp, ten achtersten orloghe,

520

Jegen den jonghen hertoghe,
Die de derde Godevaert hiet.
Sijn maech was oic (ic lieghe u niet)
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Die here Bosi uit Henegouwe ,
En meneg ander }lere ghetrouwe,
Die vrome was ende stout,
Oie ltadde mijn here Arnout
Menighen ridder ende knape
In sijn lant, goet van ridderscape ,

1130

535

540

Die van hem hilden goet ende leen
Want sijn vriheyt gine ghemeen

j

Tot Postele, ende sij n heerscappie;
Dan haddi, binnen in sijn baelgie,
Menich dorp dat gott was,
Ende menich huys (sijt seker das)
Dat sijn lieden hielden van heme j
Tien tijt, als ic 't verneme,
Hielt hy Mechelen die stede;
Ende te Grimbergen, daer stol)d mede
Een horeh stere ende groot;
Men wist haerre genoot
In menich mylen verre no hy.
Twee sonen hadde dese ridder vry,
Die vrome waren ende stout;

545

D'eene hiet heer Wouter Berthout,
D'ander Geraert Drakenbaert,
Na sinen ouder vader waert,
Die alsoo hieten hy namen.
Sl' waren seone van lichamen,

MO

Ende wel gemaeet, van sterke leden I
Vrome, coene, hoveseh van zeden,
Mettèn goeden sere gemint.
Mee

50

waren sy wel hekint

Goedertiere, ootmoedieh, milde,
555

Goet ten spcre ende ten seilde.
Dit was op Alder-Apostel-dach

560

(A.lso ic u sal doen gewach)
Dat mijn Heer Arnout was geseten
In sijn horch, ende soude gaen eten
Ende sijn lieden die hl' hem waren,
Diere vele was, te waren;
Want hl' hielt scone maiseniede,

41'()·
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Ridderen, knapen, andre lieden.
Bi hem waren heren lofsam,
Doen die hode gereden quam,
Die hem seinde die herloge vry;
Voere die hrogge heette hy,

Ende ginc in de sale te hant ,
Daer hi heer Arnout vant
Ten etene ende beyde sijn sonen,
570 Ende noch vijff ridders hoordie nomen,
Die vrome waren ende stout:
D' een was van Oyenbrugge Arnont.
D'ander Willem Tant (ic wane) ,
De derde was Godevaert Screyhanc,
m De vierde was (in ware tale)
Mijn heer Zegerman van den Male,
De vijfde was die hOl'chgrave
Mijn heere WiIlem, daer men ave
Spreken mach veel vromicheden.
580 Des vijf die saten (hy waerheden)
Ende beyde sijn sonen ter tafelen daer~
Doe ginc die hode sta en daer naer
Vore die tafle, ende seide: .) God,
Die overal hevet gebod,
585 Hy moet houden in syne eere

li90

Van Grimbergen Arnont, den here,
Ende daertoe alle de gene mede,
Die met hem sijn teser stede,
Ende br.id'e syne kynderen vrome!"
Heer Arnout sprac: Sijt willecome,
Comt sitten eten ter desCf tijt,
Dan segt wat
begerende sijt."» Here, danc hebt, maer hoeret my
Waeromme ie hier co men sy,"
Sprac die bode te hant;
)) My heeft hier tot u gesant
Die hertoghe Godevaert
Metten Baerde, die heere wallrt
Van Brabant ende van Lotrike,
Ende onthiet u sekerlike
I)

gr

:;95
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Dat ghi u goet comt ontfaen
Van hem, gelijc dat gedaen
Heeft die ridder uytvercoerne,
Die men heet here van Hoerne ,
606

Ende selve die here van Adingen,
Ende beide die heren sonderlinghen
Van Gaesbeke al gemeen.
Dese hebben lIaer goet, haer leen

610

AI te saem van den hertoge coc ne ,
Gelije sy sculdich sijn te doene;
Ende voort seldij t doen,

616

Als u voorsaten hebben geploen.
Comt ontfaen u lant ~ u goet
Van hem ende u leen: het moet
Sijn met bed wange ofte met mi.nnen!
Ane d'oorloghe mochti luttel winnen.
Ende doedi des nu niet, hi sal
Comen met sinen lieden al,
Ende salre u toe met craebte,

620

Ondancs uws ende uwen geslachte,
Dwingen, ende dat lant afberren
Dat ghi van hem hout, sonder menen.
Besiet hoe ghi beraden sijt:
Welc hebdi liever teser tijt-

626

Peys ofte onpeys? dat segt nu my,
Dat ic 't mag seggen den hertoge vry."
Alsoe heer Amout verstont
l\.ltemalen des boden gront'Dat die hertoge met gewoude

630

Manschap hehben wilt ende houde,
Op dat hi soude in sijn lant
Met crachte comen, ende brant
Ende roof daer inne stichten' -

635

En conste u niet wel berichten
Die onweerde die bi baddc daerin
Waut hem dochte in sinen sin,
Dat hi metten hertoge coene
Niet en hadde te doene,
AI was hy rijcke man van lande j

j
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645

650

655

660

Ende antwoorde den bode te hande
Al onberaden: "Ic hebbe verstaen
U hoetscap; maer segt saen
Den hertoge, uwen here, weder,
Dat ie niet een spoerveder
En gave om hem noch om sijn dact!
Des segt hem, dafs mijn raet,
Dat ie van hem groot noch eleen
En sal ontfaen lant noch leen.
Ic en houde van niemant mere
Dan van Gode, onsen here,
En ware of ie die slrate hilde
Te lene van den keyser milde,
Tusschen Bruessel ende Grimbergen.
Segt hem dit sonder verberghen ,
Des hiddic u op rechte trouwe:'
Die knape sprac, 'by onser vrouwe,
Ri soude wel die hoetscap doen j •
Oorlof nam hi aen den haroen
Reer Arnout, ende hevalne saen
Te Gode, ende alle (sondel' waen)
Die hy mil hem liet in de sale.
Te sinen peerde ginc hi ten dale,
Daer hi al te hant op screet ~
Ende voer te Bruessel waert gereet.

,) Als de bode te Brussel de antwoord des heeren van Grimbergen overbracht, beriep hertog Godevaert eenen landdag te
Cortenberg, van alle de leenheeren van Lothrike. De heer
van Diest stelt aldaer voor dat men er den keizer kennis van
geve, die den overheer des hertogen is, en nu te Aken verblijft; deze voorstel wordt goedgekeurd en aengenomen. De
hertog vaert zelf naer Aken by den keizer, en geeft hem kennis van de weigering des heeren van Grimbergen. De keizer
belooft zijne tusschenkomst en trekt met hertûg Godevaert
naer Brabant. Te Affiighem aengekomen zijnde, ontbiedt hy
daer den heer van Grimbergen; de ziekelijke toestand van
heer Arnout hindert hem derwaert te trekken;
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1080

Nu hoort dan voort mine talc;
Van Grimbergen mijn heer Arnont.
Hy sprae als een ridder stout;
Tierst dat daer was g~glJeten,
Ter tallen daer hi was geseten

Stont hy op, ende riep saen
Sijn twee sonen (sonder waen)
Heer Wouter ende lleer Geraerde,
Ende sprae te hant als d'onvervaerdc.;
1085 Doen si vraghedcll wat Jly ghebode,
Hy sprae: nKynder, by Gode,
Ghy moet opsitten ongespaert,
Ende varen ten keyser waert,
Te Haffiigem, ende vragen, wes lIi nu
1090 T'ons weert wille (des bid ie u)
Dat hy ons ontboden haet;
Ende vernempt al sinen raet
Heymlie al stillekijn,"
Heer 'Vouter sprae: ), Heer, het moet sijn!
1095 Morgen willen wy, sonder beyden ,
lek ende mij n broeder derwaert reyden."
Hier na ontboden sy sekerlilw
Van Oyenbrugge heere Henrike,
Ende heer Gerard Sereyhane;
HOO Synen hroeder (ie wane)
Die geheten was mijn heer Jan,
Wort oie ontboden; voirt an
Twee kynderen, die waren gebroeder
Eens vaders kynt, ende ere moeder,
1105 Mijns heren Arnout van Hombeke;
D'een hiet Jan Waerbeke,
Ridder goet, d'ander heer Arnout,
Naer synen vader, den heere stout.
Aldaer was ontboden nn
mo Mij n heer Simon (dat seg ie 11)
Die men hiet van den Male;
Deöe ses ridders, wet wale,
Als si die bootscap vernamen
Tot Grimhel'ghen dat sy quamen.

415
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Die heren gingen aenstonden
Daer sy mijn heer Wouter vonden,
Ende synen broeder, heer Geraerde,
Ende vraecllden hem ter vaerde
'Vat sy begerende waren.

1120

Doen antwoorde, sonder sparen,
Mijn heer Arnout, ende seide: » Ghi
Heeren, het heeft ontboden mi
Van Almangien die keysere milde,

1125

'Dat hi my spreken wilde,
Of mijn kynderen te samen,
Ende dat wy tot hem quamen ,
Ende wijs en lieten niet;'

1130

1135

Wi saghen gerne, of dat gy 't riet,
Dat ghy daer met woude varen,
Ende vernaemt. sonder sparen,
Des keysers wille ende sinen rac!."
Doen antwoorde (dat verSlaet)
Van Oyenhrugge heer Henrie,
Hy sprae: )) lIere, sekerlic,
T'uwen ghehode so sijn wy:
Waer ghy wilt, verstaet my,
Daer selen wy vaeren geerne,

1140

Dies en staet ons niet te ontbeernc."
lIeer Wouter seide: DDes hebbe dane!"
lIier met seiedense, sonder wane,
Ende gingen te rasten na dien
Tot 's morgens dat men mocht sien
Ten venstren den Beonen daeh.

1145

Ele stont op 50 hy 'Ierst mach
Voor anderen, fier ende stout;
Ende doen heer Wouter Berthout
Ende sijn broedere gereet waren,
Ontboden sy, al sonder sparen,

1150

Die gesellen al te samen,
Die ie u noemde hy namen,
Die met hem souden varen.
Sy ontboden, sonder slJaren,
Heer Willemme , den horehgrave,
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Dair ic u macl. seggen avc,

m5 Van der Thomen den ridder vry.
Haestelic so quam hy,
Ende die ander ridder mede.
Dec so quamen daer ter stedc
1160

Knapen, knechten, die met eren
Varen souden milten heren;
Ende doen sy vergadert waren,
Satense op, sonder sparen,

1165

1170

Ende reden te Haffiigem waert.
Soe lange waren si op de vaert
Dat si voere den c10ester qua men ,
Daer si beeten alle te samen.
Die peerden namen die garsoene.
Doen ginc heel' Wouter, die coene,
Ende sijn broeder die hem was hy,
Met haren geselscape vry
In den c1oesler, dacr sy vondcn
Den keysere te dien stonden

1175

l\1et menighen man in de sale,
Daer sy ontfaen waren wale.
Vore den keyser boeeh mettien
Mijn heer Wouter op sijn knien ;
Ende sijn broeder, heer Geeraert,
Ende alle d'andre heren waert,

1180

Die met hem comen waren.
Heer Wouter sprac, sonder $paren:
IlDie selve God, die een werf
Doer ons aen den eruee sterf
Dm de misdaet yan den sondere,

1185

Hy moet den keyser, minen heren,
Behoeden ende al sij n gesinde
Dat ic hie.' nu met hem vinde!"
Die keyser sprac: ))Dat lone u God,

Jl90

Die over al hevet gebot,
Ende sijt ooe groot wilJeeome,
Ghi, en u geselseap vrome."
Doen nam hine metter hant ,
Ende deden opstaen ter hant,

41i)
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Ende al nat geselseap sijn.
Hy dede hy hem den ridder fijn
1195

Sitten met Sllclre vaerdc,
Ende sinen broeder Geraerde.
D' ander ridderen, die dacr quamen ,
Ginghen hy een sitten te samen

j

Van herde rnisseliken dinghen
lèOO

Spraken si daer onderlinghen ,
Van wapenen ende oie van minnen,
Also hem 't hel'te ruerde binnen,
Ende eoden daer mit haren tij t.
Mer heer Wouter, des seker sijt,

1205

Die daer sat miltcn keyser mildc,
Het was anders dan hi wilde;
Want hy begeerde lude ende stille
Te weten des kcysers wille,
Waeromme hise ontboet aldaer,

1210

Ten keyser sprae lli, sonder vaer:
» Here, en stont u niet

l' ontbeerne,

So soudie weeten herde geerne
Waeromme ghi ontboden
Ons hebt met uwen boden,
1215

Ende wat ghy t' onswaert begeerende sij t."
Die keyser sprae ter selver tijt:
)) Bi Gode, glli heren, ie segge n,
Op dat ghy 't wilt weten nn
Wes si, 't si u beeant!-

1220

Hertoge Godevaert van Brabant,
Die hem bcclagende is algader
Van u ende van uwen vader,
Die hem ontboet bi boden toen
Dat hi hem quame manseap doen,

1225

Also uw vorders hebben geplogen
Te doen manseap den hertogen
Van Brabant oit ende ie;
Ende wiJt dat, also ie lie,
Betonen wale, eest te doene,

1230

Met ridderen ofte met baroene.
Alse n vader die bootseap vernam,
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Die u van den hertoge quam,
Antwoerde bi onweerdelike,
Ende sprac: 'metten hertoge rike
1235

En hadde min te doene als niet;
Oic en dede, wats gesciet,
Dore hem een quade not,'
Ende hilt met hem sijn spot,

1240

Dat hi hem des ghewaghen dorste,
Ende bad den bode, sonder vorste
Dat te seggen den herloge boude;
Die antwoerde dat hy 't doen soude,
Ende seide den hertoge onverholen

1245

De bootseap, die hem was bevolen,
Gheliker wi.is, clein ende groet,
Dat se hem u vader ontboet.
Ende aI5[1] die herloge versteet ,
Wert hi gram in synen moet;
l\ler hine wouls nils daer toe doen

1250

En ware bi rade van sine baroen ,
Die hi al te ha nt ontboet.
WIen verleide hem, elein ende groei,
D'antwoorde van uwen vader,
Doen riedense hem alle gader

12.15

Dat hi met haeste tot mi rede,
Ende vertelde my der waerhede
Van hem na [ende] voere;
Dus quam hy te my om dese orboere
AI tot Aken in de stad,

1260

Daer hi mi vant, ende seyde my, dat
Hy my ba de om goeden raet,
Ende om hulpe, dat verstaet,
Alse sinen gerechten here,
Ende dat icken hilde in de ere.

1265

'Ic holpe hem ghel'lle,' seidic doe,
'Haddire enighe rede ne toe,
Die hi wel mochte betonen.'
Si et , ghi heren, om dit becronen

1270

Ben ic comen te deser stat,
Ende ont100t u, om dat

H7
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[c hoopte, dat ie soude

Dit

50

bewarcn, om dat men woude

Dat ghi goede gevriende sout bli,·en,
Vortwert meer niet soudet liven,
1275

Ende woude hooren uwcn ract."
DOl) antwoorde (dat verstact)
~lijn

llere Woutcr Berthout,

Ende seide: » !\lijn llcre kevser stout,
Dese redene en es u
1280

Niet te rechte geseit nu,
Noch die waerheit laten verstaen;
Doch was 't waer, sonder waen,
Dat van Brabant de llcrfoge rike ,
Ende oie mede van Lolrikc,

128.j

Sincn bode met ghencnde
Tot anc minen vader sende;
Die hem seide dat hi qllame saCIl,
Tot BnlPssrl sijn leen ontfaen
Van den herloge \"an Lothrike,

1"90

Oft lli soude cyntelike
1\lel eraehte comen in mijn lan!,
Ende stichten roof ende brant,
Ende sout al sl[e]ehten in den gront.
Als mijn vauer dat vcrstont ,

1295

Dat. hy sijn goet soude berren,
lIine worde sijn man, sonder merren ,
Den ghenen, dies noit en bes toet ,
Wert hi erre in sinen moet,
Ende troe groote onweerde in,

1800

Ende hi seide:

'Hy hielde, meer

00

min,

Van hem leen, te ghenen kere,
Noch en sonde nemmermere:
Hier met seiet die bode doe,
Ende reet te Bruessel toe.
1805

Oec en is niemant die leeft,

Die in hondert jaer gesien lieert,
Oehte die leefde in twee honder! jaren,
Dat hi seggen mochte te waren,
Dat hi van den heren van Grimbergen geen
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1310

Noyt sach houden lant oft leen
Van den hertoghe van Lothrikc,
Ochte van Brabant gelike;
Ende dese herloge , dat seg ie u,
En vermanet ons noyt, dan nu

1315

Sinder dal hi (sijt's gcwcs)
lIertogc ,'au Lothrike worden es,
Ende hem ghewassen cs sijn goet.
Heer, sijt !les seker ende Hoet,

13~0

Wine willen niet om sijn heerscappie
Iet gemindert worden daer bie,
Noeh doen, des wi noit en daden;
Wi souden eer genieten [der] seaden,
Die ons allen te na soude gacn."

1325

Doen antwoorde de keyser saen,
» \Vouter, wat mocht deren,

lIi sprac:

Dat u vader worde des heren
Tshertogen man, te mids dat hy
ITem llilde vau eygendomme vry,
Ende l,i hem beterde gemeen
1330

Sijn heerscap ende oie sijn leen T'
Heer 'Vouter sprae: \) 0 keyser, here,
Ie weels wel om mijn ere,
Dat mijn vader dat niet doen en soude,

1335

Om een tonne vol van goude;
\Vant so oueen)i I,em al op,
Ende men sou seggen, sonder seop,
Overal by earitalen,
Het dade bedwane, hine dorst lalen.
Men moehte dan met hem wel spot

1340

Maken, end houden over sot."
Die keyse.· sprae; »Dat sou de niet sij n ;
Want vele liede vorwaer sijn,
Die seggen, dat u vorders plaghen

1345

Haer goet te houden. in oude daghen ,
Van den hertoge van Lolrike,
Ende van Brabant dies gelike :
Oec en waer 't hem geene onere;
Want het hout menich here,

41~
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1350

Die groet, meclltich is ende rijcke,
Van (::nen anderen sekerlyke.
Doet dan dit my algader ,
Ende biddet oio uwen vader,

Dat !li blive te minen wille;
1355

Ic sal so doen lude ende stille
Dafs uwer geen sal berouwen;
Dat wet wel in goeder trouwen."» Here ,"
II

sprae her Wou lel' weder,

Noch doere hoghe, noch doel' neder

En doet mijn vader, ie weet te voren."
1360

Die keyser sprae: » Doch moechdi horen

1365

Sinen wille, ie bid u,
Eer ghijs my meer weret nu ;
Lael my sijn antwoorde weten."
Doen sprae die ridder vermeten,
Heer Wouter sprac: )) Sint gy 't so sec re
Begheert le welen, heere,
Soe sel ie 't hem te voren leggen
Van uwen weghen ende seggen,

1370

Ende hierop met staden
Met sinen lieden laten beraden,
Ende met sinen maghen mede,
Sonder enighe haestelichede."

1375

Hier na namen sr orlof
Aen den here in dat hof,
Ende sijn beide opghestaen:
II
II

18BO

Ghi heren ," sprae die keyser sacn ,
God moet u allen geleiden;

My
Dus
Ghi
Ghi

es leet, dat ghi wilt sceiden
hacstelie en dus saen;
en \Vert niet bat ontfaen,
ende n geselscap te gader.

Groet my se re heer Arnout, n vader,
Dies bid ie n beide seere."
1385

Heer Gherart sprae: II Wi selen, heere!"
Te Gode bevalen sine hier naer,
Ende seieden uien dooster daer.

421
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"De heer Arnout van Grimbel'gen, voor aleer antwoord aen
den keizer te geven, roept zyne leenhouders en verwanten
byeen om ze daerover te raedplegen. Daer kwamen: de grave
van Vianden, de here van Breda, Geeraert van Assehe, Arnout van Oijenbrugge, Godevaert Sereihane, Arnout van Hombeke, Willem Tant, de burehgrave Willem van der Tommen,
Arnout van Cobbenbosch, Peter van Impie, Alaert van Beighem,
Zegher van den Male, Walter van den Damme, Willem van
den Bogaerde, Jan van Caelmont, Hendrik Hoesten, Paridaen
van Eppinghem, Paridaen van Massenhove, Geeraert van Ophem,
Geeraert van Herlaer en Gceraert van Lier . Wouter Berthout
sprak en legde de rede voor der byeenroeping. De heer van
Breda zegde dat hy liever lijf en goed zou te avonturen zet·
ten dan Godevaert als overheer te erkennen. - De grave van
Vianden dacht dat de weigerende antwoord moest behouden
blyven; dat de heer van Grimbergen overigens machtig genoeg was om den hertog te w'ederstaen en dat de keizer te
verre was gezeten om hem krachtige hulp te brengen. Maer
Arnout van Oijenbrugge sloeg een vool'zichtigeren vredehandel
voor; hy zou den keizer de gansche zaek doen kennen, hoe
Grimbergen vroeger onder Lothrike stond, maer nu sedert
lange jaren als eigen wordt bestiert, hem verzoeken de zaek
op den bestaenden voet te laten, en door zyne tusschenkomst
vrede en rust te behouden. Na eenige verdere tale en wedertale, werd men het eens om Arnout van Oijenbrugge als gezant naer den keizer te zenden, opdat de vrede behouden
blyve.'·
Doen sprac van Oyenbrugge heer Amout :
1I

Sint gllY 't begefrt, glli heren stout,

Soe doe ie die bootseap geerne
Ende pines mi niet te weerne.
2000

Ie salse doen,

50

ie best can,

Ende dat laten dor ghenen man,
Dien ie vindc Ic hove dair."
Hier met sriet hi van daer,
Ende gine te sire herberghen toe,
DIETSCHli: WARANDE
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Daer hi hem verc\ede doe
Met seonen clederen ende met goeden,
Diene hem wale eierlijc sloeden.
H y was vrome, seone van leden,

2010

Ende hadde l'idderlike seden,
Diere cierden uter maten;
Oec wiste hi hem wel gelaten
Als hi den helm hadde ghebonden,
Ende die banieren sach ontwonden.
Te Grimbergen in dat lant

2015

Was hi van den vroomsten genant;
Getrouwe was lIi (wet ie wel)
Den vrient, ende den viant fel.
Doen dese ridder ]1Oofseh ende eoene

2020

'Vas bereit na sinen doene,
Sat hi op een tellende peert,

2025

Ende voer alsoe ten keysere weert,
Ende met hem een knecht alleene :
Geen ander geselscap groet noch cleene.
Alse heer Arnout met de se maren
Te Haffiigem quam gevaren,
Becte hi voere den c\oester op d'erde,

2030

Ende gine met groter werde
Ter poerte vragen den poertier :
» Es mijn heer den keyser hier?"
Die poertier sprae: » Net:n lii, here,
Hl' voer gisteren (sem mijn ere)
Met sinen gesinde te Lovene in de stat."
Als mijn heer Arnout hoerde dat,

2035

Nam hi orlof ende gine dael'
Te sinen peerde (sonder vaer),
Daer hl' al te hant op sereet ,
Ende voer te Lovenc weert ghcreet,

Daer hi quam, als men hadde gheten i
Ende bat den lieden (sem mijn weten)
2040 Die hl' yerst vant, 'dat sl' hem dat
Seiden, ochte in de stat
Van Lovene die keyser ware.'
Doe antwoerde hem een aldare
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2015

'Dat hinc in de borcht mochte
Vinden, op dat hine soehte,
Ende met hem dies gelike
Den hertoge van Lothrike ;
Dair moehte hine sicn ende spreken.'

2050

Heer Arnout voer haestcleken
Met sinen knecht ter boreht toe,

Daer hi vant den keiser doe
Ende den hertoge, ende menigen man,
Dien ie ghenoemen niet en ean
Ende met Ilem was in de sale,
2055 Heer Arnout hi becte tc dale
Haestelie van den peerde neder,
Ende gine in de sale weder
Tot dat hi den keyser saeh,
Ende seide hem: Goeden dach
2060 Gheve u God endc al den gesinde ,
Dat ic hier ten hove vinde!"
)J

Die keyser sprae: » Willecome
Moetti sijn, ghi ridder vrome,
2065

Segt wanen ghy compt ende wat ghy.
Hierna begeert van my?
Brenghdy my eenighc nieumare?"» Ja ie, heer, dat wet wel voerware :

2070

U doet groeten die ridder stout
Van Grimhergen her Arnout ,
Ende beide sijn sonen met;
Ende doen u weten ongelet ,
Dat sy niet en vinden in rade
Dat sy willen vroech oftc spade
Haer goet houden van den hertogllc,

2075

Noch dienen in enigen orloghej
Want haer vrienden ende haer maghclI
En willen

2080

'5

te ghenen daghc

Ghedogen, wat geseien mach!
Si hebben liever op enen daeh
Alle te hliven voer 't swaert."
Doen antwoerde die keyser weert:
}) Sone weet ic er wes seggen toe,
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Dan dat ele sijn beste doe,
Als 't dael' toe eomt, ende neme
2085

Dat van rechte behoirt herne!
Dit dUllet my ual beste sijn."

» Heer

Arnout van Oijenbrugge... meldde den keizer, dat het
gellacht van Grimbergen nooit leen hield van de voorouders
van Godevaert van Leuven. Indien het tegengeftelde echter. " beo
wezen werd, de heer Arnout zou den hertog gewillig als leenheer huldigen ... Maer hertog Godevaert schoot in gramschap
op en zwoer dat Arnout hem zoude erkennen, al moest hy hem
door geweld hiertoe dwingen en het hem duizend lieden kosten.
De keizer raedde den hertog aeu de zaek te onderzoeken, en
byaldien gevouden werd dat Grimbergen als leen onder Lothrike
behoorde, dat hy dan tot de wapens zynen toevlucht name,
en beloofde hem in dit geval onderstand. Welhaest toog dc
keizer henen en hertog Godevaert begeleidde hem tot in
Maestricht, waerna hy te Brussel terugkeerde. - Toen men
deze dreigende antwoord van den hertog tc Grimbergen vernam, werden al de kasteelen en sterkten met manschappen bezet
en met levensmiddelen voorzien, vooral de burcht Grimbergen.
» De hertog deed welhaest kooplieden van Grimbergen te
Brussel vastzetten. Heer Arnout zond cenen bode opdat deze
kooplieden gelost werden; maer vruchteloos. Op dezc weigering trekt de heer van Grimbergen met een talrijk krijgsvolk
tot by Brussel.·' Heer WilIem, borchgrave van der Thomen
riep:
II

Lact ons varen te Bruesscl waert,

Ende vaen al ongespaert
2490

Wat wy vinden in ons gemoet!"
Heer Árnout sprae: » Ie wille men 't doet."
Sy saten op al ongespacr t
Ende reden dec te Bruesscl waert.
XL seutters voerden sy met bogen;

N95

Wondsc iemant orloghen,
Och te weren, ochte slaen,
Dat

~y hCIl

hy souden staen.
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2505

2510

Dus sijn sy in 't lant gefoghcn
Godevaerts des hertoghen ,
Ende gingen panden ende roven;
Dus meughdi my geloven,
Ende namen 't goet lIat sy vonllen,
Ende deden 't aen corte stonden
Te Grimbergen binnen driven.
Oec vinghen sy, sonder bliven,
Wat sijs alomme consten betrapen ,
Ridderen, knechten, clerck en, papen,
Ende voerllense te Grimbergen in,
Ende daertoe haer gewin.
Ende alse die hertoge (dat verstaet)
Seggen hoerde desc overdaet,
Die hem die Grimberchsche heren
Hadden gcdaen ende die oneren,

2515

2520

2525

2530

Sant hi liede vrome ende stout,
Die wachten souden met g~wout
Beide weghen ende straten,
Dat daer en lede rike noch mate I) ,
Sine vingen 't, also sy deden al,
Beide groot ende smal.
T'ierst dat si quamen in 't lant
Van Grimbergen (sy u becant)
Bereden si hciden, hage, ende velt,
Bosschen ende straten met geweIt j
So dat niemant gaen noch riden
En mochte, noch hem ontvlieden,
Sine vinghen of sloegen doot,
Ende roofden 't al, eleen ende groot,
Dat hem ter were niet en de de j
Dat hem weerde slogen sy mede.
Sy roefden 't volc, ic liege u niet,
Ende als si hem ontsagen yet,
Vloen sy achterwaert algacr
In de borell te Nettelaer,
Die tshertogen was sekerleke,

J) Mate lieden, gemeeno lieden (Bol'mans).
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2535

2640

2545

2550

2555

Ende aldoen stont hy Stromheke.
Daer waren sy seker voer eIken gast;
Het was een huys sterc ende vast,
Daer en mochte messchien niet;
Ende als sy hier stade saghen yet
Voeren si roven ende herren,
Ende vinghen't sonder merren,
Daer 5)" toe consten comen.
Oec deden hem groott: onvromc,
Die van Grimbergen desgelike,
Sine spaerden arm noch rike,
Waer dat sire qua men toe.
Oec geviel dickc alsoe,
Dat d'een te gemoete quam
Den anderen, alsoe ie vernam,
Van hem, die wachten achter straten,
Ende vochten sere uter maten.
Dus hadden sy vele pongise j
l\1aer sy en consten in geenre wisc
Co men t' enighen staende stridej
Die minste hoop weec t'allen tide
Den meerren (also ic las)
Tot hi vau lieden riker was.

Het komt ons niet onbelangrijk voor, hier te lalen volgen
de afbeelding en middelnederIandsche beschrijving der wapens
van de Edelen, die in de tegenwoordige fragmenten van het
dichtftuk optreden. Wij beloven ons, dit ook met fommige
der later meê te deelen ftukken te doen. 't Zal eene bijdrage
wezen tot de kennis der blazonneermethode van de XIV· Eeuw.
1. Brabant.
2. Arnout, Here van Grimbergen:
Sijn wapen was rikelike
ran goude, al te ridderlike

Gemaiet, met ere vaesehen blau;
Sijn ors dat was appelgrau.

(Ic Dl

v, 4656.)

Dietleche Warande.
r~::
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3. Zijn oudste zoon, Wouter BCI,thout, voert tot breuke (onderscheidingsteeken der jongeren) drie KOEKEN (anders)) bezanten" genoemd)
van sabel:

Een scilt droech bi min no mere
Ghelijc dat was sijn baniere,
Die was van gout ende diere,
Met ere vaesche van lasuere,
Met drie coken, goet ter cuerc
an sabele: twee boven, een beneden;

r

Schacht in hant van behagelheden ,
(I1e Dl, v. 3415)
Een pinceel uaer ane van siden.
4. Zijn jonger zoon, Geeraert Drakenhaert, voert een kelen St Andrieskruis tot breuke:
Voer allc de andre, des sijt vroet,
Quam van Grimbergen her Arnout.
En neven hem sijn sonen stout.
Voren voerde men den staendaert

r an Grimbergen, . . . . . . .
. . . . . . • • van goude ..
Met vaeschen wel verclaert
Dair ingaende van lasuere;
Des her Amout was wel ter cuerc
Gewapent cnde rijckelijc:

Scilt, wapenroe al gelije
Sinen standaert, dat wet,
Ende des ors covertuere met,
Daer die here van Grimbergen op sat;
:En sijn twee sonen. verstaet my uat,
Her Wouter ende her Geraert,
Waren gewapent ende wel bewaert
I/etten selven wapene ,
Sonder dat si droegen teykene :
Heer Wouter, d' ouste, also ic lie,
Boven die vaesche twie
Coeken van sable, ende een onder;
Her Gerart de jonxste bes onder

lJi droech een sautore van kelen
In sterker wapen, sonder helen. (I1e Dl,v. 2710-2714,

2724-2742. )
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Van Oyenbrugge her Heynric

Dy her Arnoude, den vader sijn.
Syne seilt was scone, dat wel wet
ran goude en van einople met
ran vj. slueken wel gesneden,
Met enen rande van rijclicheden,
Getandeert van roder kelen,
(Dl I1, v. 3000, 3001,

3005, 3009).

7.

Heer Willem, die Borgligrave coene,
Op een ors van goeden doene,
Met sinen wapenen overtoghen,
Die van goude scone, ongelogen,

Ende van kelen waren ondersneden ,
Met· die keperen vol van 8chierheden
ran s.elvere ende van lasuere. (Dl I, v. 3443-3448.)

8.

Een[en} hiet Godefried SCl'eyhane;
H y voerde den seil t, ic waene,

r an keelen, met eenen hoede wit,
Met dry merlen, verstaet dit,
ran keelen, in 't hooft van si/vere boven.
H y reet op een ros
Met syne wapenen wel verdeckt. (Dl 11, v. 3637-3643.)

9.

Doen quam heer Geraert 5cl'eyhane,
Die vrome was ende coene.
Op een ors van Arragoene.
Dat sprongen groot springende quam.
Sijn scilt, als ie vernam,
Was al te male van kelen root,
Met een hoede van s.ilvere groot,
Drie rode meerlen, meer no min,
Met enen rande [stonden] daer in,
ran lasuere al geheel.
Sijn wapenroe • sijn tornekeel,
Sijn coevertoere, wet wale
Was van den selven al te male:
Hi riep

»

Grimbergen" sinen cri.

(DIJ, v. 3477-8490.)
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10.

Noehtan reet in den strijt ter stede
Her Gerart ende sijn broeder mede
Her Jan, die men hiel Serel'hane,

Al eens wapen hadden sy ane:
J7an kelen met drie meeden daerin,
Met enen rande, meer no min,
Pan lasuere, die dair ommeginc.
Mijn heer Jan, wacrlike dine,

Droech sinen rant getandeert.

(Dl 1I, v. 4143-4151.)

Var. :

Haer schilden die waeren van keelen,
Met enen hoofde van silverijn,
Daer inne van kelen dry meerlen fijn,
Daer een rant omme ginck van laseure;
Maer heer Jan droech ter selver euren
Synen rant ghedanfeerl.
11. 12. 13.

Twee k l'nderen, die waren gehroeder,
Eens vaders kl'nt, ende ere moeder,
Mijns heren Amout van Hombeke;
D'een hiet Jan Waerbeke,
Ridder goet, d'ander heer Arnont,
Naer sl'nen vader, den heere stout. (Dl I, v. 1103 v. 1108.

Sijn bam'er was gescapen
Wit, met ere vaeschen van kelen,
Gefreteleert, sonder helen,
J7an goude al te riekelieke;
Sijn tornekeel was gelike.
D'outsle droech, als 't wel scheen,
Van sinen sonen, een palesteen
J7an lasoere, d'ander een rant;
Dese waren twee ridderen genant. (Dl II ,. v. 4838v.

14.

Sijn wapenroe , die hl' hat ane
Was van rikeliken gedane,
Al van sinopre, dat wet,
Met een hode van silvere met,
Gecasseleel't harde wel.

4846.)
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8ijn ors was dapper ende snel,
Ghedect met enen groenen samite. (Dl I, v. 3552-3558.)
15. D'een was her Segherman van den Male,
D'ander her Simoen , wet wale.
Sijn sone, dien hi lladde weert.
Elkerlije sat op een peert

Was verdeet met enen 3amite;
/lacr wapenroc, seit die vite,
Was van cynopre gemaelgeert
bIet enen hode gecasseljeert;
Maer sijn sone droech sonder smette
In 't Iwet van selvere een moleUe. (DIH, v. 4753-4762.)

Wij vinden hier, voor-eerst, drieërlei soort van breuke, ter
onderscheiding van de genen, die niet tot het voeren der volle
wapenen (of sterke"? bij Nn 4, v. 2742) gerechtigd zijn. Vooreerst (N° 2. 5. 4.) Heer Arnouts oudste zoon van Grimbergen
voert in schildhoofd en schildvoet sabelen koeken in het wapen
zijns vaders; in plaats van die koeken, voert de jonger zoon een
kelen St-Andrieskruis over alles heen; dit bedekt het wapen veel
meer dan de breuk des oudsten broeders. Men mag het er voor
houden, dat de vorm der figuren van het oorspronkelijk schild
voor een goed deel de keuze der breukvormen bepaalde.
Bij voorbeeld, bij Screyhane zouden de koeken ofhet lam·
bel de meerlen bedekt hebben; Geeraert Screyhane schijnt
dáarom de orle of rand verkozen te hebben; dien zelfden rand
voert de jonger zoon getandeerd. Door deze breukc onderscheidt zich ook Hcnric Oyenbrugge van zijn vader.
De oudste zoon van Hombeke daarentegen voert den lambel
of » palestcen" (baarnsteel), de jongere den rand.
Symon van den Male onderscheidt zich van Segherman eenvoudig door het plaatsen van een spoorwieltjen in het schildhoofd zijns vaders.
Onder meer, verdient ook opmerking de uitdrukking ondersneden (parti), bij N° 7, en gesneden (coupé), bij N° ö en 6.
I)

NEDERLANDSOHE DRAMATIEK.
HOOFTS

II

SCHIJNHEILIGH".

Prof. van Vloten heeft, in onze» Warande", door de uitgave
van het blijepel II de Schijnheiligh" naar Hoofts eigen handfchrift, in verband met een van Hoofts brieven, het bewijs
geleverd, dat de Drost niet, gelijk men zich tot heden dwaselijk verbeeld had, eene welgemeende kopie van het bekende
aan Breèroo toegefchreven berijmde blijfpel vervaardigd had,
maar dat het ftuk door den auteur van» Ware-nar" naar den
"Ipocrito" van Aretino in proza is vertaald; en ieder die on·
zen text met den » Schijnheiligh" vergelijkt, voorkomend onder
Brederoos werken 1), zal de ftellige overtuiging erlangen, dat
deze berijming, naar de mate der dichtkracht van den vervaardiger, Hoofts opftel zoo trouw mogelijk, zonder raadpleging
van het oorfpronkelijke, navolgt.
We hebben, in het artikel over Aretinoos en Hoofts arbeid,
ter inleiding ftrekkende voor 's Heeren van Vlotens uitgave,
aangemerkt, dat men ten onrechte den berijmden» Schijnhei·
ligh" aan Brederoo heeft toegefchreven. Indien Brederoo eenig
aandeel aan de verneèrlandsching van den » Tpocrito" heeft,
dan is dit aandeel, in ieder geval, veel geringer dan men
zich tot dus-verre verbeeld heeft. Niet alleen heeft Breèroo
den » Schijnheiligh" niet uit het Italiaansch vertaald; niet alleen is de ncêrlandsche berijming geheel naar Hoofts vertaling
tant hien que mal gevolgd; maar een deel van deze berijming
is volftrekt niet van Brederoos hand. Ook de Heer van Vloten
is dit thands geheel met mij eens.
Ziehier, ten bewijze dat de bekende berijming Hoofts ver1) De titel van mijn exemplaar, in 4°, lnidt aldus: "G. A. Brederoods,
Schynheilich. Op den Regel: Onder een fchijn van Heyligheyt, soo W07"t de/i
menfch veeltijls verle!!t. ('Vapen van Amsterdam) t'Amftelredam, Voor Cornelis
Lodewijckfz. mnller Plnlfc, woolJcndc op de hoeck vande Beurs, in de Ita.
Iinenfche Bybcl, Anno 1637" Mei Previlegie L'oor Jeven laren.

1) Hier heeft de berijmer geen weg geweten met den merkuur ; en laat het Tt."1.cikzilver uiet stollen, maar raaskalt van Merkurius, die hoofden vast moet maken.

I

lp. Non è dubbio che il cortigiano favorito
SCH. De hofjoncker, foo lang 'als hy wel SCH. . • . . . Den Hof-joncker • foo langh
dal suo principe non sia nna signor'ia. Tarnen met fIjn Prins Itaet. is feker een wereldt; Hy met zijn Prins wel ftaet, fo gaet hy grof fijn
10 inciampare in un filo di paglia 10 fa morire maer, wat is 't? draegt de heeren te Hoornen
(gangh.
sopra un fascio di fieno.
en fetfe eens onfacht neder, al uw danck is Maer wat irt! draegt een vorft of machtig man
verlooren.
•
(te Hoornen
En fet hem onfacht neer, ghy [uIt danckloos
(t'huys komen.
Lr. Bisogna aprir gli occhi.
Hl. Men moet wt fijn ooghen fien.
IHr. Men moet wel voor hem fien.
lp_ Il pittore, e 10 scultore non sono altro SCH. De [ehijdel' en de beeldhouwer fijn SCH. . . . . Schilders, beelthouwers, fy
che fantasticarle, e ghiribbizzi_
anders niet als lichtmiffery en grillery.
En zijn niet anders als lichtmiil", en grilJery.
Hl. Al gecken genoegh.
Hr. Al gecken genoegh.
LI. Mi mancan pazzi in casa.
lp. Lo alchimista saria al proposito. se il SCH. Met den alchimift waer 't goed ding, SCH••• _ . 'T waer goet dingh met de Alchi(miften
moto del suo cervello fermasse quel del mer- indien de lofheit van fijn hooft den Mercurius
kon vaftmaecken.
Indien Mercurius maer vaft te maken wifte
curio.
De lofheyt hares hoofts. 1)
Lr. Cotesta professione va nuda e cruda. I RI. Met dat volck is 't: deu elJeboogcn RI. . . . • Hoe gatet met dat goet?
door de mouwen, het hayr al door den hoedt. De nelboogh door de mouw, het hayr al dool'
(de hoet.
lp. Il mercante, che rifa Ie piazze coi suoi SCH_ De koopman, die windt op de beurs SCH. De koopman die wint maeckt met fijn
(hantfchoen te Jling'ren,
guanti in mano tramezzati di lettere , rade maeckt, met het wifpelen van eVn handtfchoevolte iscampa di riserrarsi in casa morto, 0 nen en met fijn vingers met brieven gelar- Die met brieven lardeert fijn mag're dunne
dal seppelirsi in chiesa vivo: dipoi è cosa deert, is gemeenlijck Cuilenburgh oft een
(ving'ren,
strana 10 avere a commettere il credito. e papieren harnas fijn voorlandt. Daerbeneven Die is gemeenlijck. betaelt hy niet contant.
capitale alla discrezione dei venti, cd alla is 't een dol dingh fijn capitael te vertrou- Hier Kuylenburgh of een celTy fIjn voor-Iant:
fede degli uomini.
wen op difcrecy van de winden en beloften Daer toe ift een dol dingh fijn hooft-fom te ge(bieden
van de menfchen.
In gunfte vande wint en trouw van and're
(lieden.
Lr. Questo non sapevo.
RI_ Dat wift jck niet.
Hl. Dat wift iek niet.
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Wc hebben niet meer af te fchrijven, om de over-een-komst
en de afwijkingen in 't oog te doen vallen.
Opmerking verdient nog, dat het allerlaatste tooneel van
het ftuk in de uitgave der berijming proza is, het proza
van Hooft - behoudends enkele domme fchrijffouten. ))0,
dan heeft Brederoo mogelijk het geheele ftuk afgerijmd, behal ven het laatste tooneel," zal men misfchien zeggen. Dit is
echter zeer onwaarfchijnlijk. Bleef er van het geheeIe ftuk,
bij Breêroos dood niet méer in vaers te brengen dun de 25
of 50 regels van het 18' Tooneel des 5'" Bedrijfs , dan ZOlt
Hooft in zijn brief niet fpreken van den afwerker, als van
iemant, die )) den Schijnheiligh voortrijmen foude" of Jl vóort
foude doen rijmen" - dat is: verder berijmen ZOlÎ; dan
hadde 't geheeten, 'de gene die het laatste tooneel nog even
in rijm zal overfchrijven.'
Wie dus van den berijmden text van geheel het laatste
gedeelte der kom red ie de nederlandsche bewerker is, weten
wij niet. Dit weten we - DAT BREDEROÓ lIET NIET IS. Deze
letterkundige-gefchiedbizonderheid is voortaan boven allen redelijken twijfel verheven. - We hebben het vroeger met korte
woorden gezegd - we herhalen het uitdrukkelijk.
Adr. Blyenbureh had Hooft gevraagd zijn ".Schijnheiligh"
cens te mogen hebben. Hooft wil niet gaarne aan dat verzoek
voldoen. Hij wil die zaak, om den politieken invloed der
kerkelijken, liever zoo min mogelijk roeren. Hij heeft bovendien eene goede reden om het Hs. niet over te zenden: want
de gene, die den » Schijnheiliyh" verder berijmen zoude, die
de herijming zOlî afwerken, heeft het nog onder zich. Dit zegt
en fchrijft Hooft dcn 29 n Apr. van het jaar 1622; dat is 4
jaar na Brederoós dood. Daaruit blijkt, dat een deel althands
van den thands afgewerkten » Schijnheiligh" niet door Brederoo
herijmd is; en men zoû er fchier uit afleidell, dat Breêroó
er niet veel aan gedaan heeft -- daar men anders wellicht
geen vier jaar na zijn dood 1l0g op de volcindiging had behoeven te wachten_
Men lcest, namelijk, in )) P. C. Hooft Brieven. Beginnende
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Ao 1G12. Eyndigende A" 1646. Diefrente en Copyen. Door
zijn Eygen Handt Gefchreven. N° 55." berustende ter Amsterdamsche Stadsbibliotheek: » [dat] my V. E. fchrijven behandight
[is] in 't gaen naer de veerfchuit van Amfterdam herwaerts, ...
is in den weghen geweeft om V. E. den Schijnheiligh te feinden: doch alleen niet. Want die hem voort foude doen rijmen
heeft hem noch." Eerst ftond er: )) die hem voorts rymen
foude heeft hem noch"; maar dit is doorgehaald en veranderd
als boven.
Die brief, gericht aan Adr. van Blyenbureh, en waarvan
wel twee koncepten in Hoofts verzameling gevonden worden,
is gedagteekend » x. kalend. Majas MIJCXXn," 1) en 2) » X kalend. Majas clJI::>nxn" (aldus); de daaraan voorafgaande zijn
van 1 Feb. 1622 en 15 Feb. 1622. Er is dus geen twijfel
aan, dat de onderwerpelijke brief niet vroeger, niet bij Brederoos leven, gefehreven kan zijn.
Wie het nu is, die den )) Schijnheiligh" » voorts rymen
roude" moge niet bekend zijn: Brederoo, die cr tot heden
voor gehouden werd, moet ons ontvallen, en de » Schijnheiligh"
kan dus, in zijn geheel, voortaan niet onder de ftukken gerekend wOl'den, welke van Breder06s pen zijn.

A. Tu.
1) Fol. 160.

2) Fol. 160b •

WANDALISME EN PEDANTISME.
XII.

Men leest in de Zondagavond-editie des» Alg. Handelsblads"
van den 11" Aug.
AMOTIE DER WESTERHAL.

Vele vrienden onzer nationale bouwkunst van het begin del'
XVIIde eeuw hebben met verwondering en leedwezen gezien,
dat onlangs, in den stedelijken Raad, besloten is tot het» wegruimen" van het zoogenaamde »waaggebouw" op de Westermarkt. - De hoop, dat de Ed.-Aehtb. Raad te-rug moge komen van dit voornemen, gelijk hij te-rug-gekomen is van de
afbraak der Papenbrug , doet ons de vrijheid nemen, u deze
regelen ter plaatsing in uw geacht blad aan te bieden. Uit
de openbaargemaakte mededeeling van HH. Burg. en Weth.
aan den Raad blijkt, dat het onderwerpelijk gebouweenige
herstellingen behoefde. Uit dezen hoofde vroeg men machtiging,
het gebouw te laten afbreken, met de verklaring, dat 1°. » het
een schoon stadsgedeelte ontsiert ," en 9°. » er geene historische herinnering aan verbonden is." Wij nemen de vrijheid,
die beide daar losjens heen geworpen stellingen te ontkennen.
Wij weten niet hoe een schoon gebouw een • schoon stadsgedeelte" zou kunnen ontcieren. 't Is minder hier de plaats,
om in eene uitvoerige resthetische bewijsvoering te treden,
ten einde de schoonheid van het gebouw te doen vatten. Het
zal genoeg zijn op te merken, dat het een charakteristiek voortbrengsel is van dien, geheel eigenaardig nederlandschen, voortreffelijken bouwtrant met geschakeerde gehouwen en gebakken steenen, waaraan wij hier ter stede o. a. de fraaye
heerenhuizen op de Heerengracht over de Driekoningstraat en
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het)} Huis met de Hoofden" te danken hehhen. lIet onderwerpelijk gebouw is een van de weinige overgebleven proefstukken
van een der merkwaardigste houwstijlen , die op onzen bodem
geheerseht hebben, toegepast op een openhaal' gefticht. Het
huiselijk en murJicipaal en tevens echt Nederlandsch karakter
van het gebouw komen, bovendien, in aangenaam kontrast
met de meer op vreemde modellen bestudeerde kunst van
Hendrik de Keyser, gelijk die zichtbaar is in de Westerkerk.
Waarom dan ook dit stadsgedeelte hij de voorgenomen wechruiming in het minste zou kunnen winnen, vel~laar ik '"01strekt niet te begrijpen. Tegen het hooggeroemd alignements~ystema onzer nieuwere steden zondigt het gebouw immers
ook niet, en heeft tot dus-verre niemant in den weg gestaan
dan alleen den zoodanigen , die absoluut voor beginsel nemen
dat een open plek fraayer is dan een bouwwerk.
Men zegt, er zijn geen historische herinneringen aan verbonden. Maar is het opl'ichten van zood.anig gebouw dan zelf
geen historiesch feit? Wat wil men toch meer? Het gebouw
spreekt van de aloude vrijheden, keuren en privilegiën der
stad; van haar gildewezen en van haar krachtig gemeenteleven. Beneden (door hal, waag, keur- of ijkkantoor) vertegenwoordigt het gebouw de nijverheid, gelijk zij in aloude vormen
werkte; boven (in de wachtkamer der stedelijke schutterij) herinnert het den gewapenden arm, de regeering, onder wier vleugelen
de aloude nijverheid eene hoogte mocht bereiken als waartoe
zij zich in den loop der krachtige XVII"' Eeuw verhief 1).
Het weehbreken van de Hal op de Botermarkt heeft ons geen
leed gedaan; wij zouden zonder veel rouw de plompe Waag
ter dier plaatse evell7.eer zien verdwijnen; maar voor het behoud van het gebouwtjen op de Westermarkt nemen wij het
op; en moet het verdwijnen - wij vertrouwen dat hel niet
verdwijnen zal, zonder een nog wat meer afdoend protest
dan deze bescheiden regelen.

M.

1) Waarom, als men er geen ander gebruik voor weet, zoû men in de
bovenverdieping geel1e verzameling van oude wapens- en vorder kl'ijgstuig
.aanleggen?
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De bekende voorstandCl's der weehruiming onzer oud-nederl:mdsche gebouwen andwoorden, in de Zondag-avond· editie van
't. Handelsb!." v. 18 Aug., hierop als volgt;
>l Vele
voorstanders en vrienden van min kostbare en doelmatige verfraaijing onzer hoofdstad, hebben met het grootste
genoegen gezien, dat onlangs in den stedelijken raad besloten
is tot het » wegruimen" van het zoogenaamde » Waaggebouw"
op de Westermarkt.
>l liet verlangen, om den Ed. Achtb. Raad, als het ware op
deze wijze, onzen dank te betuigen voor zijne krachtdadige
en loffelijke pogingen om vooral zooveel in zijn vermogen ligt,
nnttige verbeteringen, zoowel als doelmatige verfraaijingen aan
te brengen, doet ons de vrijheid nemen u deze weinige regelen ook bij wijze van protest tegen het onder denzelfden
titel in de Tweede Editie van Zondag jl. te vinden artikel?
in uw geëerd blad ter plaatsing aan te nemen (1). 1I0e voortreffelijle schoon anderen de bouworde (1) moge vinden, wij integendeel hebben ons altijd geërgerd aan dat gebouw, dat, zonder
de minste belangrijke historische herinnering zijnde, met 'het
volste regt gezegd wordt een schoon stadsgedeeIte te ontsieren', en hoorden het bovendien door iederen vreemdeling
van smaak nooit anders dan met den liefelijk luidenden naam
van abominable bestempelen.
"In welke mate echter deze amotie tot de schoonheid der
Westermarkt zal bijdragen, zal dan eerst goed op den voorgrond treden, wanneer ons' oog eenmaal in plaats van dat
sombere gebo11U! het sierlijke gedenkteelcen van onzen grooten
Bilderdijk ontwaart. Wij herhalen het daarom nog eens, dat
de ophanden zijnde afbraak van het bewuste gebouw ons al·
lezins verheugt en zonder de minste vrees, dat de Raad van
dit besluit zal terug komen, willen wij, als naijverig op den
luister en den roem van Amsterdam, ten slotte onzen vorigen
wensch ontboezemen, dat op deze wijze langzamerhand al die
gebouwen mogen verdwijnen, welke onze schoone hoofdstad
JOHANNES.
in zoo vele opzigten nog ontsieren:'
DIETSCHE WARANDE

Il.
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Wij hebbcn hier nicts op te latcn volgen, dan dat ons dG
fehijnhciligheid zeer hindert, waarmeê men de zucht tol
verwoesting onzer bouwwerken wil verbergen onder een gemeend of voorgewend verlangen om » sierlijke gedenkteekenen"
op te richten. De weehruiming der Wester-Hal staat in niet
het geringste verband met een monument voor Bilderdijk.
Dat er vreemdelingen zijn (misrehien de eene of andere comJJl'is-voyagelll'), die de hal » ahominable" noemen, verwondert
ons niet. In alle landen heeft men weetnieten. Dat die vreemdelingen hunne onkunde ten-toon-gefteld hehben voor D Johannes" - vcrwondert ons ook niet: dis-moi q1li t16 hantes, ie te

dirai qui

tt~

es.

Ons zijn vreemdelingen bekend, die die zelfde hal tot de
zeer fraaye bouwwerken onzer rtad rekenen: dat zijn mannen
als A. J. B. Beresford Hope, voorzitter der Engelsehe arehreologische » Society" en verweerder van de rechten der germaansche bouwkunst in het Parlement, Didron, hoofd redakteur
del' • Annales arehéologiques", en Aug. Reichensperger, vertegenwoordiger der echte kunstbeginselen in het berlijnsche
Huis der Afgevaardigden. Zoû het oordeel van deze » vreemdelingen van (maak" niet' eenige waarde hebben, tegenover dat
van den fransehen kapper of handelsreiziger die » Johannes"
mag wijs gemaakt hebben, dat het gebouwtjen "abominable" was?

BIB L lOG RA~1 I E.
(UlTGA,EN VAN BOEKEN, PLATEN EN MCZIEK.)

"GOTHISCHES MUSTERBUCH, herausgegeben von V. Statz
und G. Ungewitter. Mit einer Einleitung von A. Reichensperger.
Lcipzig, T. O. Weigel, 1856." 1· Afl. fol., blzz. 18, platen XII.l>rijs f4.- Het verwijt Vln onpraktieseh te zijn kan del' edele
Gothiek niet langer naar het voorhoofd geworpen worden; de Hemelinge
heeft zich zoo menschelijk gemaakt als de meest rekonomistische behoeften 't maar vergen kunnen. Alle dagen worden er nicuwe bijdragen geleverd, die het i d e e vlees eh en been verleenen; en eene overtuiging
die de boeken tot dus verre niet algemeen hebben kunnen vestigen
zal eerlang !Det de ollwederftaanbare kracht van bezielde fteenen het
gemoed beftormen van wijsgeeren en bevolkingen: de overtuiging, DAT
DE GOTHIEK DE RIJKSTE, DE UNIVERSEELSTE, DE STERKSTE, DE SCHOONSTE,
DE GOEDKOOPSTE, DE REDELIJKSTE, BOUWSTIJL IS.
De famenwerking van den dichterlijken Statz cn den meer huishoudelijken Ungewitter, onder voorlichting van den harmoniesch ontwikkelden en diep in de behoeften des levens ingrijpenden kunst filozoof ,
den Raadsheer Reiehensperger, moet ons wel waarborgen, dat het» Gothifehes Mufterbueh" een [chat van bruikbare elementen voor de bouwen beeldkunst onzer dagen bevatten zal. Er zullen vermoedelijk 15 afl.
ingericht als de onderwerpelijke verfchijnen. De acht eerste zullen bevatten:
HET ALFABET,
TRACEERINGEN IN STEEN,
SMEEDWERK,
NIËLLOOS,
GLASSCHILDERWERK ,
ORNEMENTWERK , nallr den verfchilIenden eiseh der
bouw-materialen.
Het tweede gedeelte:
BALDAKIJNEN (pinakels, niskappen , enz.),
DE BEER EN SCHRAAGBOOG ,
DOOPVONTEN,
PREÊKSTOELEN,
TABERNAKELS,
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ALTAREN,
PORTALEN,
GEWELVEN van allerlei aard,
CHOORGESTOELTEN,
VLEUGELALTAREN (Iriptyka),
PANEELWERK, enz.
De )) Konst- en Letterhode" heeft het onlangs gezegd, en het is de
waarheid: Reichenspergers kunslbeginselen zijn mijne beginselen j het
zijn de beginselen van ieder die nog ernstig aan eene toekomst voor
de kunst IN het Christendom gelooft. Ook op ons gehied (om eene
beeldfpraak van doorluchtigen oorfprong te gebruiken) zal de eeuwig
echte en kostelijke diamant der waarheid iu de praktijk nog menige
(acette aanwinnen en gaan fchitteren met een gloed, die zich al verder
en verder zal nitfpreiden.
De arbeid der HH. Statz en Ungewitter zal modellen te-rug-geven van
1300-1525. Wij zouden iets meer puristiesch wezen; althands wij
zouden het onderfcheid der vormen van de lalerc tijdperken bij de
vroegere, opzettelijk willen aangeduid hebben.
ALB. TH •
• CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE UND KUNST (Zeitschrift
für), herausgegeben von F. v. Quast u. H. Otte. Leipzig, T. O. Weigcl,

1856." Prijs p. jaar (20.-

Hert. - Een der beftuurderen van dit
nieuw gevestigd tijdfehrift, de kundige archmoloog, pred t Heinrich Otlc ,
heeft ons het)) prospect" zijner onderneming toegezonden en de )) Buchhandlung", die onze voorliefde kent, heeft ons het eerste )) Heft", inhoudend zes ql1artobladen text en drie staalgravnren, ter bezichtiging
gefttld. Deze atlevering houdt, onder andere kleine bijdragen, eene
zeer belangrijke monograflC der romaansehe Stiftskirche zu E8sen" in,
opgeluisterd met de noodige afbeeldingen. Onder de kortere mcdedceHngen merken wii een artikeltjen op over het oriënteeren der kerken.
Wij hebben geen woorden om, zoo haast dit llOofdbelang 'Van den katholieken kerkbouw ter fprake komt, uit te drukken hoe innig ons de
gedachte fmart, dat, wanneer over tien of twaalf jaren het befef van
de ernstige wetten der eUleziologie meer algemeen zal doorgedrongen
wezen - honderden leeken en geestelijken, die warmen ijver en grootc
geldfommen aan den bouw van ongeoriënteerde kerleen in onze dagen
befteed hebben en nog dagelijks befteden, een kwellenden fpijt zuilen gevoelen de uitlluitende gepastheid en waardigheid der kerkrichting
van het Oosten naar lIet Westen te hebben voorbijgezien of vcronachtlIes

l}
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zaamd. De noodzakelijkheid van 'die richting, met of zonder lichte
deviatie, is zoo diep geworteld in het geweten zelfs der anglikaansche
ekkleziologen, dat ik, voor omtrent vier weken aan den Heer neresford
1I0pe mijne verwondering te kennen gevende, dat er in de engf!lschc
handboeken zoo weinig over oriënteering ge~proken wordt, ten andwoord
kreeg, dat nicmant in Engeland onkundig is van den goeden regel in
dezen, en gecstelijkheid en kunstenaars niet den minsten twijfel koesteren wegends zijne on[chcndbaarheid.
't Is verblijdend, dat in Engcland en Duitschlaud gecn verfchil van
kerk belijdenis den eenparigen archreologischen arbeid der christelijkc
Kunstenaars en theoristen in hel minste belemmert. De leden der redaktie van het hier a~ngeKondigd n Zeitfchrifl" hebben dan ook vroeger,
ter verfpreiding hunner denkbeelden, gebruik gemaakt van hel keulsche
)) Organ für christliche Kunst". Zij zullen in hun» Zcilfchrifl" gelegenheid vinrlen veel vollediger afbeddingen en uitvoeriger artikels aan de
voorwerpen te wijden dan in '1 » Organ" het geval kan zijn; het)) Zeilfchrifl" treedt waardig op naast de » Annales"; maar men zal het niet-temin der redaktie eenigszins euvel duiden, dat ze in haar prospektus,
fprekend van de kunslhladen Duitschlands, het bcftaan des » Organs"
ftilzwijgend fchijnt te loochenen. Dat is een fchuldig verzuim en nutteloos tevens: want het )) Zeitfchrift" kan zeer wel naast zijn voorgangger het » Organ" in het licht blijven treden.
Wij wenschen dezer onderneming het beste succes, ook om den wille
van den ijverigen uitgever Weigel , die zich met 'zoo veel onbekromA. TH.
penheid der christel~jk-arch:.eologische zaak gewijd heeft.

,,0. L. VR. OP 'T STAEKSKEN te Antwerpen (1124-1431),
door P. Génard. Antwerpen, Drukkcr)' der Geb' Peelers. 1355." Prijs f1.25. - De Heer P. Génard, onderbibliothekaris van Andwerpen en
rekretaris der kommisfie voor dc Gedenk- en Graffchriften 1), heeft eene
proeve geleverd van fcherpzinnige gefchiedverklaring, ook bij geringe hulpmiddelen. De ffragistiek, die, in alle landen behal ven in Holland, reeds
federt vel'fcheidene j aren als leerboek voor de gefchiedenis der architektuur en der kostuumkuude gebruikt wordt, levert ook hier den Heerc
Génard het kostelijk gedenkftuk, waarmeê bij de merkwaardige romaansche kerk van» O.-L.-Vr. op 'I ftaeksken", de moeder van het tegenwoordig andwerpsch kunstwonder , herbouwt. Dc Heer Génard herbouwt
1) Zie hierachter blz . .j4:i.
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zijn kerk niet alleen, maar hij ftoffeert haar; hij kleedt zijn outerbedienaars , hij laat ze handelen; hij geeft eene monografie vol leven en
waarheid. 't Is treurig, dat dit fehoon uitgevoerd en goedkQop boekwerk
in Holland nog bijna niet verfpreid is. Geen gebrekkiger verkeer dan
de boekhandel tusfchen Noord- en Zuid-Nederland.

A. Tu.

"DER HERZOGLICHE PALAST VON URBINO, ge messen, gezeichnet und herausgegeben von Friedrich Arnold. Leipzig,
T. O. Weigel, 1856. Ie Lief." -

Prijs fl3,35. -

De werkzaamheid onzer

hoogduitsehe ftamverwanten verzaakt zieh geen oogenblik. Daar trekt
nu weêr een teekenmeester van de Koninklijke Saxische Akademie naar
Italië en heeldt op 50 groot-folio teekeningen zoo fehilderachtig als
bouwkundig het bonwwerk af, waarin Hertog Fedeligo van Urbino de
kunstliefde der Monfeltriis als in haar glanspnnt geboekftaafd heeft.
De arbeid der architekten Luciano di Laurana, Baccio Pintelli en lfrancesco di Giorgio, welke ten jare 1468 ten leven gewekt werd, om een
paleis voort te brengen, dat een kleine zoo fterke als elegante ftad fchijnt ,
waar de levensiust der fijnste Renaisfance de hand reikt aan de levenskracht van den middeleeuwschen kasteelbouw, treedt in deze fchoone
uitgave met eene waardigheid aan den dag, die eer doet aan den bouwheer,
maar vooral ook aan den Heer Arnold enden uitgever, den onvermoeiden
Heer Weigel. De eerste aflevering bevat 9 van de 50 platen, waarmeê het
werk binnen twee jaren gekompleteerd zal z~in. De wijze van behandeling is volkomen genoegdoend ; men ontvangt eene zoo trouw mogelijke
voorftelling van hoofdzaak en détails. Het is alles fteendruk, maar zijne
verfchillende hulpmiddelen rendruk -

de lijnfnede, de fteenhartseel'ing, de kleu-

zijn mct de meeste gepastheid overal aangewend. De eeuwig

te-rug-keerende klacht bij het zien van dip,n buitenlandschen kunstijver
is altoos: waarom heeft Nederland niets van dat alles? Aan geld onthreekt het niet; we geven f20.000 voor éene fchilderij.

R.

"DE KUNSTKRONIJK", XVIHe Jaargang, onder Redaktie van
T. van Westrheene, Wz., N° 11, 12, 1856. - Prijs p. jaar, meteen
lot in de fchilderijverloting,

f 10.-

Wij verheugen ons dat een reeht

goed nummer der IIKunstkronijk" ons aanleiding en vrijheid geeft met
ingenomenheid dit tijdfchrift te befpreken -

het eenige, dat tot heden

{laagde in het opzet om gedurende verfcheiden achter-een-volgende jaren
over fchoone kunst in ons vaderland te handelen. Voortgekomen uit de
dusgenoemde

11

Maa tfchapp ij " die dezer belangen vertegenwoordigen wilde
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en die het bewijs leverde, dat ijver in den direkteur eener iuftelling
niet voldoende is om haar een dnurzaam leven te verzekeren, indien

zij elders geen genegenheid voor zich weet op te wekken -

heeft het

tijdfchrift verl'chillende voogdijen beleefd. De Heeren Van Weerden,
Calisch ~ Withuys, De Bull, Van den Bergh & Van Lennep llCbben
beurtelings getracht aan het lokaas der fehilderijvcrloting, of dusgenoemde » associatie met premiën" een kunstkronijksinhoud toe te voegen,
die wat waardigheid bijzctt'e aan het altoos eenigszins lage eharakter
cener kunstbevordering door verloting. Minder en meer hebben de
verfchiIlende

redakteuren getracht eenig resthetiesch fchoon in hun

orgaan te doen uitfchittercn: het zij, bij uitzondering, door de verkondiging der leer, door het verhaal der historie, of, nog al menig
werf door het leveren van letterkundige opftellen, die, op hunne wijze,
de kunstfehoonheid, ,-aak mager genoeg, te vertegenwoordigen hadden.
Sedert den aanvang dezes jaars is nu de Heer van Westrheene medeeigenaar en redakteur der )) Kunstkronijk" geworden. Dit belooft goeds;
de Heer Westrheene is gewis een der best onderIeîde onzer tal.. .. arme
nederlandsehe fchrijvers over fchoone kunst, en hij is daarbij een vlijtig, naauwkeurig en verplichtend Redakteur. Als nu het publiek den
verkeerden weg maar niet weêr bepaald op wil, en eeuwig en eeuwig
een fieeht vertaald lleeht romannetjen , uit parijzer feuliëton-pen gedropen, verkiest boven eIken arbeid van ernstiger aard de direktie van den Heer Westrheene, -

dan biedt

wien voor ziju tijdfehrift het

gebrnik van goede lithografiën en van de geheele houtsneê-atelier zijns
vennoots , den Heer Sij thoff, openftaat, -

blijkbare kansen van kunst-

voordeel aan. "'ij hopen van gantschcr llarte, dat deze kansen tot
verwezenlijking mogen leiden. Wij vestigen de aaodaclJt onzer lezers
op de alleveriug, «ie voor ons ligt.
Zij bevat een geestig literariesch opftel van Mev. van Calcar, een
artikel van Dr Beynen over de opening der graftombe van Rafael, een
kort verhaal van de dood van Ad,'. Brouwer, door J ...... 5, en eene reeks
kunst-berichten. Twee ftecndrukken naar eene fehilderij van laatstgenoemden fchilder en naar eene fraaye teek~ming van J. Spoel, luisteren
dit nommer op. Het verheugt ons cia t l\lev. Calear een meer onafhankelijke knnstleer is toegedaan, dan wij, ui t vroegere fehriften van haar,
zouden opgemaakt hebben. Zij beweert te· recht » die hartstogleloozc
brave mannetjes en vrouwtjes met hnnue getnigfehriften van »goed
burgel'lijk zedelijk gedrag" op de borst -

die bcwegingloozc kapftokken,

waarop de gansche deugden-ganlerobc Ic luchten wordt gehangen, heb-
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ben aan de diepere opvatting van waarachtige zedekunde even veel
kwaad geJaan, als aan den kunstzin en den fmaak des volks. Het optreden vau eene onbefchaafde vrouw, in hare wilde goedhartigheid,
van ecne verwoede wangunstige ..• of van eene doorfJcpcn intrigante of
roekeloos ligt vaardige , :lIs wij fchetsten, zal dien afkeer wekken, welken wij elk naJenkend lezer weJilschten in te noden"; maar zij hoede
zich voor overdrijving. De ralJzaamheid der fchildering van het kwaad
tot beginsel te verheffen, is gevaarlijk.
Het artikel van Dr Beynen geeft een geregeld verGag van de lotgevallen der ftoffelijke overblijfselen van Rafaël, toegelicht door eene nette
afbeelding. Men weet, dat men langen tijd in de Akademie van S. Luca
te Rome een doodshoofd bewaard en vereerd heeft, dat ieder voor het
hoofd van den II godlijken" Ul'biner hield. Göthe, die anders niet onvoorwaardelijk ingenomen was met reliquiën, en tien keer zijne fchouders ophaalde over de nitingen der devotie, tegen dat hij er éen keer
hulde aan deed, fchreef er het volgende van: nEin treillicher Knochenhau, in welchem ei ne fchöne Seele hequem fpazieren konnte •.. Ein
wahrhaft wundersamcr Anblick! Eine so schön als nul' dcnkbar zusammengefasste und abgerundetc Schaale , ohnc cille Spur von jenen Erhohnngen, Beulen und Buckeln, welehe fpätel' an andern Sehädelu
bemerkt, in der Gallisehen Lehre zu so manniehfaltiger Bedeutung geworden sind. lch konnfe mich von dem Anblick nicht losreissen ..."
(ll Ital. Reise" , aangeh. door BeynclI). En zie ten jare 1833 wordt daar
het wezenlijk lich:tam van Rafaël ontdekt, en dat lichaam heeft, zoo
als 't behoorde, zijn hoofd! De andere fchedcl, de door den ongdoovigen Göthe bewonderde en bezongene , kwam toe aan den zeer aanfpraaklozen inCteller eener kunstbroederfchap onder Paus Paulus lIl,
Desiderio d'Adjutorio. Zoo gaat het, wanneer men voor een keer ook
eens als de anderen doen wil en men is daar niet in thuis - dan
maakt het eenvoudigste bekkeneel den wijsgeer befchaamd.
De nKunstkronijk " noemt zieh thands II Orgaan der l\laatfchappij
Arti et Amicitia)". Als dit niets meer zal beteekenen dan dat de nKunstkronijk" de eirkulairen, programmen , enz. der Maatfchappij vroeger dan
andere bladen zal kunnen herdrukken, dan hebben wij er niets tegen:
maar het orgaan cener kunstenaarsmaatfchappij te wezen, beteekent
iets hoogers , en wij wisten niet, dat )) Arti" eene geloofsbelijdenis had,
die voegzaam door de nKunstkronijk" zoû kunnen worden voorgeftaan.
Hoe dit zij - wij hopen dat het tijdfchrift volharden moge op den
thands ingellagen wcg; dan zal het niet lleehts een goedkoop kunst-
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blad zijn, dat to.ch no.g zo.o. wat verto.o.ning maakt, maar eene wezenlijk kunstbevo.rderende o.nderneming, waarin den deelhebbers vo.o.r een
geringen inleg veel fcho.o.ns en wetcnswaardigs wordt medegedeeld. Dit
mo.ge de Heer Westrhcene er aan beleven, daartoe moge hij met vrucht
werkzaam zijn!
1\'1.

"GRAF- EN GEDENKSCHRIFTEN DER PROVINCIE
ANTWERPEN." Aileveringen van 4 vel druh, in folio, text en houtfueden. Antwerpen, Hendrik Peeters. Prijs p. afl. frc. 1. - voor België,
fre. 1.50 voo.r het' buitenlanu.- "GRAF- EN GEDENKSCHRIFTEN DER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN." Afleveringen
van 3 vel druks, tex! met houtfneden, oo.k vervangen door fteendrukken. Gent, L. Hebbelynek. Prijs p, ail. frc. 1.50 voor Belgiën, frc. 2.
voor het buitenland.- Dat zijn twee fchoone ondernemingen, beftemd
o.m aan de ftudie der heraldiek, der genealogie en aan de gefehiedenis
der oude kunst, veel dienst te bewijzen. Het uitvoerend komiteit vüor
Andwerpen beftaat uit de Hecren T. TElcnMANN, GÉRARD LE GRELLE,
P. GÉNARD Sekretaris, P. Tn. l\10o.Ns VAN DER STRAELEN, LEO DE BURDURE, LoUIS DE VINCK, F. H. l\1ERTENS, Cn. NELIS, J. G. SMOLDEREN,
GUST. VAN HAVRE, TH. VAN LERIUS, C. VERDUYN, en P. VISSCHERS:
voor O.-Vlaanderen, nit de UIL PH. BLo.MMAERT, Bon DE St GENOIS ,
VICTOR GAILLARD, EUGEEN HERRY, Pil. KERVYN VAN VOLKAERSDEKE,
Bon HENRY SURMONT. l\1en' ziet uit deze naamlijst, dat de zaak in
go.ede handen is. Al te weinig werk heeft men tot dusverre gemaakt
van de geschriften en andere bizondere kenteekens in en aan gebouwen.
Honderden grafbeelden ,in hunne met o.nvergelijkelijke trouwen volledigheid uitgedrukte kosturnen , lagen vo.or de befchouwing en ftudie
Onzer gefchiedfchrij vers en fcllilders van de latere eeuwen bloot; en
to.ch begint de kennis van het middeleeuwseh kostuum in onze dagen
pas veld te winnen; toch vergaapt men zich nog heden aan den moyen
dge panache van De Marchangy, Crcuzé de Lesfer en Walter Scott,
ja van de duitsche romanschrijvers Cn dramatisten van het laatst der
XVIII' Eeuw. Duizenden geflachtslijsten met de betrokken wapens lagen
in onvergankelijk fteen in de vlo.eren onzer kerken te lezen - en hoe
weinig werks is er no.g van de to.ch vaak Zo.o belangrijke geschiedenis
der vaderlandsehe famiIiën gemaakt! l\1ogen de kostelijke en toch goedkoope werken, hier aangekondigd, met hun neêrlandschen en fransehen
lex!, en zuivere afbeeldingen, niet slechts van wapenen, maar van
geheeIe graftomben, ja van gefchildenle vensters Cnz. er het hunne tae
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bijdragen, om in de genoemde leemte te voorzien. En moeht men
eerlang ook in Noord-Nederland tot de nitgave van zoodanig werk overgaan. -

Van het andwerpsehe ziet reeds een deel van 500 bladz. met

ea 1500 gralfehriften het licht.

A. TIl.

"EN'rWICKLUNGS-GESCRICHTE DER FRANZÖSISCREN TRAGÖDIE vornehmlich im XVI. Jahrhundert, von Adolf
Ebert; Gotha, Perthes, 1856." Blz. 234, VIII. Prijs f2.70.-Deze
IcttergeCehiedftudie loopt

voort tot Corneille.

Belangrijk is de (ehil-

dering der twee elementen in dezen grooten dramatist cn der eindelijke ngepraal van de akademische regelen. De Cchrijver is in de eerste
l)laats historikns; lleehts in de tweede - kunsttheorist; dit komt zijner
onpartijdigheid ten goede: zijne ftem is eene der weinigen (van wie
gezegd mogen worden de beweging der laatste veertig jaren beoefend
te hebben), die reeht doen aan de fransehe)) tragédie", die haar niet
even diep verwerpen als zij eenmaal heroïeseh hoog boven alle kunstgenres is opgevijzeld. Hij geeft ook bij anticipatie, daar Vischers )) Liesthetik der

LITERATUR"

zich [jnts 12 jaar laat wachten, zijn richtings-

verrchil met den nieuwsten resthetiek-ontwerper, den tubingschen hoogIceraar, aan. Dit boek is onmisbaar, voor al wie gerechtigd wil zijn een
oordeel te vellen over de belangrijke vraagftukken, die zich op het gebied
der dramaturgie voordoen, en die op het punt zijn geweest onder eene algemeeue Shakefpere- en Göthe-vergoding verCtikt te worden.

K.

"MUSIK U. POESIE (Die Gränzen der). Eine [tndie ZUl' ~fthctik
der Tonkunft von Aug. Wilh. Ambros. -

Prag, Heinrich Merey.

1856. Blzz. 187 en X. -

Een boehken vol zins.

Prijs {l,60. -

Wien het vlijt nagcnoeg 1 cent l)cr 12 mO -pagina voor kunstfilozofie
te betalen, onthoude zieh het genoegen niet het te hcbben en te genieten. De muziek, in zonderheid in hare fterkc analogiën met de
eveneens op zelfvermenigvuldiging, rpiegeling en Urnbildung berustende
architektuur, cn in hare verhouding tot de poëzie, wordt cr met dieptc
en rijkdom van denkbeelden in behandeld. De Heer Ambros voert ftrijd
tegen de vormvergoders ; hij is theïst, en offchoon zij n godsdienstftelsel
niet volledig geformuleerd wordt in dit boeksken -

blijkt het genoeg

van eeuwige waarheid ontgloeid te zijn, om den Cehrijver te beletten
in de inkonsequentiën van Göthe te vervallen: )) Göthe, der erft feinen
dytllirambifchen Aulfatz über der Strafzburgcr l\lünfter ansbrauCte. urn
zchn Jaluc fpätel' )) Gott zo danken, dafz cr die Blumenzaeken, die
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Tabakpfeifenfäulehen uud die auf Kragl'teinlein kanzenden Heiligen auf
cwig los fei" -

was doch 1'0 reine Richtigkeit nicht Iwtte, wie die aus

dcm Jahrc 1814 (wo fich das Gr-wimmel der griechifchen Göttcr nicht
mchr üherall vordrängte) herrührenden

»

Herbfttage im Rheingau" bewei.

fen, in welchen Jïch der Altmeifter mit den)) kauzenden Heiligen" doch
wieder einläfzt (Ambros , S. 183). En toch -

de Heer Ambros onder-

fchrijft niet Statz' devies: llEwig treu der Gothik" eu waardeert Göthe.

-L."LITAUISCHEN SPRACHE (Handbuch der) von Aug.
Schleicher, I, Grammatik. Prag, 1856. Calve'sche Iluchhandlung." Prijs

f

4. -

Wij hebben de taalkunde hui ten de )) Warande" moeten

/luiten; dit belet onzen wandelaars echter niet nu en dan een plank over
de grens/loot te werpen, en ook in gene heerlijke beemden eens een
uitflap te maken. Wij vinden althands vrijheid genoeg om de vrienden
van fchooue vormen op dezen rijken fchat te wijzen, door Dr Schleicher, in een zevenjarigen arbeid, uit den vollen en fehier nog ongerepten fchoot des volkslevens bij-een-gebracht. Dat is {ail'e de l'arcMologie

avec les monuments en niet met gedrukte boekeu ; dat is niet boeken
met boeken maken; het anker op flesfchen tappen: maar dat is de
druiven zelf persen en nieuwen wijn winnen. Een tweede deel zal niet
alleen het grammatiesch resthetisehe der lithauer fpraak, gelijk dit,
aan liet licht brengen, maar het volksleven, de geestesrichting, de
zeden fchetsen, gelijk zij zich in hoogst fchilderachtige taalvormen uitdrukken. Eere zoo veel on vermoeide ftudie, waarvan onze akademische
pantoffelgeleerden nog maar geen denkbeeld kunnen krijgen. liet
tauisch"

II

II

li-

an ort und stelle" te leeren , gelijk Dr Schleicher het noodig

had, maakt" entberungen und mühsalcn" noodig,

II

von denen der cul·

turmensch unserer lage in der regel kaum ei ne anung hat, denn das
litauische ist im südlichen spraehkreisze nur noch in der hütle des
armsten bauern an zu treffen. Doch die gl'osze freude, die herIichen
formen diser spraehc in lebendigem gebrauehe zu vernehmen, liesz
mich jene mühsale leicht ertragcn." Onze goede Siegenbekcn en Weilanden, op 4000 nederlandsehe feholen nog altoos blindelings nagefchreven, zullen zich omkeeren in hunne respek tieve kisten, vernemende
dat de dwaasheid nu al zóo ver gaat van de fehoonstc taalvormen in
de armste boerenhutten te gaan zoeken, taalvormen, God weel, van vóor
de uitvinding der boekdlUkkunst cn de gezegende verlichting der XV- en

XVI" Eeuwen!

K.

T.

D.

MEN GE 11 N GEN.
BERICHTEN, WENKEN, VRAGEN, nRIEFWISSELING:
El\NST EN SCHEltTS.

WEDSTRIJD TE RIJSEL. - De christelijkc archreologische tijdfchriftcn zijn vol van den te Rijsel gcvoerden prijskamp. Dc Graaf
dc Caulaincourt, fekretaris dcr rijselschc Kommisfie

II

pour rreuvre de

N.-Dame-de-la-Treillc" heeft de goedheid gehad ons een exemplaar van
het

II

Compte-rendu du Concours" toe te zenden. l\len weet wclk een

goed gevolg tot heden de gelofte gehad heeft,

II

que les picux habitants

de Lille ont fait", zoo als dt! Heer de Contencin, Direkteur-Generaal
der Eeredicnsten en Voorzitter un den Raad van beoordecling, zieh
uitdrukt, lldans un de ees mouvements d'enthousiasme religieux ou Ic
zèle surabonde, pour ainsi dire, et s'épanehe en manifestations extérieures." llHet is misfehieu voor het eerst reder! vele eeuwen ," zegt de Hf
de Coutcncin, iu de gedenkwaardige vergadering van 13 April, waal'
al wat Rijsel aanzienlijks heeft en ook de mindere ftaud talrijk vertegenwoordigd was,

II

het is voor het eerst, dat eene geheeIe . bevolking,

zonder anderen fpoorilag dan zijne Godsvrucht, zonder andere leiding
dan zijn vertrouwen en zijne opofferingszucht , over-een-geJ,omen is de
grondilagen eener ftiehting te leggen, wicr belangrijkheid en wier
luister met dc fehittcrendste kunstfcheppingen der l\1iddcleeuwen om
den voorrang zal ftrijden." Zeer opmerkelijk is in 't geheel het ellarak ter van oprechten Godsdienstzin, dat de geheele inrichting en al de
handelingen van het

II

OEuvre de N.-Damc" kenmerkt:

trouwens de

vrouwen, aan welke Frankrijk, door Gods genade, 't behoud der Godsdienst
te danken heeft, zijn ook hier )) patronnesses" van dit [choone werk.
Men weet, dat de eerste prijs is wcehgedl'agen door de Heeren Henry
C1utton en William nurges van Londen. Men prijst zeer algemeen het
ikonograflesch gedeelte hunner ontwerpen. Voor ons verfchillcnde plannen hier nog niet bekend zijn -

offchoon de
zouden we, op

de befchriJvingen af, ons waarfchijulijk voor Georges Edmund Streets
ontwerp hebben moeten verklaren -

en zelfs dat van Vincent Slatz

meer dan, door den Raad van bcoordecling gcfchicd is, op den voor-
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grond geplaatst hebben: wij verIdaren ons groDte V1'icnden van den
baHteen , en vooral wanneer hij, gelijk hier het geval was, in het
progmmma verlangd werd. Men is te-onvrede, dat de Raad dit te veel
uit het oog heeft verloren. Daarentegen zijn de Engelschen, die geen
zitting in dien Raad hebben gehad, en niet-te-min de twee eerste prijzen
hebben behaald, verftoord, dat men het ontwerp Clutton en Bnrges wel
bekroond heeft, maar te Rijsel voornemens fchijnt gebruik te mal,en
van de vrijheiJ, die men zich heeft voorbehouden, om de uitvoering
van het werk aan een frauseh architekt op te dragen. Ook de Heeren
Didron en Rcichensperger, leden van den Raad van beoordeeling, keu.
ren dit bcGllit, of dit voornemen van de Rijselsche Kommislie zeer af.
Wij laten hier de lijst volgen der bekroonde mededingers:
I e Prijs: Frcs. 6000: Kenfprellk FOEDERIS ARC,\: Henry CluttOD & William nurges, van Londen. Jnllien bepaald blijft dat deze Heeren de kerk
niet bouwen, ontvangen zij bovendien eene premie van frcs. 6.000.
2 e Prijs: Frcs. 4.000: QUAM DILECTA TABERNACULA TUA DOMINI VIRTUTUM: Georges Edmund Street, van Oxford, fchrijver van verfchilIende werken over het gebruik van bakfteen, marmer, de glasfchildering en de kleur iu de bouwkunst.
3 e Prijs: Frcs. 3.000: L'EcLECTISME EST LA PUIE DE L'ART: JeanBaptiste Antoine Lassus , bouwmeester van het Goevernement, te Parijs.
Aan dit ontwerp wijst de Heer Oidron, voor het zuiver architektonieseh
gedeelte, den palm toe.
I eGouden mcdalje: DIEU EN SOIT GARDE: Henri Ellgènc Leblanc en
Louis Allguste Rcimbaut \'an Rcims, en Emeric Vcnszlmann van Parijs.
2e Gouden medalje: ZELUS Do,,,us TU!E COMEDIT ME: Lodewijk de Cllrte
van Gend, en twee medearbeiders, waarvan een thands bekend geworden
is - Aymar Verdicr te Parijs, en de andere vermoed wordt te zijn
de Hr Leturcq.
3e Gouden medalje: 0 CLEMENS,

0

PIA,

0

DULCIS VIRGO MARIA: Vin-

cent Statz, van Keulen.
}e Zilvcren medalje: JN VERITATE CONFIDO : Isaac Holden en Zoon,
l\ianchcster.
2e Zilveren medalje: SPES: Cllthbert Brodriá, van HuIl.
3e Zilveren medalje: AD !ETHEIlA TENDENS: George Evans en Riehard
Popplewell-Pllllan, van Londen.
4e Zilveren medalje: DEUS ADJUVET: Leroy, van Rijscl.
Loffelijke vermeldingen ere wquo:
NISI DOMINUS: Georgc Goldye, van Sheffield.
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SI PARVA L1CET COMPO:-4ERE MAGNIS : Georges Adclmard Bonel, van Caen.
Andcre loffelijke vermeldingen, alfabeticsch gesteld:
CE MONUMENr SERA L'EXPRESSION D'UNE GRANDE PENSÉE D'ESTHÉTIQUE CATIlOLIQUE. Charles Arendt, architekt van het Goevernement, te Grevcnmacllcrcn.
SANCTA ~URIA SINE LABE CONCEPTA; AuglIst Ottmal' Essenwcin, van
Carlsruhe (fchrijver over de kerken van Holland).
QUATRE TRÈFLES: Ferdinand Kirschener , architekt van liet Goeverne·
ment, te \Veenen.
Dmi SPIRO SPERO: James Lyndon-Pealey, van Birmingllam.
IHS: JOHANN l\1üLLER, architckt van den Keulen-M.indenschen I'poorweg, van Keulen.
EXCELSIOR: John Robinson, Londen.
SOLI DEO GLORIA: Fcrdinand StadIer , van Zurich.
De een-en-veertig ingezonden ontwerpen verklaart de Kommisfie aflomstig te zijn uit de volgende rijken:
Uit Frankrij k (4 bekroond). •
15
)) Engeland 14?
..
15
)) Schotland 1 5 Groot-Bnttan]e (8 bekroond).
)) Rhijn-Pruisen. 3
)) Baden.
1
» Oostenrijk.
1
» Ranover
1
)) Silezië.
1
)) Noord-Nederland.
» Luxemburg
» Bclgiën

Duitscliland.

'7

1
1
1

R.
KERKBEELDEN EN KERKGEWADEN IN LIMBURG.Volgends den )) Courrier de la Meuse" hebben de Heeren Cuypers & Stoltzcnbcrg van Roermond weder den palm wechgedragen op de onlangs te
Maastricht gehouden ten-toon-ftelling van nijverheidsvoorwerpen ; waar,
derhalve, gelijk het behoort, de SCUOONE nijverheid niet was uitgefloten.
\Vij zien mct het grootste genoegen, uit het openbaar gemaakte verllag ,
dat ook de Heer Stoltzenbcl'g VOOI' zijne ten-toon-geftelde parementen
den nijl der Middeleeuwen geraadpleegd heeft: )) Il s'inspire, zegt de
» Courrier de la Mense" , )) aux chefs-d'oonvre que la broderie a produites,
avant que la Renaissance ne l'eilt tcrnic par son souIDe profane. Nous
ne parlons pas du fini de la broderie proprement ditc , ni du choix des eou-
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4tH

Icurs." Wij hebben gecn woorden \'an' lof genocg voo I' den lIeer Stoltzenberg , in.dien. waar wij niet aan twijfelen, dit oordeel juist is. Wij
wcten hoc diep de [maak voor die wanvormige, onplooibarc kerkgewaden
tler Renaissance heeft wortel gefchoten, en wij wenschen van gantscher
harte, dat de Heer Stoltzenberg in zijn ftreven tcn gocde dien neun
van de Eerw. nederlandsehe Priesterfchap ontvangen moge, dien elke
poging tot herrtelling in ecre der christelijke kunst verdient. -

De Heer

Cuypers heeft, op gcnoemde ten-toon-ftelling, onder anderen een Cal·
varieberg in eikenhout gehad, die met dat zelfde talent gepolychromeerd
moet zijn, dat door de engelsehe en fransche kritici zoo zeer geprezen is.
'Vij kunnen geene enkele gP.!egenheid ongebruikt laten om onze ncdcrlandsche Geestelijkheid op het hooge belang te wijzen, dat er voor
ons in gelegen is esn man als dezen voortreflijken jongen kunstenaar.
in ons midden te hebl,en. Als architekt is de Heer Cuypers doordrongen
van de kunstbeginselen , die thands in alle befchaafde landen van het
westerseh Europa door de uitftekendste christen thcoristen en bouwmeesters gehuldigd worden. De Heer Cuypers is niet van de genen, wicr
gebrekkige kcnnis van de Gothiek hun gemakkelijkheidshalve verklaren
doet, dat men, eene ke.rk bouwende, voor onzen tijd iets beters dan
Ge mecsterwerken van 1300 kan feheppen. Soliditeit, waarheid, eenvoud, grootsehheid, ziedaar wat de gothisehe ontwerpen van den Heer
Cuypers kenmerkt. En deukt men mogelijk, dat die fchoone ontwerpen
kostbaar in de uitvoering zijn? -

Raadpleeg, ter huidige Amsterd.

Ten-toon-ftelling, het model van de kerk, die voor de parochie van
Wijk-l\'laestrieht gebouwd wordt. Dat is eene groote kruiskerk, in de
heerlijke Gothiek van de tweede helft der

XIII" Eeuw; eene kcrk gemaal t

van de beste materialen, en die in 't geheel f75.000 kosten zal

l ).

l\'len moet van geen dure fehoonheid fpreken. Het leelijke is duur; de
ftubdoor, zijn pleister, zijn witsel, afgieten. het aanplakken -

knoeyen

is duur; goede, hechte, zuivere kunst is goedkoop.
Wij zijn in ons gunstig oordeel over den Heer Cuypers eenftemmig met
de beste buitenlandsche arehreologen. In dit oogenblik houdt men zich in
zijne werkplaatsen bezig met de vervaardiging van verfehillende voorwerpen
van gewijde kunst hem aangevraagd door den Heer Didron te Parijs.
I) Wij wenschen den Zeer,Eerw. Heer van Laer van harte geluk. dat hij,
voor zijne oude kerk, wier verdwijning wij (helaas, geleerd door treurige oudervinding) beklaagd hebben (D. Warande", I. 81, 375) - bevreesd als wij
waren voor de plaatsvervanging door banketbakkers-gothiek - een veel fchooner
werk in ruil zal ontvangen.
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Op de limburgsehe ten-toon-ftelling zijn 18 loffelijke vermeldingen,
24 bronzen mcrlaljes, 24 zilveren en 4 verguld zilveren toegewezen.
Van die 4 hebben de Heercn Cuypcrs en Stoltzeuberg er 2 behaald.

lU.
MIDDELEEUWSCHE DRAMATIEK.- Men zegt, dat alle landen hunM revolutie moeten hebben; men vergelijkt dat fehier bij de nood·
zakelijkheid voor alle mannen, die niet als kinderen zullen blijven fpreken, dat zij een tijdperk van

II

den haard in de keel" moeten doorle-

ven. Spanje fchijnt, in onze dagen, dat weinig vrolijk fehouwfpcl te
moeten aanbieden. Het liberali~mus heert er de hoofden een weinig van
ftreek gebracht. Tot dus verre hadden op de fpaansche tooneelen de
godsdienstige dramata zieh gehandhaafd. Thilnds echter heeft de regeering
die vertooningen verboden. Men weet nict recht, of hare naïeviteit het
rationalismc der regeering ergert, of dat eenig vroom gevoel (naar haar
voorgeven) daardoor geërgerd wordt. Hoe 't zij -

Spanje, dat zoo lang

zijnen riddergeest , zijner vroomheid, en zijnen fymbolisehen zin getrouw
is gebleven, verkeert thands in een altoos eenigszins belaehlijk overgangstijdperk - zoo'n tijJperk, waarin de opgeschoten knaap zijn korte
broekspijpen en mouwen wil doen vergeten door zijn bluffen, vloeken,
hilterdrinken en tabahooken: het zal het echter te boven komen, zoowel als Frankrijk. Voor nict lang geleden dreef men in Parijs met het
heiligste den fpot: thanJs, heeft men, in den laatsten winter, voor
een eerbiedig publiek, drie maanden aehter-een, op den fchouwburg de
l'Ambigu-Comique )) Ic Paradis perJu", de Schepping, Val, en Zondvloed vertoond. In \ValJizerland heeft men de federt eenige jaren afgefchafte vcrtooning der Geboorte van den Zaligmaker hervat, onder den
toevloed eener talloze uit alIe oorden faamgekomell menigte.

H.

"DIETSCRE WARANDE".
1856. N°. 5: Septembre et Octobre.

UN NOUVEAU MONUMENT NÉERLANDAIS.
;?II~.
0
Asomme qui

est portée au budget du I"oyaume des
Pars-bas
, .
~ ,
•
pour I entretten des « MONUMENTS lIISTORIQUES)) S e[évalf, en
IJ!J:'..- 1855, au ehifft'e remarquable de fl. lO(}O.- je dis: - mille flol'Ïns
argent courant d'llollande. Ex ungue leonem - e'est à dirc, jugez
d'après ceUe donn~e de la disposition du gouvernement et des représentanls de notr!! Etat, en vers rart existant et l'archéologie naissante.
Ccpcndant vous vous tromperiez élrangément si vous concluïez de ces
mille florins que les gens en place, the nobility and gentry of this
country, scraient sans entrailles pour la décoration de nos villes et ponr
la célébration de mystères nationales. La parure de nos cités et de nos
campagnes sc hérisse en pieux de lanternes et de télégraphes sveltes et gracieux, se u rebouehe" en temples grees de toute espèce, pour serv ir de bourses, de portes, de debarcàdères, d'universités, d'églises, s'étend docilement
en ligne droite, emportant les tours, les remparts, les maisons, les arbres et
les prés, pour laisser passer les voitures à vapeur et les piétons. On est
fort dans la confection des plaines , des places, des eours de toute espèee, des toits applatis, des corniches, de tout ce qui est uni, plat,
horizontal , de tout ce qui relève du niveau, pour ne pas dire dunéant.
On raffole du plaisir d'abaUre des édifices, afin de gagner des espaces
pavés. Le conseil communal d'Amsterdam a décreté la oémolition d'un
joli bàtiment de 1620 1). un des rares spécimens de notre architecture
en brique rouge et en pierre peinte que Ml\L Reichensperger, Didron
et Beresford Hope ont tant admiré, quan d ils nons ont fait Ie plaisir de
visitcr notre bonne ville d'Amsterdam. On n'aime pas les vieilleries.
Un homme d'esprit vient de féliciter l'administration (dans Ie "Handelsblad))) du courage avec lequel die abat tous les anciens édifices,
qui, à ce que assure ce monsieur, sur la foi d'un français (voyageur
en nouveautés?), sont « abominables». En compensation on no us a fait
don d'un monument tout neuf, CeUe ville, qui tient à sa solde nn
directeur de théàtre, pour développer Ie goût national par des chanteurs
allemands et italîens et par des danseuses de Madrid ou de Paris, ceUe ville
qui n'a pas cinq cents florins pour réparer un monument éminemment caractéristique de 1620, cette ville qui vient de doubIer les impMs et qui,
en infligeant ceUe calamité à ses citoyens, court Ie risque de bateF sa perdition , vient de faire Ie simulacre d'une eapitaie fort-à-son-aise. Elle a
eontribué quelques milliers de florins pour qu'on ornàt sa place prin.
~2)

~

1) Cependant tout espoir n'est pas perdu que Ie collége municipàl revienne
de sa résolution.
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cipale d'un monument, à l'honneur .... des événements de 1830 ct 1831.
Après que, par la réorganisation des relations commerciales, par Ja
mise en correspondance des cbemins de fel', par les congrès de littératcurs, de libl aires et de statisticiens, on a tàché de raltacher socialement
les liens nationaux, qui avaicnt été rompus IJolitiquement par la révolte
de 1830 et par la gUeiTe qui ra suivie, on va ériger un monument qui
répète, poU!' l'édiJication "DU CONTEMPORAIN ET DE LA POSTÉRITÉ» , les
cris d'il y a vingt-cinq ans "AUX ARMES! II et "EN AVANT!» Ce ~ont Jes
héros de 1830 et 1831 eux-lJIêmes qui se sont chargés de cettc besogne;
et eertcs , si les intéressés n'avaicnt pas embrassé cctte cause, il y aurait eu lieu à craindre qu'on n'en eût rien fait.
Le monument, comme muvre d'art, Iraduit bien la pensée des fondatcurs. Gest une espèce de pilier , de silhouclte heureuse, bàli SUl' un
plan octogonc et surmonlé d'une statue , représentant Ja Concordc. Lc
sonbassement rappelIe la tombe dei victimes; les flancs du pilitr qui
s'amol,tissent en pignons, du milieu èesquels se dégage Ie piédestal dc
la statue , sont couverts de bas-reliefs et u'inscliptions. Au bas du monument coule une fontaine d'eau d6 source, qui, si elle pcut être rendue purc ct fralche, sera uu ~rand bic u pOU!' la viIle, ou, pendant
des siècles, on n'a eu 'luc dc reau de pluie. Le monument rait
honneur aux talents architecloniques dc 1\1. Henri ,'au Elven, ct Ie jeuue
artistc a éte digncmenl secundé par 1\1. Royer, qui a bien voulu se
chargcr de faire les modèles Jlour les bas-reIicfs, et de composer et d'exé.
cuter la belle statuc en Jlierrc d'escausinnes, dont Ie faisceau de hachcs,
Ia come cl'abondance et Je cJsque représelltent él'Ïdcmment l'iutCllsité cl
les fruits de celle "Concorde armée n quc Ic roi Guillaume Ier a oppo8ée
à l'iusurrection de 1830.
Les orateurs qui out pris la paroie, à J'inauguration du monument,
ont assuré que la llollande a ,aincu dans la lutte avee la Bclgique;
mais quc du reste, comme il couvient au vainqueur, nous n'en voulions
plus du tout aux vainells: nous leur pardollllons généreusement; et l'un
des orateurs a dit fju'effectifcment il ell appclait aux fondateurs du
monumcnt pvur déposer Ie Idmoignagc quc cc mOliument élait consaeré
EXCLUSIVEMENT à la concorde, à J'union, à la confraternité de la Belgique et de la llollaude; l'autre a assuré 'luc ce monument devait être
une « GARANTIE II pour les Néerlandais des aneiens Pays-bas autrichiens
qu'i! n'existait plus aUCUllC animosité, poiut de rallcune, plus aucune
antipathie enlre eux et les Hollandais.
Cette explicatÎon du monument était aussi ncuve que jolic; mais cc
qui est sérieux,- c'est qu'on a osé débiter ces somcttes devant I! roi.
La .Gazette d'Amsterdam" n'a pas manqué de siller et de huer tous
ceux qui osclaicnt douter de I'excellence du projet national qu'on vcnait de mettre cn exécution. Du resle: la fête a élé naiment populaire; la populace y a pris nne part très acti ve, ct, enconragée par radministration, eIle a fait si bien qu'à de rares exceptions près, les riches
particuliers d'Amsterdam ont tous illuminés leurs maisons.
Ç'a été une belle fêtc; une de ces fêtes qui vous font oublier que
les temps sont dûrs, qu'on double les impÓls, qu'on abat les chefsd'reuvre de rart néerlandais, qu'on met hors de mode les vertus dc
nos ancêtres : dans l'ordre intellectue\ - la logique; dans l'ordrc
matériel - l'économie; dans l'ordre moral - I'amour dc rart national
el des sai'nes traditions du passé.
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RÉCEPTION DE IIARIE-ANNE D'AUTRICIIE,
FIANCÉE DU ROl PHILIPPE 11,

?,EE

à Nimègue, Ie U !oût,

mo.

savant archiviste de Louvain, M. Edw. van Even, nous fouruit une curieuse « r~lation I) contemporaine des honneurs rendus
~_
à Nimègue par les Etals Neérlandais à la princesse Mal'ie-Anne,
lille de I'EmpereUi' Maximilien 1I, lors de son passage à Nimègue, d'ou
elle compta se rendre à Anvers ct à FlesEingue, pour metlre à la voile
vers rEspagne qui avait perdu sa reine, morte en 1568.
Celle « relation» a élé écrite par un lémoin oculaire et. zélé acteur
dans la cérémonip., Ie pensionnail'e (ministre de la régence) de Louvain,
maître Jean de Caudekrrcke, fils de Jean Lievens et de ~1arie van Dieve
(de la familie de Pierre Div;eus, I'historien de la viJle de Louvaili). L'honoTahle pensionnaire ne néglige aueune des particularilés, qui déterminent
la physionomie pitlorcsque de la cérémonie en question. 1I n'oublie pas de
DOmm('r ct de car:wtériser jusqu'aux auberges ou lui et ses eollègues dans
la dépntation dont il faisait part ie , onl trouvé nn logement. Le 8 du
mois d'Août, Ie matin à 5 henres, nolre pensionnaire se mil en marche,
avec Ie bourgmestl'e, nommé Liedekereke et Ie prélat Jean "an der
Linden, de l'abbaye noble de Ste Gertrude de Louvain. Le jeudi, Ie
jour de S. Laurent , iJs furent accueillis à Bois-Ie-duc par l' évêque, maître
Laurent l\1etsius, ainsi que par l'intendant général BaCK. lis y trou·
vèrent les autres députés; à savoir Ie seigneur d'Overyssche, de la
part des nobles ; pour la ville de Bruxelles, Ie sire van den Tymple
bourgmestre, l'intcDllant Antöine van der Hart, maître Jean de Maelcote, pensionnaire; pour Anvers, Ie chevalier Henri de Berchem, bonl'gmeslre et maître Jean Gilis, pensionnaire; pour Buis-Ie.due, Ie bourgmestre
,.Jonkheer» Guillaume de BOl'chgrave et maître Rodolphe Weekemans,
pensionnaire; auxquds s'associa maître Corneille \\' eellemans.
Le dimanche, 13 août, on arl'iva à Nimègue, ou Ie duc d'Albe avait
fait chanter uue grand'mcsse « par les chanteurs de son Excellence)).
Le célèbre évêque de Ruremonde, GuiJIaume Lindauus, officia.
La rf!ine arriva Ie 14, par un n:1vire que I'évêque de Cologne lui
avait donné pour deseendre la rivière. Au son des trompettes et au
bruit du canon et des «fusécs», la reine débarqua. Elle fut reçue à
Nimègue par Ie clergé ql.li, bannières déployées, était allé à sa rencon·
tre, ainsi quc par les dues d'Albe et d'Aerschot, les eomtes et seigneurs
de Megen, Barlaymont, Noircarme ct d'autres. La reiue, aecompagnée
de ses deUK pctits frères ct de ses filles d,hOnneur, fit son entrée à
cheval, sous un précieux baldaquin porté par les magistrats de la viUe.
Elle descendit au célèbre palais Ie « Valkhof", bàtisse de Charlemagne
dont, en ce moment, il reste cncore de remarquables débris 1). Le duc
d"Albe aida la reine à desccndre de cheval; mesdames d'Aerscbot et de
Hierge, sortant du palais, vinrent à sa rencontre, lui firent trois révé·
rences et l'embrassèrent sur la bouche.
Mercredi, Ie seize, les députés eurent à s'acquitter de la cérémonie

~ ~

I) La chapelle Qctogone et l'apside d'une antre chapelle romane.
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du baisemain. La dernière partie de I'hommage fut menée à bonne
fin. La reine óta de sa main droite «Ie gant brun et parfumé» et,
ml'!!tant la llIain gauche SUl" ses genoux, elle fit reposer la droite sur
celle.ci, pour admettre les députés à la cérémonie. l\1al~eureuscment cette
cérémonie avait commencé par un échee pour les Etats. 1\le Jean de
l\Iaclcotc, pensionnaire de Bruxelles, s'était chargé de la cO,mposition et
du débit de la hal'angue officielIc. Les députés des autl'es Etats et pl'incipalcmell t la ville de Louvain lui contestèrent Ie droit à cet honueur j
on convint eependallt qu'il était trop taru pour en charger un autre j
mais, pour comble d'infortuue, à force de critiquer et de modifier Ic
discours que Maelcote avait dressé par éerit, on Ilvait réussi à dérouter compièternent Ie pauvrc bruxellois dans son propre ouvrage, et
un moment avant de réeiter sou harangue, il avoua qu'il ne s'en sentait
pas capable. Ses collègues lui permirent alors d'en faire leeture à la
reine, pounu qu'il en réeitàt l'exorde par ereur. Ou reste Ic greffier
Wellemans se mettrait derrière lui, pour Ie souIDer. Mais à peine Ie
pauvre pensionnaire avait-il énuméré les onze "pays» au nom desqucls
il s'était arrogé ue prenure la parole: Ie Brabant, la Flandre, l'Artois,

le Ilainaut, Lille, Douay et Ol'chiez, la Hollande, la Zélande,
NamuI', Tournay, Ze Tornesiz et Namur, que la mémoire lui manqua totalement, de sorte qu'aussitÓl il dût recourir à sa petite note,
et qu'au plus grand méconlentement des autres députés ij fit cc qui
jamais ne s'était vu avant ce jour. On regreUa amèrement qu'on n'elît
pas choisi un aulre pensionnaire pour remplir celle fonction, ou « qui
'lue ce fût, qui eût mieux: appris sa leçon».
On coruprend f~cilenlent qu'avec (ous ces délails la relation de mallre
Lievens, rédigé en néerlandais ua XVIe siède, est riche en petits tableau x
pleins de couleur, de nalurel et de finesse rr,êmc.
Le pensionnail'e de Louvain n'a visé qu' à la fidélité, dans son récit,
ct, malgré les lacunes, Jes lapsus calami, et d'aatres petites illexacliludes, il en a rendu la leeture très altachanlc poar qaiconque ai me à
se voir dérouler, devant ses yeux, les scènes du passé, pour y éludier
Ie creur huruain et les formes de la vie, sans avoir besoin de les dépouiller
du style eollet monté de l'historien ou des agréablcs fictions du romancier
<lntiquaire.

LA GUERRE DE GRUIBERGUE .
1~0<611derdijk,

Ie prince des poëtes néerlandais de cette époque de
transition qui rallie l'académisme du XVIIIe siècle à l'art moderne,
e>. a été Ie premier, a été Ie sml parmi ses compatriot es contemporains qui soit enlré assez avant dans J'esprit du moyen àge l)our en
comprendre la poésie épique et ponr copier un poëme de plus de
12000 vers dans I'intention de Ie publier. Celle intention il ne I'a
pourtant pas réalisée; cc n 'est que de nos jours, dans les dernières
années, qu'on a eonfié Ie poëme à la presse. Enrichie des notes de M.
Ie professeur Bormans et d'un résumé des éditeurs, « La Guerre des
seigneurs de Grimbergue» contre Ie due de Brabant, auquel Hs avaient
,refusé de faire hommage, a été liue à la presse par la société des
•,

.
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l' Bibliophiles flamands". Cest un ouvrage en deux volumcs cl'un
prix
assez élevé, et dont i! n 'a été tiré pour Ie commerce que 100 exemplaires. C'cst cc qui nous a donné l'idée d'en publicr quelques
tragments dansnotre revue. Le poëme est riche en tableau x animés
de siéges, de batailles de toute espèce, ou se révèle à tout moment
Ie cachet du XIV- siècle, et ou ce cachet attire nécessairemcnt
l'attention de tout amateur d'archéologie et de poésie. Les fragmcnts
}JUbliés dans notre cinquièmc livraison pour 1856, sont emprunlés
à Ia première partie de I'épopée. Le démêlé s'engage ; on se parle,
on négocie; les caractèrcs irascibles et fougueux se produisent à coté
des natureIs cal mes et réfléchis; on discute, on plaide, on menace :
on ne fait encore quc montrer les annoiries dont les comhaltants auront à soutenir I'honneur.
Nous avons dessiné pour cette livraison les écus des nohles qui dès
Ie premier moment sont engagés dans la lulte; nOU5 y avons joint les
quelques vers du poëme, ou ces écus se trouvent hlasonnés à la manièrc du XIV- siècle. Cest assez curieux; car dans la sciencc héraldique aussi, les amplifications et les dislinetions du XV- sièele ne sont pas
toujoul's prél'érables aux simples habiludes des XIII- et XI Va siècles; là
commc ailleurs la Renaissance a cultivé la I'orme sans se souvenir du
fond. Nous avons remarqué, dans les armoirics que nous rcproduifOns
ici, différents systèmcs de brisurc pour les cnfants des nobles.
L'aîué des fils du sire de Grimhergue charge les armoiries de son
père de trois ngàteaux" de sable (N° 3); Ie serond arlopte un sautoir de
gueules (N° 4). Lc fils du seigneur d'Oyenbrugge entoure récu de son père
d'une hordure endentée (N° 6). l\1essire Gérard de Screyhane hrise cl'une
hordure simple (N° 9); messire Jean, d'une bordure endentée (N° 10);
I'aîné de la maison de Hombeke porte Ie lamhel à trois pendants (N° 12);
Ie puîoé ad op te la hordure (N° 13); Syrnon van den l\1ale ne se distinguc
de son père que par la moletle (pelite roue d'épéron) qu'il a placée en
canton dans son éeusson. Restc à sa~oir s'iI ex is te eurore d'aulres raisons que la convenance des champs armoriaux, qui auraient décidé
l'une familie de briser d'une autre manière que sa voisille.

VANDALISME ET ACADÉMISME.

OE
~~

(De notre Jivraison précédente.)

A manie des collcetions ra loin en Hollandr. Une des figures
les pln5 intéressanles de notre llistoire cst, certainement,
la helle et malheurellse comtesse Jacqueline de Bavière, martyre
de la lachelé ct de la félonie des hommes qui I'entouraicllt. Notre ami
et collahorateur M. Hofdijk 1) vient dc jeter un jour tout nouveaU sur
la courtc carrière de cette princesse couragense, qui a été I'ohjet de la sympathie constante de nos arlistes et de la critique morose ou des panégyri,
qnes pédants de nos académiciens. 1\'1. HoFdijk nons rappelIe que les compatriotes de Dame Jacqueline ne lui ont pas consacré une statoe ,
~

1) Dans son beau livre "Historische Landschappen" (llarlem, A. C. Krusc>
man, 1856).
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mais qu'ils ont invenlé une manière toute spéeiale et neuve de eéJéhrer
sa mémoire. Dans Ie « pêle.mêle» du musée national de La Haye on garde,
sous Ie N° 693, une mêehe des hlonds eheveux de la eélèbre eom·
tesse. A la page 27 du catalogue on Iit effectivement: ft N° 693. Che·
veox du eereueil de Jaeoha van Beyeren" 1). 11 est prohable que Ie N°
707, Chemise et camisole de Guillaume Ul», et Ie N°. 653, (( Houppe
de lil du Czar Pierre», trouveront plus d'admiraleurs que la donlou·
rense rclique profanée de la panvre Jacqueline.
(I

Dans la commune d'Odoorn on s'oeeupe I'n ce moment de la démo.
lition d'une église romane, attrihuée (eela va sans dire) anx temps
pa yens.
Dans un aulre artiele sur Ie Vandalisme de nos jours nous a\'ons
dénoneé la destrnetion de deux groupes de maisons à Amsterclam, resles
ca ractéristiques de nolfe art de la Ir. et de la 2de moitié du XVII· sièele.

BIBLIOG RAPHIE.
N° IV.
2E'!utriehe ne s'assoeie pas seuTemeut au grand mouvement arclléo·
~
logique de rEurope par ses eonstrnclions en style ehrétien,
~_ mais eneore par la seienee et la littérature. MM. Guslav Heider,
Rud. von Eitelberger et J. Heiser , deux érudits et un architecte,
"iennent de fonder une publieation périodique, qui donnera des des·
criptions et des monographies des ((Monumenls du moyen age dans les
états aulrichiens». (Stuttgart, Ebner et Seubert; Vienne, C. W. SeideI,
1856.) Nous en avons à I'inspeetion Ie Ir numéro, qui nous apporte
l'hisloire du monaslère de ft Heiligenkreutz» de I'ordre de Cisteaux, par
M. Joseph Feil. Cette monograprlie, illustrée de plans, façades, dessins
perspeetifs, doe vilraux peints, gravés et exécutés en littlOgraphie poll"
chromatique, donne en même temps Ie tableau de l'organisation des eouvents eÎstereiens en général. L'architeclure de I'Autriehe vient mar ier
ses riehes harmonies à I'accord des formes des pays du Bhin, de la Seine
et de la Somme et d'au delà de la Manche.
Le Dr Forehhammel', de I'universilé de Kiel, vient de publîer à Ham·
bourg un Iraité (( De la purelé architeetonique, se manifestant dans les
quatre styles principaux»: l'égyptien, Ie gree, Ie plcin eintre ct Ie
gothique. 11 y a progrès. M. Forehhammer traite ie gOlhique avee moins
de hauteur 'Iue les uphilologuesl> n'en ont I'habitude. Jusqu'iei M. Foreh·
hammer a Ie malheur de ne pas voir que Ie gothique troove son principe ailleurs eneore que dans UDe néeessité matériclle: si M. Forchham·
mer n'a pas dépassé les trente ans, il est ea voie d'apprendre plus
tard ce que j usqu'ici i! ne sait pas.
«Manuel de la peinture à l'huile», par M. Alex. Elbinger. Halle,
1856. Ce manuel est un peu en retardo Pour les procédés iJ semble
I) -IIaar uit de kist van Jacoba van Beijeren".
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que nous n'ayons plus grand'chose à apprcndre après Ic Titicn, Van
der Helst, et Gerard Don, et ponr les idées, Ie uGnide de la peintnre
dn mont Athos» me plaisait un peu mienx (( Manuel d'iconographic
chrétienne, par Didron AÎoé,. Paris, 1845).
(( Histoire de l'habillement, des bàtiments, des meubles, des ustensiles de ménage, et[~. par M. Hermann Weiss. Stuttgart, Ebner und
Seubert », Ire livraison, prix Il. 1.60. Ce manuel sera complet en 7
ou 8 livraisons. Nous Ie recommandons fortement à DOS lecteufs. S'il
restera impossible de traiter une si vaste matière dans un cadre uussi
horné, on doit au moins reodre ce témoignage à l'auteur qu'il nc
noic pas sa science solide dans des phrascs inutiles. Il épargne son papier et Ie temps de ses lecteurs.
«Tradil ions et historiettes pour la vieillesse ct Ie bas age ((ür jllllg

und alt). Düsseldorf, Arnl & Co.» Paraît en livraisons dc 10 Silbergroschen. Gest une anthologie ilIustrée, choisie dans les recueils de
Bechstein, Hocker, Herchenbaeh, Albert et Ellen .
• Chants populaires historiques, publiés par Ie Dr Hildebrand». Leipsick, Gust. Mayer. Cc recueil forme la seconde eentaine de chants historiques rassemblés par feu Fr. L. von Soltau, compléléc dans des recueils
de Leyser et autrcs savants compilatenrs. Quelqucs-unes des chansons sc
rapportent à Ja Néerlande.
( Héritage délaissé par nf. Willems, puhlié par M. van Duyse. Gand,
De Bus~cher, 1856.» Gest unc réimpression des opuscules détachés de
M. Willems, Ie flamand 1), qui ne se trouvent que rarelDent dans Ie
commerce. JU. van Duyse y a joint des introduction. et des not es. Mais
ce qu'on désapprouve, c'est que M. van Duyse s'cst permis 11'y faire
des corrections (7) dont il ne rend pas compte.
Un de nos amis a consacré un chaleureux article au « Livre Choral»
de M. L.-S. Fanart (Paris , 1854). Nous ne padons quc rarcment musique dans la « Warande»; ce n'cst pas quc nous eraignions quc Ic
système chrétien ait tort dans I'art de Ste Cécile, q:uand il a raison
dans eclui des Quatre Couronnés; ce n 'est pas que la vérité archéologique y soit plus généralemcnt reeonnue que ce n'est Ie cas dans les
arts du dessin: mais notre voix qui parIait musiquc est éteintc; nolre
oreille qui écoutait Jes harmonies d'ici-bas, pour en faire jllstice, a été
attirée par les eoneerts des anges ~).
Nous pouvons communiquer à M. Fanart que Ie goût du vérilable
chant grégorien commence à se répandrc chez nous; senlement on craint
que les mélodies du «Livre ehoral» ne Jlourront pas se chanter successivemcnt pendant les grandes messes, dans I'ordre que Ie service requiert;
on craint aussi que I'aceompagnemcnt ne relèvcra pas assez les mélodies
ponr qn 'on ose les cxéeutcr telles qu 'dIes sont écritcs; et pour ahandonner à nos chanteurs l'introduction de nuances dans ces mélodies,
comme M. Fanart selDble Ie demander (pag. XLIV), nons nu Ie pourrions
en conscience.
1) Voir notre volume "De la littérature néerlantlaisc". pa!;.
2) "Warande", pal'tiefl'ançaise, pag. 26, 27.
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"Recueil de motlèles gothiques (Gothisches Musterbuch), par Vincent
Statz et G. Ungewitter. Avcc une introduction de A. Reichensperger.
Lcipzig, T. O. W cigel, 1856.)) L'on ne peut reprocher au noble style
gothique que les qualilés praliques lui manquent. Ç'a élé faute dc savoir,
qu'on a prêché cette crreur. Quiconque répéterait cncore cette accu sation injuste fcrait preuve de mauvaise volonté en ne lisant pas ce que
tout Ie monde a sous la main, et il se couvrirait d'un ridicule bien
mérilé. L'associalion de M. Slatz, l'architecle aux idées poétiques et 10giques tout à la fois, avec M. Ungewiltcr qui a surleut étudié les formes
de la vie domestique, promet de grands résullats pour la publicatioll.
qu'ils ont entreprise sous lïnspiralion de M. Reichcnspergcr. Le vaillant
capitaine de la garde archéologique chréliennc de la Prusse a Duvert
Ie nouveau volume dc modèles golhiques, par un hrillaut discours.
Avec un tel porlail l'édificc de nos arlistes ne peut manquer <i'allirer
de nomhreux visiteurs. Le recueil est destiné à contenir une quinzaine
de livraisons.
Lc libraire-édileur T. O. W cige! vient de lJublier la 1 re livraisoll
d'une revue (( de l'archéologie et de l'art chrétien ll. Cct Duvrage, splendidemen! édité, semble être deiiliné par les savants directeurs l\iM. von
Quast et Heinrich Olie à devenir pour I'Allcmagne ce que les (( Annalesll sont pour la France. En annonçant cclle belle en!rcprise dans
notre (( partie néerlandaisc», nous avonil rele\é entr'autrcs Uil curieux
article de M. Ic pasteur OLie touchant l'orientatioll des égli,cs. Nous
avoos exprimé la douleur séricuse qui remplit notre :ime, à la vue des
Dombrcuses églises nouvelles qui se bàlissent en llollande, sa liS qu'oll
tien ne Ie moindre compte de la direction de l'axe de l'église. Je I'avoue
naïvement - je ne puis m'accommodcr des mondes à reboul's. Quand,
dans les hymnes dn matin, les chanoines, pour saluer la nouvelle aurore, doivent tourner Ie dos au tabernacle, je trouvc cela nn spectacle très peu édifiant.
Quand les rayons du midi pénèlrent par Ie vitrail qu'archéologiquement parlant nous appelons Ic vitrail du traossept du [lord, c'est
d'un effet qui ren verse toutes nos notions astronomiques: Ie soleil
passant à travers la porte de la nuit, éclairllnt la région des tenèbres!
Et Ie portaiJ du midi, Ie symbole de la gloire éternelle, pri"é ajamais
des splendeurs célestes! Que diraieot Jean Beleth et. Guillaume Durand d'une pareille hérésie? Le hon Dien, qni ré8idait dans Ie sanctuaire tourné vers rOrient, ou naîtrait la lumière du monde, vous Ie
privez de son auréole. Le grand arc au-dessus de l'ambon n'est plus
I' "arc de triomphe» ; on ne sort plus de la nef commc ({'un ordre inféricur, pour entrer dans 1'0nJre suprême, qui est figuré par Ie chomr
ct Ie sancluaire, tendant vers l'Orient. Vous ne ferez plus à vos morts
I'cgarder l'Orient, quand au son de la trompette du gralld jour ils lèveront la tête et demanderont ou réside leur espoir. lis ne trouveront pas
la vallée de Josaphat; iJs regardcront du coté dc Valparaiso et de Surinam.
Ne dites pas qne, SUl' mille églises anciennes hàties dans la direction de l'est à I'ouest, il s'en rencontre parfois UDe seule qui ne suit
pas la règle. Je sais bien qn'on peut ado/'er Ie bon Dieu sur les monls
de la Samarie comme à Jérusalem; qu'on peut dire la messe sur un
aute!, mais aussi sur nne table formée de tambours, couverts d'une
planche: mais les exceptions ne font que confirmcr la règle. Songez
done à la frappante profession de foi quc renferme cette direction de
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l'axe vers ['Orient; songez à tout Ie système symboliquc renversé de
fond en comble par "l'OS façades de l'ouest tournées vers Ie midi.
Pour no us - chrétieDs néerlandais - la première condition de la
vie sociale c'est qu'il y ait des églises; la seconde, que raxe de ces
églises s'élance vers rOrient avec ramour du compas qui aspire "crs Ie
pole, Ie cent re de son salut.
M. Génard, secrétaire d'un comité d'archéologie qUi s occupe de
la pul:.lication des inscriptions funérail'cs et monumentales de la province d' An vers, a publié une monographic de I' ancien ne église co\lé·
giale de N.-Dame à Anvers. C'est à un sceau remarquable du chapitl'e
de cette église que i\I. Génard a emprunté les lig nes principales du
bàtiment qu'il nous a rccoDstruit, qu 'il a meublé, orné et peuplé avee
érudition et bon goût. La sphragistique et la numisrnatique paraissent
être appelées à rendre de grands services encore à I'histoil'e de I'arehiteeture, de l"habillement ct des mceurs de nos ancêtres. Si rexplication que donne M. Génard du seeau en question est juste, du milieu
des bas-cotés mêmes de l'ancienne cullégiaie se seraicnt élel'ées ses deux
tours, et l'église n'aurait pas eu de transsept.
Cl Palais
ducal d'Urbin, mesuré, dessiné et publié par Frédérie Arnold. Leipsick, T. O. Weigel , 1856." 1\'1. Arnold utilise les différents
procédés de la lithotypie pour nous donner, en 50 dessins, avee texte
explicatif, une idée aussi complète que possible de ce beau pal ais de
la Renaissa nce, pendant plusieurs anDées atelier favori des architectes
Lucien de Laurano, Baecio Pintelli et François di Giorgio.

"Chronique de rart, dirigée par 1\'1. van Westrheene. XVIIIme Année.>l
Prix par an (y compris un billet à une loteric de tableaux) f 10. - Leyde,
1856. - Ceit dans la "Kunstkronijk >l que nous avons éprouvé, pour la
première fois, celle volupté exquise qu'on appel ie Ze plaisi1' de se vair imprimé: ce n'est que la polygraphie qui compromet l'innocence de ee
plaisir: comme tout ahus compromet tout bonheur. 11 est naturel que
cette revue nous ait tOlljours inspiré quelque intérêt. Nous nous félieitons que sous la direction de ~1. van W cstrheene elle promet de
servi .. l'art un peu plus sérieuscment qu'clIe ne s'y est appliquée à bien
d'autres époques de sa vie. La préscnle livraison contient , en fait
d'illustrations, la bonne lithographie d'un tableau d'Adrien Brouwer et
d'un dessin de 1'11. Spoel, ainsi que Ie facsimile d'un drssin à la plume
du tombeau de Raphaël, lors de l'cxploration qui en a été faite en 1833.
{( Histoire du développemellt dc la tragédie française, surtout au
XV Ie siècle, par M. Adolphe Ebert. n Gotha, Perthes. 1'11. Ebelt ne
jette pas la pierrc à la tragédie de Corneille et de Racine, comme c'était
devenu la mode depuis les apothéoses mensuelles de Shakespere et de
Göthe et depuis les cssais helléniques à Berlin. 1\'1. Ebert nous semble
fairc sa part à ehaeun avec jusliee et dignité.
{( I,es limiles de la musique ct de la poésie, par M. Aug. Wilh.
Ambros.» Prague, H. Mercy. M. Ambros. est de eeux qui considèrent
['art dans l'ensemble dc ses ramifications différentes. Ce qui surtout
nOU5 a interessé ,ce sont les rapports qu'j[ fàit remartluer entre la
musique et l'architecture, eet autre art qui se plait dans la multiplication, Ie rejaillissement, Ie remanicment des idées déjà exprimées.
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Nous avons annoncé aussi Uil lilTe de linguistique. Gest lU. Aug.
Schleicher qui s'est mis à écouter, dans les plus pauvres eabancs, l'idiome
sublime des Lithuanicns. Il y a !J'ou\'é une richesse et une beauté dc
formcs, qui confirmcllt de nouveau quP. dans \'ordre intellectue\ tout
ce quïl y a d'excellent ne date pas de la civilisalioll du XV- sièrle.
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Ous padons, dans nos «mélangesll, de clloscs mieux connues à l'.~Irangel' que chez nous, peut-être. Nous ne croyons pas qu,l
~
soit nécessaire d'en dresser l'invenlaire I). On connait lcs pUl'ticularilés du concours de Lille; on se raeoule les suecès de 1\11\1. Cuypers & Slollzenberg, qui pratiquent les principes de l'art chrélien; on
a lu attcntivement les «Annales II de 1\1. Didron; on a vu avec élonnement que, quand les représenlations de mystères, de drames religieux,
sont abolics CIl Espagne, on les accueille en Frallce - même à [,Ambigu-coml:que, avcc un enthousiasme soulenu. Pour nos amis d'en deça
de I'Escaut nous nous pcrmetions d'empruntcr au numéro II et III de
la célèbre revue (année 1856) ce qui va suivrc:

""lé

~

L'ART ET L'ARCHÉOLOGIE EN HOLLANDE.
I.
Au dirccteur des « Annales Archéologiqucs".

Amsterdam,
Ie jour de Saint-Luc, 1855.
Monsieur ct ami,
Vous avez vu, par la réception des numéros parus de la
« D. Warande", que ma main ne s'est pas dessaisie de la lance archéo-

logique. C'élait aussi de toute néeessilé. Mon article publié dans les
(( Annales II a donné réveil à lous nos académiciens; rfe sorte qu'il est arri,'é
ce que je n 'osais cspércr: je les croyais morls et ils n 'étaient qu 'endormis. lis se sont levés en sursaut au son de ma petite Irumpette; ils
se sont froué les yeux et dans ce moment ils sont encore à se débattre contre la marche des idées archéologiques, qui, depuis quelquc
temps, se fraient un chcmin à travers les IJruyèrcs du Brabant ainsi
que par les caux dc la Ilo\lande.
La cause de I'archéologie chréliennc a )jeu de sc féliciter de la conversion aux vrais principes d'un homme de savoir ct de talent: 1\1.
l'ingénieur et architecte W."N. Rose, de Rotterdam. Il était un lemps
ou 1\1. Rose, dominé par l'atmosphère de l'Institut, prétendait que
1) Nous nous abstenons aussi ue l'épétel' ce qui a été dit, uans une pl'é·
eédente livraison, relativemeut à l'auteur du "Schijnheiligh" (pag. 35). Nous
avons fOl"muM notl'e thèse de nouveau (dans la part ie néerlandaise uu présent
nllméro), parce qu'eUe avait soulevé des contestations.
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l'arehiteclure gothique n 'élait qu'un produit d'une NÉr.ESSITÉ de construction. Maintenant M. Rose vient de donner des preuves, en public,
qu'il apprécie hautement les qualités esthétiques de rart ogival, et il a
dit, dans un discours prononcé à la "Société pour l'arehitecture», que
quiconque se trouverait devant la croisée de Saint-Jean de Bois-Ie-due
et n'éprouverait pas quelque chose de divin tn parcourant des yeux
cette imposante enceinte, devrait être pri~é de tout sentiment d'art;
"l'art lui est un livre fcrmé, dont il n'apprendra rirn, parce qne son
ûme dort et dormira peut-être toujours)). M. Rose a formulé des accusatious sérieuses contre la négligence des administrations qui sont cause
de la ruine de presque tous nos monuments du moyen àge. "Et s'i! se
trouvait un ennemi)), a dit M. Rose, ti qui allàt dénoncer à l' étranger, dans une "revue)) par exemple, notre manque d'cnthousiasme pour
les monuments des ancêtres , et si dans notre colère patriotique, nous
allions nous venger de celte offense en prenant dorénavant un soin
exemplaire des monumenls d'un passé glorieux, - ah que nous aurions
lieu d'admirer et de rcndre hommage à celui qui ~e serait exposé
volontairement à notre courroux afin d'assurer quelque peu Ie sort de
nos monumenls du moyen age, et, par conséquent, de rhonneur et
de la bonne renommée de notre palrie!»
Dans I' "Organ für christliehe Kunst)) , qui se publie à Cologne, on a
remarqué Ie discours judicieux et éloquent de M. Rose: ce discours,
malgré l'opposition qu'il a éveillée auprés de quelques membres de la
Société d'architecture, a été applaudi dans l'" Organ)) comme iJ ra élé
par la majorité de l'auditoire hollandais.
M. Ie docteur Leemans, directeur du muséc d'antiquités «non chrétiennes» de Leyde, s'est imaginé quedansmonarticle (des «Annales)))
fen avais voulu à la collection confiée à ses soins. C'est une erreur:
rien n'avait annoncé que je voulais m'occuper d'objets égyptiens,
romains ou ceItiques quand rai pris la parole dans votre publication.
Lorsque rai parlé du pêle-mêle de nos musécs, je n 'ai pas cru que
Ie musée de M. Leemans <lOU l'on n'admet pas les tombes romanes)) ,
dût prendre sa part dans ma critique plutM que Ie musée d'histoire
naturelle ne l'aurait fait. 1\1. Leemans, du reste, m'a fait l'houneul'
de s'occuper de mon article dans un travail de quelque élcndue inséré
dans Ie ti Gids)}. Si je voulais donner un compte-rendu des observations et des réclamations de 1\'1. Leemans, je me laisserais entraîner plus
loin que ne Ie comportent les bornes d'une simple lettre. Dans la <I D.
Warande)), n° 2, j'ai inséré ma réponse à la crilique de 1\1. Leemans,
et je remplis iei unI! promesse que j'ai faite à l'auleur. J'annoncc done
aux lectcurs des « Annales )) que, malgré les actes de vandalisme signalés dans mon article, on prend soin dans quelques endroits, entre
autres dans certaines églises protestantes, que des fonts baptismaux des
périodes romanes et ogivales ne soient pas détournés de leur destina.
tion primitive par nos maçons, qni à ce qu'il pal'aît afIectioRnent
btaucoup ces bassins sacrés pour la préparation de leur chaux. 1\1. Leemans tenait aussi beaucoup à ce qu'on sûl que les peinturcs murales,
découvertes dans quelques églises occupées par les protestants, n'ont pas
toutes été recouvertes de chau1, de volels ou de rideaux. 1\1. Leemansm'a également fait observer qu'en Gueldre il existe une commiSSIOn
pour la conservation et la réparation des monuments: mais a-t-elle ja,
mais donné Ie moindre signe de vie?
Uil libraire de Nimègue, reruarquant que Ie sujet traité par nOU5 te-
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nai! quelque peu I'attention publique, m'a demandé la pcnDlssIOn de
joindre nne traduction de mon artiele à la critique de ~J. Leemans qu'i1
se proposait de publier séparément. Je n'y ai fait aucune difficulté ct
M. Leemans a enriehi Ie volume d'une répollEe à mon antierilique. Je
regreUe seulement quïl n'y règne plus ce ton de hienveillanee auqucl
M. Leemans m'avait accoutumé, et qlJ'on ait donné lieD à de singuliers
soupçons, cn ue pas réimprimant crUe anticl'itique ellc-même.
Dans la dernière quinzaine, il a paru un opuseule de M. Is. \Varnsinck,
éehevin de notre bonne ville d'Amsterdam, arcllileete ct ancien sccrétaire
de la quatrième classe de l'Inslitut 1). M. Warnsinck prélcnd que, dans la
traduction de mon arLicle « des Annales )) on a rcconnu ponr l'arclliteele désigné à la page 51 du lome XlV· .... 1\1. Warminck en personne.
Et pour prouver que j'avais avancé un fait inexact, qne !\J. Warnsinck
qualifie d'un nom dont je ne veux pas sonillcr Ic beau papier blanc
des « AnnaIcs )), ~1. Warnsir.ck livre à I'imprcssion Ie rapport officie!
présenlé par lui à la qualrième classe de I'Inslilut lors de la discussion
sur Ie sort de nos monuments. II va sans dire qu'en réponse à ceUe
attaque de M. Warnsinck, attaque qui se caractérisc entre aulres par
uae condamnation véhémente de notre architeclure domcstique des XVI"
ct XVII' siècIes, je ne puis IJas consentir à franchit' Ie cercle de diserétion que je m'élais tracé cn recélant Ie nom de I'architecte en question. I.a seule chose quc je Jluissc faire, c'est de déclarer que dans Ie
)) Rapport omcit! Jl de ~t Warnsinck en tant que se rapport subsisle
par écrit, iJ n'est pas dit (( quïl vaut mieux laisser crouler les aneicns
monumcnts et étlifiees, que de les con server , afin de donncr I'oecasion
am: jeunes architectes de faire du nouvcau". Néanrnoins je persiste
dans ma déclaration que celte opinion a élé exprimée dans la quatrième
classe de l'lnstitut ct j'ajoute qu'elle y a élé goûtéc; car les considéralions qui ont conduit l'Inslitut à NE RIEN FAIRE POUR LES MONUMENTS
en rendent hautemellt téllloignage.
A CHAQUE SIÈCLE SES MONUMENTS PROPRES , a-I-on dit; e'est comme si
l'on disait: A CHAQUE JOUR, A CHAQUE HEURE SES PRO PRES IDEÉS; ROMPONS
AVEC LA JlIÉMOIRE, ROMPONS AVEC LE GÉNIE, qui erée des rapports entre
les phénomènes, les faits, les idées d'hier ct d'aujourd'hui. Vivons au
jour Ie jour, satisfaisons nos appélils du moment et soyons sans souci
pour l'avenir, comme nous sommes sans amour pour Ie passé.
~1aintenant, l\1onsieur et ami, comme rai vu, jusqu'à quel point la
majorité de mes compatrioles élait sensible à des observations faites
(( en français)), ct queUe élait au contraire la dureté d'oreille des administralions et des particuliers de quelque inlluenee, quand on s'est
bomé à défendre la cause des principes ct des reuvres d'ad en simple
néerlandais, je me suis laissé engager à joindre à chacuue des livraisons de la «D. Warande)) sous la même couverture, un bulletin ou
notiee en langue française, conlenant en premier lieu UIl résumé des
1) Il est plus que temps de faire connaître à nos lecteurs ce que, iI y a
plusiellrs mois déjà, nous avons écrit dans les "Annales archéologiques" touchant
notre démêlé anc .iVI. vVarnsinck. Nous regrettons sincèrement qu'on ce mo·
ment une maladie sérieuse retient M. vVarnsinck loin de l'arène des faits publies. Si notre letrre n'avait pas pal'u dans les "Annales", IlOUS aurions choisi
un autre moment pour faire mention de cette polémique, autre moment que
eclui ou tous les amis de rart regrettent qu'un architecte et magistrat respecté,
qui pourrait cncore beaucoup en faveur de la bonne cause, est enchaÎné aH
lit de douleur. Dieu veuille ren rele ver bientót!
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arlicles nécrlandais; puis, quelque petit travail qui pourrait intéresser
les amis de Franee, d'Allemagne et d'Angleterre, et, si ceux-ei ne nous
refusent pas leur concours, (outes les communica(ions qu'il leur plairait de nous faire relativement à la cause commune. En outre, la partie française de la ({ D. Warande I) pOUlrait partieulièrement se prêter
à être l'organe de ce pays intéressant qu'on appelIc la ({ Flandre française 1).
En somme les choses arehéologiques vont dans notre pays leur train
naturel. Elles éveillent des amitiés ct des antipathies, eomme cela doit
être. 11 reste prouvé dorénavant que I'art clllétien est viabic. Si Ie
fleuve ne repreud pas Ic cllcmin de sa source, du moins nous voguons
lJar la tempête comme \Jar Ie beau temps, vers cette grande et belle
mer du beau et du vrai, ou \'on sent plus immédiatement la présence
de Dieu. Je n'ai aucune erainte. Le soleil ne s'est jamais avisé de retourner sur ses pas, et si, nous autres, nous venons à manquer aux
Iravaux de la joumée, Je solei! n'en confinue pas moins paisiblement
son cours. Comme il s'agit ici d'un soleil surnaturel, JlOUS avons lieu
d'espérer que, l'astre éclairant une fois la terre des feux du midi, les
tenèbres ne reprcmlr'ont plus leur empire.
Que Ie bon saint Luc, patron des artistes chréticns, et dont on célèbre
aujourd'hui la mémoire, nous soit en aide!
J. A. ÄLBERDlNGK TUIJM. 1)
Agréez, etc.

11.
Depuis longtemps j'attendais qu'une circons(ance, préteJde ou raison,
me permît d'aller en Hollande: mon enrance avait été bercée par des
contes ingénieux SUl' ce pays, et mon àge mûr s'était inléressé au réeit des fails que me signalait mon ami .1\1. Alberdingk Thijm, faits ou
l'archéologie. et l'aft rdigieux étaicnt en jeu. L'occasion, qui s'était
offerte déjà plusieurs rois s'étant de nouveau représenlée au mois d'avril
dernier, je rai prise sous Ic bras ct je me suis embarqué avcc elle
pour la Hollande. J'élais à Lille à quclques heurcs d'Anvers et à unc
bonne journée d'Amsterdam; je n'ai pu réóislcr. l\1e voilà donc par ti.
D'Anvers à Moerdijk, déjà en Hollandc, pal' Ic chemin dc fcr, trois
hcures ; de Moerdijk à Rotterdam, en pleine Hollaude, trois heures, par
Ie bateau à vapeur j de Rotterdam à Amsterdam, par Ie chemin de fer
qui stafionne à Delft, La Haye, Leyden, Haarlem, quatre heures. On
IMft d'Änvcrs après déjeuner, si ron se sent en appétit, vers huil heures et l'on arrive à Amsterdam pour dîner avant six heures. Je ne
saurais dire Ie charme d'une pareille course, surtout quand Ie soleil
brille, comme je ['ai eu Ie jeudi 3 Avril dernier.
Je ne suis pas un paysagiste, et les lecteurs des "Ännales)) n'auraient rien à faire avec une description pittoresque, avec les prairies et
les bestiaux, les canaux et les canards de la Hollande; et cependant i!
faut Ie di re , c'est un des principaux altrails de ce pays que l'homme a
1) Dans une lettre plus réeente, M. Alberdillgk Thijm nous disait I - Je
prêche Ie XII Ie siècle autant qu'il est en mon pouvoir. Cela me eonvient sous
tous les rapports : c'est Ie siècle de notre comte,le roi des Romains, Guillaume II :
c'est Ie siècle de son IHs Florent V, de la cathédrale ct'Utrecht et de nos plus
belles poésies, Ainsi, même en Hollande, cette contrée toute neuve, pour ainsi
(lire, Ie XIUe siècle est Pàge du bon et du beau, comme dans tout Ie reste
Note de M. Didron.
de l' Europe,
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cree, qu'il a semé d'herbe fine, planté de grands arbres, peupléde vaches et de moutons , et conquis snr ceUe mr.r que vous entendez gronder à l'horizon, tandis qu'elle se couche calme et unie comme une glace,
à vos pir.ds dans I,·s canaux.
La Hollande, nous dit ~1. Alberdingk, fleurit surtout au XJII'
!iècle. Non-seulcmcnt ce XII!" sièele fut pour elle, comme pour
t'Europe, son printemps de gràce et de beauté; mais I'Europc était
déjà vicille tand is .que la Hollande naissait alors au milieu des fleurs
comme Adam et Eve dans Ie paradis terrestre. Gest principalement
e siècle qu'elle sOltit de I'écume de la mer, comme la
du XIIe et
Venus antique. Les meilleurs monumenls de ce pays qui sont à
Utrecht, à Bois le-duc, à Maestricht, à la Haye, datent de celte époque.
J'ai très.héroïquement pa~sé del'ant Dordrecht, Rotterdam, Delft,
La Haye, Leyde, Haarlem, eelte odorante ville des fleurs, sans llI'y arrêter
d'abord, tant j'avais !làte d'aller srrrer la main à M. Alberdingk Thijm,
au milieu d'Amsterdam, sur Ie quai des seigneurs (Hee,engraeht).

xm

J'ai donc vécu trois jonrs entiers dans Amsterdam avec M. Alberdingk
Thijm, qui, pour ainsi dire, a déplié sa ville sous mes regards. Cette
ville est la plus charmante, après Venise, que faie jamais vue. Toute
pleine des XVI', XVII' et XVIII' siècles, elle est d'un goût assez fri·
vole peut-être. mais d'une fantaisie des plus originales. Sous ce ciel
gris, sur ce sol abaisfé, les maisons d' Amsterdam et de toute la Hol·
lande, du reste, s'égair:nt de couleurs vives et se relèvent en nombreux
aeeidents de eons!ruclion. Le peintre Ie plus IUlllineux, Rembrandt,
50rt ,Ie la llo\lande terne et brumeuse, au même titre et pour la même
raison sans doule que les constructions les plus capricieuses poussent
dans Ie terrain Ie plus piat.
Gest peut.être la loi des cornpensations, qui Ie veut ainsi. Il est dé·
plorable sculement que les architectes aetue\s de la Hollande, architectes académieiens ct, eomme ils Ie sont ailleurs, aussi enlêtés que maladroits, déshonorent les constructions anciennes ou les rernplacent par
les laideurs modernes. En Hollande, pays de neige et de pluie, les
maisons se coiffcnt de pignons et de toits point us; les architectes
modernes se sont done empressés d'abattre les pignons et d'aplatir les
toits. Dans celte atmosphère grise et monotone I'àme éprouve l'appétit
de la couleur et du relief, comme Ie corps sent Ie besoin de chasser
l'humidité par les boissons ehaudcs ct aleooliques; en conséquence, les
académieiens en question badigeonnent tout à blane, autant qu'ils Ie
peuvent et ratissent toutes les sailles. Parlout, en 1101lande , comme en
Franee, même intelligence de I'homme et du eIimat.
Gest au déharcadère du chemin de fer d'Amslerdam que Ie génie et
Ie goût des grands architectes vivanls commence à se révéler. Lourde
bàtisse en style dorique, ce debarcadère s' orne d'un péristyle porfé
par des colonnes sans base, mais qui reposent SUl' une plinthe de trois
centimètres de hauteur et dont Ics eoins vifs, espèces d'épiaes de pierre,
carressent les durillons ct les eors aux pifds de ceux qui sont doués
de cet agrément. Au sorlir de ce débarcadère dorique, on enlre dans
la ville par une porte corinthienne. On pourrait donc se croire en pleine
Athènes, au pied du temple corinthien de Jupiter panheJlénique, et en
faee du temple doriqne du Parthénon; mais i! n'en est pas tout à rait
ainsi, cal' on voit se tlérouler devant soi une roe presque interminabie,
tonte bordéc de maisons du XVI- au X VIII- siècle; cela ne ressemble pas

MÉI.ANGES.

77

plus à la ville de Péridès que Rahelais ne rime lIvec Platon. eependant, sur la grande place ou s'élève Ie palais royal, on rencontre un
édilice ionique ; ce monument c'est la célèbre Bourse cl'Amsterdam, c'est-àdire l'olUvre la plus honteuse des morlernes architectes hol\andais. On
dit que Ie constructeur a étudié à Paris dans notre école des Beaux-Arts;
il n'est vraiment pas possible, à voir ce (IU'il a fait, d'en douler un instant.
Par malheur. les monuments anciens ne rachè,lcnt pas sumsamment cd te misère des édilic~s modernrs. L'l vieille-Eglise (Oude-Kerk)
autrefois dédiée à saint Nicolas, n'était déjà pas très-hdle quand on la
construisit au XIV- siècle; mais elle s'est nOlablcment enlairlie depuis
qu'elle appartieot aux ealvinistcs: c'est un sépulcre hlaoclai à la chaux,
ct un sépulere vide. une eage dont I'oiseau pittorrsque ct harmonienx
s'est envolé. Cependant les l'rotestants ont cu Ie bOIl esprit d'r laisser
qHelques vitraux peints par Digman en 1555 1); on r voit J'Annonciation,
la Visitation, la Naissance et la Circoncision du Sauveur, la mort de la
Vierge. Les calvinistes, qui ne sant pas ou ne veulent pas être forts
en iconographie, prennent la mort de Marie pour celle d'nne damc hollandaise à laquelle on a mis un ciergc cn main et qui rend son ame
à Dieu en présence de sa familie. Une autre verrière renfprme les armoiries des bOUl'gmeslres d'Amsterdam de 1578 à 1757; rien n'est
plus curieux pour J'histoire. Une autre vcrrière, non moills historique,
peintc en 1648 et rcstaurée en 1767, représente Philippe IV reconnaissant la républiquc des sept Provinces-Unies. Le roi d'Espagne remet
entre les mains du repré,entant de la république unc charte scellée
d'un sceau rouge extrêmement vif. Malgre ces verrières, malgl'é la
curieuse voûte en bois, armée de nervlll'es et d'arcs doublaux, qui
couvre la nel', malgré UIIC série de slalles seul plét's de grotesques réjouissants, iI me tardait de sOl'lir de ce tempie. Je n'eus pas même Ie
courage d'eotrcr dans la Nenve-Eglise (Nieuwe-Kerk) qui regarde un des
cótés du Palais-Royal, qui datc du X V, sièrle, ct ou j'entrevoyais ccpendant quelqucs vitraux. Je ne saurais clire cornbien ces temples , qui
ressemblent à des grangcs plutM qu'à des églises, et à des granges
sans gerbes, rn'atlristent ct m·oppresscnt. J'aimais mieux prendre rail'
ct la couleur sur les quais cl'Amsterdam, ct m'égayer à la vue de crs
moulins nombreux qui remuent leurs ailes laborieuses sur les fortifications de la viIIe.
A Haarlem ou ~t Albcrdingk ct son vicil ami, M. Luraseo, voulurent
bi en me eonduire, lIIêmc; impressions; ville d'une gaieté et rl'un~ proprclé
ravissantes, mais grande et eUlluyeuse églisc, malgré son orgue de einq
mille tuyaux, qui manIe du pavé à la voûte. CeUc cathédrale était autrefois sous Ie vocable de saint Bavon, Ie pat ron de la ville df; Gand. Dans
Ie chreur I'ancien lutrin scrvait en même temps de trone; il se compose,
non pas d'un aigle de dinanderie, comme on en voit un si grand nombre
en Belgique, mais d'un pélican qui s'ouvre Ic ventre; et c'e,t par cette
Jllaie, stigrnate de la cllarité par excellence, que les Iidèles catholiques introduisaient leur aumóne. Beau motif, et quc je ue connaissais pas encore.
I) ~f. Didron et moi nous a\'OIlS recueilli ce nom ct ce millésime sur place.
Nous sommes d'acc[)rd avec Wagenaar (T. H, p. 96). II n'en est que plus
singulier que 1\1. Christ. Kramm cite, dans son nouveau dictionnaire d'artistes
(du reste un livre recommandable), Fokken, Dapper, WAGENAAR, KOK et
IMMERZEEL à I'appui de la thèse que ces beaux vitraux sont de Piet er Aertsens. M. van Letillep les altribue à Uil Ncertain Disman" (Vondel, T. lIl,
p. 210).
Note de lil. Alb. Th.
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La grande nef est voûtée en bois avee arcs-douhIeaux et nervures nom·
breuses. Nos architectes archéologues devraient aller en Ho\lande étudier ees
grandes charpentes dont ils pourraicnt lirer parti, DOD pas dans les
églises. car les églises françaises ne doivent être voûtées qu'en pierre,
mais dans des hOtels de ville ou des gares de c11emin de fer. Le dirai-je ,
je préfère à saint Bavon la boucherie de Haarlem, qlli date de Ia fin
du XVlo siècIe et porte un rare cachet d'originalité. Gest d'une gaieté
de forme et de eouleur et d'une intelligence remarquabIes. On y a scuIpté
des bucranes et des têtes de moutóns comme à 1I0tre palais du Luxembourg, à Paris; ma is Ie monument d'Haarlem est une boucherie et Ie
Luxembourg n 'est pas une halle à la viande. En France, DOUS avons
toujours cu tellemen t de science elassique et professé tant de gout pour
l'art païen, que DOUS en sommes queIquebois hébétés.
Le Iundi 7 avril, je serrais Ia main à ~'l. AIberdingk-Thijm, je
disais adieu aux mouIins d'Amsterdam qui enveloppent Ia vilIe entière
eD guise de tours féod,lles, et je me rendais à Utrecht par Ie chemin
de fer.
Utrecht, J'une des plus anciennes vilIes de la Hollandc, mérite une
mention spéciaIe et nous en parJerons une autre fois.
DIDRON

aîné.

HEil STANDBEELD VAN LOURENS OOSTER.
VI' BRIEF VAN PAUW ELS FOREESTIER.
BuiksJoot, " Septembel', 1856.

Aan den

» Dietsehen

Warandmeester", te Amster·dam.

Waarde Vriend!

Le nom ne ((zit rien ct la chose - » De naam doet niets
tel' zaak"- La recherche de la pafernité est intel'dite: ziedaar,
met welnemen van D' Nasfau, een fpreekwoord - en, z.onder
ZEd. welnemen, een wetsartikel - ziedaar de vox populi en
de vox Dei, het gefproken en het gefchreven recht, het volk
en de overheid - die om het zeerst, à propos van naamvor·
sching, roepen: » daar moogt ge niet aan raken, boeren en
menschen I" en, niet-te-min, dat on(camel diet der geleerden
heeft geen rust alvorens het to he of not he van LAURENS JANSZOON COSTER is uitgemaakt. Koning, De Vries, Schel tema ,
Schinkel en de mindere god Loosjes - Scheltema , Koning,
Schinkel, De Vries, en voords wijlen de Heer Loosjes , allen
worden op- en aangeroepen om aangaande de paterniteit van
Laurens Coster , den vriend mijner jeugd, getuigenis af te leggen. Men vergeet, dat Koning al twee maal dood is - eens
door zich-zelf, eens door zijn Elisa (de Elisa van Jacobus
Koning, niet van Lawrenee Sterne) eens, zeg ik, door zijn
zoon, den braven Van Enst Koning - men vergeet dat Scheltema dood is (offchoon trouwens eenigszins herrezen in den
verdienstelijken D' Pieter) , men vergeet, dat die menschen
dood zijn, om ze heden toch nog eens weêr van harte hulde
te kunnen bieden. Zelfs de fchimmen van Meerman en WestDIETSCHE WARANDE
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reen en (niet te verwarren met Westrheene) worden foms nog
even op den fehouder getikt, om in de nieuwe emotie, onder
de kritiei opgekomen aangaande Laurens Coster , een kalmen
glimlach en rustigen hoofdknik aan te brengen - ter gerust·
stelling des juhelenden volks. Ik ben mij bewust fteeds een
trouwe geloovige in de Costerszaak geweest te zijn; fteeds met
afgrijzen )} De Feller" en· met medelijden het )} ConverfationsLexikon" te hebben aangeftaard, als ze, zonder de minste ge·
moedsbeweging, mijn ouden zuur-kijkend en Laurens achter
de bank fehoven: en toch, zal ik het bekennen? - het
fehepticisme onzer Eeuw was mij dermate tnsfehen vel en vleeseh
gekropen, dat ik een lichte huivering kreeg, toen het)} Handelsblad" voor het eerst met eene bewonderenswaardige argeloosheid van de haarlemsche feesten gewaagde, ter eere van onzen
l> beroemden landgenoot" 1) als of er qurestie ware van Pa ui
van Vlissingen, van Sarphati, van De Bruyn Kops, van Zomerdijk Bussink (den hollandsehen Vatel), of van eenige andere
fommiteit en lJièce de resistance in dc edelste regioenen van
ons)} materiëel" beftaan. Vergeving, fehim van den braven Coster,
vergeving voor de beleedi~ende huivering: gij zijt, gij zijt cr
geweest, een man van vleeseh en been, ten fpijt van mij,
van elk, van den verstgaanden idealist. - Ik geloof in u; ik
houd het cr ftellig voor, dat gij in het jaar 1420 of -50 geleefd en geftreefd hebt: ik druk, met aandoening, uwe bleeke
1) Zoû in enkele gevallen de al te groote Costersgeestdl'ift onzer inkunabulologen ook oflrzaak van reaktie bij de vreemden on daardoor van miskenning
geweest zijn? Onlangs bezocht de bt>]{ende archulOloog pr Martin (Zie "D. 'Varunde", H, bl. 282, 283) onze gewesten. Hij had muar twee uren voor de archieven van Haarlem befchikbaar. Dcrwaards trel,kende om een belang, dat niets met
Coster gemeen had, beloofde hij zich op zijne hoede te zijn tegen ons Coste.
rianisme; dat wil zeggen - zich daarover niet in eene diskussie te laten wikke·
len, die hem wellicht op een onherftelbaar tijdverlies zoû te etaan komen. Zijn
gedienstige geleider op het archief, begon hem ol'er Coster te [preken. Hij had
belloteu, tel'·ftond te zeggen, dot hij Haarlems rechten voor onbetwistbaar
hield. Dit getuigde hij dau ook aanftonds, bij de eerste opwerping van zijn
geleider. Deze echter ging voort hem over Coster te [preken; hij gaf alles
toe; en niet·te·min hield men hem van de 2 uren, die hij befchikbaar had,
7 ql1artiel's onledig, om hem dat gene te bewijzen, wat hij, van den aanAant. eens derden.
vang af, verklaard had volkomen te erkennen.
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doch beenige en met ecn fijne huid overtrokken rechter hand.
Ik geloof dat gij de man zijt van den » Donatus", van den
"Spieghe1 onfer behoudeniffe", den man del' verlichting, de
man van den vooruitgang, .. " van de Grondwetshcrziening,
van al wat men wil, .... de voorIooper der Hervorming, die
een eind aan de middeleeuw3che nacht, aan de barbaarschheid, aan de ruwheid, aan de bloeddorst, aan de ik weet
nict wat gemaakt hcbt - al heeft die bloeddorst dan ook nog
ccns even in de XVI" Eeuw, bij monde van de fpaansche
h1·.br.br., hct woord gevocrd; offchoon die duisternis in de
heksenprocesfen der XVII" Eeuw nog eens even den fcepter
gezwaaid heeft; offchoon die ruwheid van zeden zich toch in
het halsrecht, in de Jl moordfchavotlen", nog tot voor een jaar
of 10 gehandhaafd heeft - ofCchoon een heirleger rornantikers, dic zich tot christelijke kunstenaars en archreologen en
ckkleziologen verdoopt hebben, ons weêr naar al die narigheid van 15- en 1400, naar al dat eeuwigdurend boekenkopiceren enz. enz. enz. willen te-rug-voeren . . . . . . . . . . .
ZOli ik niet in u gelooven? Dáar is de plek in Den Hout,
waar gij de» edele kunst" gevonden hebt; dáar, bij dat fchoone
gcdenkteeken. Ginds is het huis, » Costers Woning" (wel te
onderfcheiden van het )) Kostershuis") op de Groote Markt,
alwaar
"Uw wieg (uw rinkeHtoel) weleer te ... fchomlen ftond.

Ziehier, de boeken. de blaadtjens, de brokjens , die gij gedrukt hebt; de letters, die gij gebruikt hebt, zagen er zoo en
zoo uit. Edele Schepen, dilettant boekdrukker, gij zijt dc
dupe geweest van dien » Guytenberger dief'; de dupe van die
zelfde Mentsers , die van ouds als feUe verraders te boek
ftonden. En zOli men niet aan u gelooven? Is er icts duisters in uwe gefchiedenis? Hebben wij het graf boek niet, dat
uwen naam heeft opgenomen onder de genen, die hunne asch
met onzen dierbaren vaderlandschen grond vermengd hebben?
Ziehier de letteren van uw naam, punt voor punt - 't is niet
Laurens, maar Lourens; ziedaar uw familiewapen met de Iw-

norable ordinaire balk door den liebaart. Neen, die balk is
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geen zinnebeeld van de ftreep, die door uwe gefchiedenis
loopt. Er loopt geen ft reep door; maar dat verdorven geOacht,
dat adderengebroed van kritiekfchrijvers, zoû iemant zoo doende
aan alles kunnen doen twijfelen.
In ernst gefproken - als de man die daar te Haarlem ge·
vierd is, den 15", 16n en 17n Juli, een mythe moet zijn,
een fchaduw, een idee, een poëzie, een gefchilderd kermiszeil, waar niets áchter zit: dan verklaar ik De Ruyter en
Prins Willem den Eerste, en Rembrandt, wat zeg ik, Prins
Frederik, Pieneman, Kruseman en alle verdere admiraals,
fchilders, prineen, midsgaders uitvinders van kunsten en we·
tenfchappen, evenzeer mythen. Die te Haarlem geweest is?
en GOED geweest is, ~IOET overtuigd zijn. Zóo ftemmen geleerden en geloovigen niet famen, zóo komen de woorden hiel'
en het ftilzwijgen ginds niet over-een, zoo talrijke corpom
delicti komen in zoo treffende orde niet bij elkander - als
men met een nationaal vooroordeel, met eenc liefhebberijzaak, met de identiteit van een potfcherf te doen heeft.
Trouwens, gij, mister Editor van de » Dietsche Warande",
gij hebt voor maanden uwe opinie reeds over de zaak gezegd en - ik ben hel met u eens 1). Maar als gij nu getuige geweest zijt van de volksftemming daar te Haarlem - dan zult
ge mij toegeven, dat zoo veel naïeve ingenomenheid eener
burgerij, ten jare '18;)6, aan geen ontastbaar idee verfpild
wordt, dat die eerdienst in geen tempel zonder godheid wordt
bewezen, dat dit geen ledige beker is, dien men aan den
mond zet, een beker lleehts geurend van vocht dat hij zoll
knnnen bevatten. Ik kan u verklaren, zoo'n feest doet eens
goed aan het hart, rust u eens uit in de eenheid, bij de tegemvoordig foms al te drukkende VERSCHEIDENHEID. De menschen zijn alt rond toch goed: De meest twistzieke Goudsche
Kronijkerii, de meest wankelzieke-en luimigste Tijdfpiegelianen,
de meest (attvage haarlemsehe fehoonheden: ze hebben behoefte aan gezelligheid, ze fteken in zoo'n feest de hoofden
naast onze, naast aller hoofden in den kring, en amuzeeren
1) II, bI. 68 (N° 1).
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zich: dáar, ten minste, op het
dat 's iets anders; dan moeten de
preutsehe lipjell weèr voorhangen,
bladen wrevelige artikels maken:
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feest, in de aktie: lateI',
haarlemsche deerntjens het
dan moeten dag- en maand·
en dan zijn het de zelfde

mensehen niet meer.
Men praat veel van de belgische feesten - en ik zal onzen
broeders den fiag niet ontzeggen, om openbare festiviteiten
aan te richten en bij te wonen; ik zal hun de meerdere geestdrift en dien zekeren publieken zin niet betwisten, die noodig
is, om alle baldadigheid van gmole feesten verwijderd te houden, en veel omrlag en infpanning tot een goed einde te
brengen: maar ons Costersfeest had toch elementen van genoegen, die aan de zuid-nederlandsche feesten ontbreken. Zie,
die netheid, die keurigheid, die zindelijkheid, die huislijkheid, die eenvoudige, eenigszins zelfs pruikaehtige gemoedelijkheid, die doorkwam in het haarlemsche feest - die vindt
men nergends dan bij ons. Wij gaan moeyelijk uit onze plooi;
maar die plooi is dan ook keurig gelegd: ontzien onze vrouwen zich hare witte kousen te befpatten - dan moet men
toch ook zeggen, dat die kousen van eene onberispelijke helderheid zijn. Laten wij niet licht groote wagens door ons
Haarlem rollen, en groote vuren op haar pleinen aanleggenhouden we niet graàg fiijk- of ftof·makende optochten door
Hout- en Koningftraten - behangen wij onze puyen niet licht
met groen en lampions - fchuiven wij onze ramen niet licht
langs den geheelen voorgevel open: dan moet men toch ook
bekennen, dat onze flraten en floepen zoo zindelijk en knap
zijn, dat ze de vergelijking met een brusfelsch parket kunnen doorftaan ; dat onze roode huizen zulke glimmende groene
deuren en blanke vensterroeden hebben, welke laatste met
zulke fraaye gordijnen van binnen behangen zijn, en welke
eerste zulke keurige en rose kraamkloppertjens gewoon zijn
te dragen, dat een en ander er op gemaakt fehijnt om een
kalm en aangenaam interiëur deels te verzekeren, deels te
verfchaffen, en men niemant kwalijk moet nemen, dat hij
zijn buitenkostuum en zijn galarok niet te gelijk aantrekr.
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Maar wemelen dan ook eene enkele reis die nette en fmaye
ftraten van eene optocht; fiingert zich dan ook eens het
fparregroen voorbij die ongefchonden gevels; gapen, een enkelen keer, die vensters dan ook eens wagenwijd rtraatwaards
en pronkt de gantsche gevel met de frisfche of tedere gezichten der zedige en gulhartige haarlemsche vrouwen en mei·
sjens, dan is dat eene fijne genieting voor den bezoeker en
waarnemer, een vermaak, welks boltqnet niet in de geroetineerde fteden van Belgiën, bij heure feestvieringen, te vinden is.
Als een lief nichtjen met een frisfehen blos en kastanjebnline krullen, u, op uwe koperen bruiloft, befehroomdelijk
eenige hollandsche vaerzen in de eene of antiere mclodiëule
provincie-dialekt komt opzeggen, is dat u niet veel aangenamer dan dat eene geoefende deklamatrice u bij die gelegenheid eene fterk geteekende kunstvoordracht houdt? - Daal'
was iets juveniels, iets maagdelijks in de haarlemsche feestvreugde, en dat trof mij ongemeen_
Al aanftonds hadden mijn vrouwen ik-zelf ons 's morgens
verlustigd in de volte aan den fpoorweg, in het gezicht der
heeren en dames van allerlei )) rang, fland en geloof", der gearmde kornettjens met omllagdoeken, glimmende gezichten en
dito gouden karkasbellen , zoo mede der boeren en boerinnen
van velerlei tonge, die alle aan de feestelijkheid kwamen deelnemen_ De gevlagde fchepen in de reine haarlemsche grachten
ftemden famen met de verciet'de huizen. Vooral de boven aangeduide naïviteit der feestvierenden gaf ons een levendigen
indruk. Bij eIken voetflap las men: )) Aan Lourens Janszoon
Cosler de eer", II Hulde aan Lourens Janszoon Cosler" of, in
deftiger taal: »soCIetas neerLanDiCa InDV strIre proMoVenDre
aD CeLebranDaM MeMorIa~i LoVrentII CosterI". Toen ik deze
laatste interesfante proeve van latijnsche verbuigkunde op de
eerepoort in de IIoutflraat las, begreep ik aanflonds, dat het een
chronogramma moest zijn. En zoo was het ook: de romeinsche
cijfers uit het opfchrift bij elkaàr getrokken, dat geeft 8073 :
namelijk, voor de jaren der waereld. Van Coster tot den aan-
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vang onzer tijdrekening is 1.425; hierbij gevoegd 4004, om
den eersten levensdag van Adam te vinden, geeft ä427;
daarna iederen fcheppingsdag, matig gerekend, volgends onze
geologen en anthropologen, op 578 jaren, geeft voor de 7

+

=

dagen juist 2646 jaren; 26.46
5.427
8075, het door de
Maatfchappij tot Bevordering der Nijverheid verkondigd jaarmerk. Van deze geleerdheid viel men met de neus in het
welfprekend papieren (trouwens provizioneele) uithangbord:
» Hier bakt men pofvertjes by de Erven van der Kam". Ik
zocht in die v van POFVERTJES ook éerst het kenmerk van een
chronikon; maar deze welrneenende poging mislukte; er was
daar even weinig opzet als in de insektvormige letters, waar-

~

de olie fant" zijn» Laurens
meè de koekebakker uit» De ge
Koster bankct en moppen·' annonceerde.
De liefste verciering van geheel Haarlem vond ik in het
eenvoudig XV'-eeuwsche zeldzame hurger-huisgeveltjen, dat,
in de Barteljorisftraat 1), de aandacht aller» onderzoek-lievende
reizigers" trekken moet. Zie - dat fcheen mij nu toe het huisjen
van Coster te zijn: Die halve trapjensgevel , met zijn fchoonen
ranken, diepen fpitsboog ter eerste verdieping, geflankeerd
door een halve rondboognis - met zijn lagen doch gedrukten
en gegloopten ingangsboog , zijn lage deurtjen met hovenflijl
gefteund door geestig geprofileerde neut jens (de timmerlui
weten anders tegenwoordig ook al van consoles te fprekcn),
met zijn éene gchuitenluikte zijraam; dat frisch gothiesch
ovel'hlijfseltjen, uit rooden bakfteen en witten bergfteen geboU\vd, fcheen zelfs een verouderenden invloed te oefenen
op den langen en fmallen groenOinger, waarmeè het behangen was. In gedachte opende ik de deur, en in het fchemerachtig voorhuis, kwam mij uit de lage achtergang de ranke
getabberde figuur van mijn goeden Laurens 2) te gemoet. Ik
1) Gemerkt W 5, 795.
2) Ik ben bang voor dat heringevoerde Lourens. 't Is éen met Louris, zoo
goed als Florens met Floris, en, ik kan 't niet helpen - als eosters bouc
in onze fpelling eon boele wordt, wordt Louris een loeris - en daar teeken
ik verzet tegen aau.
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was op het punt hem te vragen: » Wel, goede vriend! wat
zeg-je van dit feest?" - maar ik wist er zelf nog niet genoeg
van, om hem behoorlijk te woord te kunnen ftaan. Ik beGoot
dus de onthulling af te wachten.
Ik ftond juist met mijne vrouw te kijken naar de trofee
op zeker brugpleintjen in de Houtftraat, toen de Foreestiersche
hare hand op eens fterk in mijn arm bewoog en zeÎ: » Pauw,
hoorde·je daar onzen naam nict?" Inderdaad boven het harmoniesch feestgedruisch der pasfanten, boven de zanckerige
tonen van een draaiorgel uit, dat den gantschen dag
"Waar is Coster ?"

moest fpelen, om kunstmatig dat gene te-weeg te brengen onder het publiek, wat al van zelf gekomen was, hoorde ik
mijn naam op eenige mij niet vreemde ftemmen door de
lucht fchieten. Ik keek op en rond: » Forestier!" - » Forestier!" - »mijnheer Forestier!" - hoorde ik, en eindelijk orgelde eene diepe basftem er het woord » Pauwels !" cen paar
malen bij. Toen keek ik om, en bij den banketbakker Van
der Piggen, in het hoekhuis, wuifde er uit een der bovenra·
men een kleine witte zakdoek. De zoon van de lieve en gastvrije familie, die met hare vrienden voor dien dag het gebruik
van dat deel der woning verkregen had, kwam reeds naar
buiten loopen, en had de goedheid ons uit te noodigen vandaar den trein gade te Gaan, die welhaast uit Den Hout zich
naar de Markt ZOlt begeven. Het heusche aanbod was zoo uitlokkend, dat wij over de vrees van onbefcheiden te zijn heenftapten, en al fpoedig reikhalzend voor éen der vensters geplaatst
waren, door overvloedige ververschingen behoorlijk voorbereid
om het fchouwfpel te genieten, Ten tien ure hadden zich
de » daartoe genoodigden " vóor het Paviljoen in Den Hout
verzameld. Offchoon geenszins daartoe genoodigd, zouden wij
gaarne derwaards gegaan zijn, om de D optogt naar den Gedenkfteen in den Hout", bij te wonen, "ter dankbare her. innering aan de plaats waar de Drukkunst werd uitgevonden" ,
had de regen ons hiervan niet te-rug-gehouden. Ik moel dan
ook zeggen, dat, toen later de trein bij ons voorbijkwam,
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men wel duidelijk de zoo even vermelde» dankbaarheid" nog
op aller gezichten lezen kon, maar dat zich, bij velen, in
die dankbaarheid toch een rouwmoedig gevoel mengde, over
het totaal verwelken van hunnen, 's morgens nog zoo glansrijk
zich in het jonge daglicht verheffenden, besten hoed; de meeste
dier echt mannelijke hoofdtooisels lieten hunne randen zoo
baloorig hangen, of zij nooit de beftemming hadden gehad
fchoonheid en jeugd bij te zetten, aan de cierlijk gebrilde
of krachtig gebokkebaarde gezichten, die bleek en beregend
fchier niet van hen befchermd werden.
Vrij lang werd onze verwachting gefpannen eer wij de feestmuziek hoorden ruischen en de banieren ginds, tamelijk ver,
in de ftraat onderfcheidden, die ons de nadering der optocht
aankondigden. Ik moet zeggen: vroeger had ik nog al op met
onzen zwarten rok, lange broek, en den wiLten driehoek door
vest en chále er.. bakkebaard of zwarten col omlijst, welke
de trots van vele mijnergellachtsgenoten uitmaken; maar »te
veel" blijkt ook in deze ftoffe » ongezond". Al die rokken, al
die hoeden, al die pantalons, al die witte hemdsdriehoeken ze bevielen mij niet. Ik verheugde mij dat er nog al militairen bij het feest genoodigd waren; ik verheugde mij ook,
dat men, tegen den regel aan, de banieren derzoogenaamde
H''7rOYP''l'''W Vereenigingen" (alias: Drukkersgilden) en van andere kollegiën van andere klezeren had gemaakt, dan het gildekleed of de liverei der leden. Zwarte rokken en witte
overheroden of borstlapjens is eenmaal nu voor burger-galakleeding, ook bij de vrolijkste partijen, aangenomen; maar
zwarte banieren met witte teekens er in - ik weet niet, het
zoû zoo doodsch geftaan hebben.
't Is iets aardigs, dat moderne gekleed-kostuum. »Mijnheer
de l\linister, ik ben zoo vrij aan de vereerende uitnoodiging
Uwel' Excellentie te voldoen," heette het onlangs ten huize
van een engelschen gezant. Men weet de engelsche grooten
dragen veeltijds, in burger kleeding, geene ridderteekens )) Plait-il, monsieur? un verre de madère?" was het andwoord
van den knecht, die juist zóo een ander Heer bediend had
J)
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en nu voor den gastheer werd aangezien! - Een ander maal
heette het in het Ilotel Zwn Sternen te Bonn: » KeUner, eine
Flafche Wein!" - De toegefproken jonkman in 't zwart, met
witte handfchoenen, bewoog zich niet. De vraag werd herhaald
op forscher toon. Het eenig andwoord was: » Ich bin kein
KeUner!" en een oogenblik later kwam een ware kelner, evenzeer in 't zwart met witte haodfchoenen, den gewaanden
kelner» Herrn Baron Spom" aankondigen, dat zijn rijtuig vóor
was. Nu zijn die duitsche kelners ook heeIe fatsoenlijke jonge-lui, zoons van groote hótelhouders, die enz. enz.
Mijne Foreestiersche had geen zin den fleep op den voet
te volgen en meè naar het marktveld te dringen, om het
ftandbeeld te zien onthullen of » onthuldigen", zoo als men
foms, met eene niet onaardige woordfpeling, zegt. Intusfchen - ik was er half voor naar Haarlem gekomen, en wist
waarlijk niet, waarom ik minder zoû zijn dan mijne duizenden broeders, die daar beneden langs de ftraat marktwaards
vloeiden. Onze beminnelijke gastvrouw liet haren vrienden alle
vrijheid, en de eigenaresfe van het huis, l\lejufvrouw van dH
Piggen, of die ik daarvoor hield, nam vriendelijk aan - mij
een pakjen CostersIlloppen klaar te maken, terwijl ik mijn
kijkersforluin op de ftraat ging beproeven. Ik fchoof instinktmatig naar het allerliefste vleeschhalletjen heen, dat onlangs
de eer heeft genoten, zoo als ik uit de » Annales" gezien heb,
den Heer Didron in geestdrift te zetten. Toen ik tot die
doorgang tcr Markt genaderd was, kwam daar echter juist
ecne koets aanrijden, die Prince Hendrik uittocht gaf, en mij
de gelegenheid bood dien waardigen telg van ons regeerend
Ctamhuis mijn eerbied te hetoonen. Tot mijn fpijt ftrekte dit
echter den dienstdoenden dragondel's niet tot genoegzaam motief
om mij op de Markt toe te laten, en ik deed met vele anderen
de rondte der S' Bavo , en veroverde mij aan hare Zuidzijde eene
plaats, die ik bevond elastiek en gefchikt te zijn mij verder
te brengen. Gedurende 't muziekfpelen der korpsen, de eerste
redevoeringen der des beOagenen, en de onthuIling, gelukte't
mij inderdaad zoo ver langs de wreed befehoten ftoepen voort
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te Cchuiven, dat ik het beeld voor mij kreeg, gezien van zijne
rechter zijde. Ik had mij juist goed tegen een hoorn geposteerd,
toen de zon doorkwam en het voor mij verlichtte. Ik had het
fymmetriesch tusschen mij en de hal; de kleurige trapjensgevel van het fLedelijk gebouw vormde een wel geëvenredigd
kapelletjen om de beroemde haarlemsche figuur. Dat was waarlijk fchoon: een rustig, krachtig, deftig beeld; een die zich
met zedigheid bewust is iets buitengewoons gevonden te hebben, en die zich voorwaards beweegt, om het der waereld
te gaan aanzeggen! Hel » Handelsblad" heeft dat fraai befchreven: die voorwaardsche beweging, dat gefloten boek, en wat
er meer is. Ik moet eehter bekennen niet in te zien, dat
het boek der toekomstige wetenfchap in Erasmus' tijd zoo
veel wijder was opengefiagen dan in de dagen van Coster.
Zeker alle groote maatfchappelijke krachten (en daartoe behoort
gewis ook de pers) zijn zwanger van groote feiten, en de
opvolging dier feiten maakt de gefchiedenis uit: maar of nu
Erasmus juist ie dernier mot der wetenfchap gefproken en
den bepaalden floot voorwaards aan den menschelijken geest
gegeven heeft, mag ik betwijfelen. Ik ga altijd voort St Tho·
mas van Aquinen zoo'n kwaad filozoof en dichter, Albertus
Magnus zoo'n onbedreven natuurkundige, J,ibergier, Allan van
Wo15ingham en Erwijn van Steinbach zoo slechte kunstenaars,
Ecko van Repkow en Jan Bottclgier zoo verwerpelijke juristen,
Thomas Cantipratanus zelfs zoo'n zwak encyklopedist niet te
vinden. Ik had Bernardus, Dominieus, Franciscus van Assizië
de volksmasfaas wel eens willen zien ontfleken met den vuurftroom hunner welfprekendheid. Als zinnebeeld der geheimenisfen , die de drukkunst nog in haren fchoot verborg, komt
het gefloten boek mij dus fraai gekozen voor: maar 't is zoo
wát om te zeggen, dat met Erasmus het boek der menschelijke kennis eerst werd opengefiagen.
Daar wordt veel getwist over de vraag, of de befchaving.
werkelijk en merkbaar, in den loop der eeuwen, op de verfchillende punten is vooruitgegaan: zoo veel is zeker - dat
er in Nederland, in de laatste drie-, vier-en-dertig jaar, een
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verblijdende vooruitgang heeft plaats gehad wat de waardee·
ring der gefchiedenis van den menschelijken geest betreft.
Men moet de vaerzen en redevoeringen lezen, die in '1825
bij het toenmalig Costersfeest gediend hebben. Niet alleen
had men geheel vergeten, dat cr, bij Costers optreden, reeds
twee en een halve eeuw van de edelste befchaving, van de
hoogste ontwikkeling van vcrftandelijke, zedelijke en ftoffelijke
krachten verloop en waren: maar

men fpreekt van den tijd

onzer gl'afelijke Willemen als of Europa aan kannibalen en
idioten was overgflleverd, en Laurens Coster voor het eerst in
die barhaarschheid eenige matiging, in die nacht een weinig
licht kwam aanbrengen. Dat is nu veel verbeterd. Dichters
en redenaars hebben zich de opoffering van al den rijkdom
der antitheezen getroost, waar de mannen van 1825, de
Lootsen , Helmersen , Tollensen , ja zelfs Van der Palm met
onverzadigbaren wellust in gegrasduind hebben. De gantsche
kraam van "bijgeloof", "domheid", » driestheid", » vloekbre
priesterlist" , » VUIlze holen" van n vadsige monniken", » duisternis", »barbaarschheid", »dwingelandij" en tyrannij", met bijhehoorende

» verlichting",

» hefchaving", » vrijheid", » menschen-

waarde", » waarheid" en » klaarheid" is achter de bank geworpen. Alles was dit maal zoo gematigd, fatsoenlijk, verftandig,
dat geen gewoon menseh, die wat gelezen heeft, behoefde te
blozen over ergerlijke hartstocht en onkunde.
Deze vooruitgang was ook zichtbaar in de dekoraties, in de
opfchriften der vercierde huizen. Met een zedig» IIULDE AAN
LAURENS Jz. COSTEll.", » AAN LAUll.ENS Jz. COSTEll. DE EER" en dergelijken, liep fchier alles af. Een enkele Haarlemer, wonend
in de ftraat bij dat allerliefste kleine Houtpoortjen , herinnerde
zich vaerzen, die in 1825 gediend hehben. Ze zijn, geloof
ik, van Van Walré. Hij had eene heel aardige dekoratie met
heukeilloof aangebracht, en daarin gefchreven:
"Heilig,
Die u de
Waarvan
Dat door

Haarlem, zij de Leuk n
eerste grondftof fchonk,
Coster 't licht deed branden
heel de waereld blonk."
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Deze geestige vaerzen en dan de fchoone regel van het
deblijk" in den Hout:
"Uit

Haarl~ms
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» Hul-

bloemhof ging het licht op over de aarde"

zijn wel het beste wat de

~Iuze

van 1825 heeft opgeleverd.

Vooral deze alexandrijn, dien men mij zegt dat van Helmers
is, fteekt hoogst voordeelig af bij al de bulder- en balkvaerzen, die de zedige en ernstige Lourens Jansen , à son insçu,
ten jare 1825 in het leven heeft geroepen. De greep is allergelukkigst : Haarlem, Hollands aloude middelpunt, al fpelend, te midden zijner fijn bonte en geurige bloemen, een
licht daarheen werpend, dat zijn ftralen over de gantsche
waereld verfpreidt: 't is fier, 't is bevallig, 't is diep - ' t is
fchoon en allergelukkigst. Alt.oos daargelaten die qurestie
van het licht. Den dichter geeft men, buitendien, veel toe.
Een tikjen verdient mogelijk, bij de huidige gelegenheid, een
koningftraatsche deftige burger, die ftellig geen dichter is en
met gele letters in hlaauwe wolken aan zijn deur had gezet:
• Licht en Vrijheid"; dat riekt een weinig naar de deïstische
en kommunistische republiek; er is een zekere opgewondenheid, een zekere volks roes niet in te miskennen: trouwens de
gele majuskels waren zeer zinnebeeldig al op hun rug gaan
liggen - misschien om zachtjens in te fluimeren.
Wij zijn nog altoos op de Markt; wij hebben de redenaars
gebaren zien maken en zich gedragen of zij voortreflijke verhandelingen houden, vol nieuwe en indrukwekkende denkbeelden;
wij hebben bij afwisfeIing den nagalm der instrumenten en ftemmen van de aanwezige orchesten gehoord; wij zien de overhuifde
bakken met dames en andere genoodigden (waartoe, vreemd
genoeg, de leden der Costerskommisfiën niet behooren) ; de
wimpels waayen, de bonte menigte fchittert en ruischt. Zoo
als ik zei, het teeken werd gegeven: Coster trad te voorfchiju.
In het oogenblik dat ik hem zag, ging er juist een zonnetjen
over hem heen, gaf hem vergulde randen en deed hem eenigszins verlicht afkomen van den fchoonen rood en wit gefchakeerden, maar thands met fchaduw getinten, gevel der aloude
vleeschhal; die uiterst bevallige en rijke kepergevel floot voor
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mijn oog juist als een kapelletjen het beeld in van den geviel'lle .... Dat had iets bovennatuurlijk fchoons .... en - verdient wel twee maal verteld te worden.
De plechtigheid liep ten einde; te midden van de mij voorbijdringende paren, rijen, en eenheden van burgers, boeren,
boerinnen, joden, meiden, kinderen enz. hield ik mij nog
met dat fchoon effekt van zoo even bezig, en voelde 't verlangen fterker opgewekt om eens daarginds, binnen de fchutting mijner bevoorrechte natuurgenoten, te mogen ftaan, en
dan, op mijn gemak, het beeld van voren te mogen aanfchouwen, - toen er, tusfchen de menschen aehter mij,
plotselijk een ftuk van de ftoepfchutting, waartegen wij leunden, zich opende, en ik een man, in dienstbare betrekking,
hoorde zeggen: » Uwe kan het wel perbeeren, maar uwe zal
der nie deur komme". Ik klom langs den klank der woorden
tot den fpreker op, en van hem, die het fchuttingdeurtjen
openhield, even haastig af tot de toegefprokene persoon: 't
was eene allerliefste haarlemsche blondine, wier uitdrukking
van verlegenheid, fchemerend door haar blanken teint, mij voor
twintig jaar geleden zekel' een blos van genoegen op de bleeke
wallg~n gedreven had. liet meisjen fcheen in de algemeene
konfuzie hare familie kwijt geraakt te zijn. )) Ik. zie ze! daar
ftáat Papa, dáar, binnen de fchutting!" zeide zij. Jn het zelfde
oogenblik deed een langs ons heenrijdende dragonder haar
den voet te-rug-trekken, dien ze reeds buiten de ftoep waagde
van het huis, waar zij eene plaats had gehad. "Zie, daarginds!" zei ze. Al was ik nu geen twintig jaar jonger, of
misfchien óm dat ik geen twintig jaar jonger was, zeide ik:
)) Zoekt u je familie, jufvrouw ? Mag ik u dan door de volte
heen helpen?" - )) Heel graàg, mijnheer!" was het andwoord;
zij boog haar paille handfchoen om mijn zwarte mouw, met
al de vertrouwelijkheid, die de vrees voor de dragonders haar
ingaf, en ik baande ons, met ridderlijk gevoel, een weg door
de menigte; bereikte de overzijde van de fchoongehouden
ruimte, de heining opende zich, en ik bevond mij op de
bevoorrechte plaats. De blonde juffer wipte fnel naar haar
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vader, die niet recht hegreep , wat lloord-hollandsche rentcnier hem daar zijn dochter te-rug-bracht, en in zijn vcrbazing vergat mijn groet te bcandwoorden.
Inmiddels ftond ik nu tusfchen den hraven, nieuw gedekoreerden, oud-letterdrukker Schinkel en den kunstlievendcn Heer
Bi.ichler op hct tcrrein, en tegenover het beeld. i\len hood mij
Elions medalje ter bezichtiging.... maar offchoon het werk
verdienstlijk is, ik had den koperen man-zeI ven daar nu voor
mij, daarboven - en ik vl'oeg van het beeld den indruk dien
ik wenschte. Maar eer ik het gevraagd had, was de indruk
al gegeven.
Hoor eens, 't is grootsch! Men zegt nu, dat het beeld van
de » Eendracht", op den Dam, Royers cltef-d'm1lvre is; maar
ik zie in den Coster nog heel wa t meer. Ja, als de jongeling,
dien ik mij voor een oogenblik fchier geloofd had te zijn, mij
zegt dat eene fchoone hellenische maagd mooyer is dan een
lcelijke haarlemsche Koster, dan kan ik daar niet veel tegen
inhrengen; maar als ik fpreek van diepte van opvatting en
zin, van aandoenlijke grootheid der geheurtenis, die met ondubhelzinnige vormen wordt uitgedrukt - dan moet ik zeggen,
als ik daar dien seriëuzen, machtigen, haarlemschen Dantevoor mij zie, dat hij mij daar een talisman in de hand fchijnt
te houden, waar hij de waereld meè regeeren zal, en dat er
in dat hoek meer ftaat dan er in de gantsche gefchiedenis
der fpartaansehe Helena, de fchoone Griekin hij uitnemendheid,
ligt opgeGoten. Dat is hier geen werkeloze placiditeit, geen
» Eendracht", die het niet verder dan tot het absolute denkbeeld der eendracht kon brengen; dat is hier de hoogste werking van het menfchelijk geGacht, dat is hier de ftorm der
toekomende gedachten, die door dien JlIAN wordt aangekondigd.
Van Duyse heeft in zijn liedtjen aardig op den Kostersnaam
gezinfpeeld; maar inderdaad, die ftatige, hoogernstige Koster,
die u de wang verbleeken doet, rchijnt gereed om de koord
te gaan trekken ter vermelding van den orkaan der ideën en
de kruisende bliksemflitsen van het menschelijk vernuft, die

hij over de waereld los zal laten.
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Men heeft de aanmerking gemaakt, dat het beeld, van de
linker hand gezien, wat veel vooroverneigt ; daartoe vond men
het loop en niet genoeg in de been en uitgedrukt: maar men
vergeet, dat cr ftoffelijke redenen bestonden, waarom de becldhouwer eerdcr den aanvang dcr beweging van het gaan, dan
de vollrokken wordcnde fchrede wilde voorftellen , en die aanvang der beweging is waarlijk zoo als hij hier afgebeeld wordt;
maar men heeft dat, in 't algemeen, weinig opgelet.
Wat mij ook bizonder aangenaam aandeed, was het voetftuk, waarop het beeld gedacht is. Dat voetftuk is eene alIergelukkigste kompozitie van den Heer Tétar van Elven, den
vader, en is als ontleend aan de architektuur der kerk, waar
Coster van fchijnt uit te gaan. En niet llechts verkondigt de
ftijl den oorfprong der kennis, die Coster meer algemeen onder de menschen gaat brengen', maar ook de proportiën van
het voetftuk tot het beeld, kwamen mij alleszins juist en goed
voor. Daar hangt zoo veel van af. Daar hoort een fijne fmaak
toe, om daar niet in mis te tasten; dat is het muzikale gedeelte van de bouw kunst: daarvoor vindt men geene modellen
in de natuur; dat is gehecl fchepping van den » sentiment
exquis des convenances". En ach, hoe weinigen zijn daarmeê
begiftigd. - Die dat heeft, houd dien in waarde, want gij hebt
een onbetaalbaar man. Daarvan zijn, onder anderen, de nederland sc he monumcntkommisfiën in 't algemeen zeer misdeeld:
en bizonder bij de Coslersfecsten zijn er, van \Vege de genen
die invitatiën te doen en plaatsen aan te wijzen hadden, zoo
vele grofheden begaan, dat het waarlijk ergerlijk is.
Men mag in een brief van de hak op den tak fpringen ....
Toen ik weder bij Van der Piggen kwam, was mijn vrouw
en het overig gezelfchap reeds in de elegante rijtuigen van
onzen vriendelijken gastheer geflapt, en zat mij te wachten.
Ik haastte mij dus mijne Costersmoppen te betalen en klom
in. » Zie, daar gaat de nieu w gedekoreerde heen!" zeide men
eenige oogenblikken daarna. Ik vroeg of men De Vries,
Metman , of Schinkel meende (of men den maker van het beeld
bedacht heeft, is mij nooit ter oore gekomen): »Neen, neen,
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Noordziek," was het andwoord. Waarlijk - daar ging de man ~
aan wiens onbezweken ijver in de eerste plaats de natie het
fchoone Costersheeld te danken heeft. Maar hoe? -

het luxem-

~Ietman,

ter zake van Cos tel' de
Nederlandsche Leeuw - de Heel' Noordziek , ter zake van Coster

burgsche kruisjen ? De Heer

de Eikenkroon!! Als de Minister van Binnenlandsche Zaken,
in zijne )) Afdeeling Onderwijs, Kunsten en Wetenfchappen",
de hand eens op het hart legt, en tevens eens luistert naar
de ftem der deskundigen - dan zal hij moeten erkennen, dat,
welke ook 's Heeren l\letmans verdiensten als recht.sgeleerde of
ftaatsman mogen zijn - in de Costerszaak (en zij ie niet onbelangrijk) het ten hoogste inconvenant en onaangenaam voor
beiden is, dat de Heer Noordziek (de man, in wien het Costersbelang werkelijk iu de laatste jaren gekoncentreerd is geweest, en zonder wiens onverzettelijke wilskracht het ftandbeeld el' nooit gekomen zoû wezen) als een éCltyer den ftijgbeugel houden moet voor den Heel' Metman , bij het berijden
van den klepper, dien de Nederlandsche Leeuw iu de »coverture"
geweven is.
De Heer Simons geeft onmiskenbare blijken zich met de
nederlandsehe kunsttoeftanden bekend te willen maken; kunst
en letteren bevorderlijk te willen wezen: het zoû een goede
daad zijn, zoo hij de begane fout herftelde en den Heer Noordziek voor de Nederlandsche Orde voordroeg: niet Luxemburgalleen , Neêrland is den wakkeren fekretaris der Hoofdkommisfie en laatsten verweerder van Costers rechten dank fchuldig;
en dien dank abz1t{tatten is zij geene taak onzen nieuwen
Minister zeer waardig?. ..
Maar wat vermeet ik mij, hier uit Buiklloot, wenken te
willen geven, aan ..... Maar in een brief aan een goede kennis
is veel geoorloofd, wat in officiëele form kwalijk pasfen zoû ....
Niet echter al te lang te praten: daarom, vriend! leg ik de
pen neêr, en teeken mij:
Uw gants genegen
PAUWELS }<'OREESTIEU.

lJlETSCIlE WARANDE

11.

XXXII

DER YSTORIEN BIJOEME.
VI.

(Zie «D. Warande» 11, bI. 1!)4.)

[SLOT VAN )) St IACOP DE MINDERE."}

3700

Doen dit hoerde, sijts gewes,
Scriben ende phariseen,
Begonsten si te spreken over cen:
Il Dese gerechte dunet ons dolen;
Wi waenden, dat wi hadden bevolen,
Dat hi dat soude bebben ghedaen
Eii dat lIi den volke soude doen vcrstaclI,
Die dolinghe van den gokelare t •
Nu heeft lii hole openbare
Doen dolen vele meer
Met siere tale dant dede eer;
Hets goet dat wi daer boven gaen.
Eii wine2 neder worpen saen.

3705

Want, blijft hi daer iet langer boven,
Ri sal hole al verdoven3
Ane sinen meester, den truwant4 •
Doen clommense te hem thant,
Eii seiden hem dat oppenbare,

8690

8695

Dat hi ware een loghenare ;
Want hi hadde doen verstaen,
Dat hi sou de, sonder waen,
Van ihesum5 die waerhede;
lino Des doehte hem, dat hi niet en dede,
Eii dat hi tvole hadde doen dolen meer
Ane hem, dant dede eer.
Jaeop sprac bi den heilege geest:
I Namelijk Jezus, dien zij voor een' goochelaar hielden.

2 Wij hem.

a Verblinden, verdwazen (zie Doven), en bij uitbreiding hen trekken, overhalen. 4 Bedrieger, vagebond.

5 Het ww. seggen is hier in de pen gebleven.
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Mijn gbelof hehbie gbeleest 1 ;
Ic gbeloefde u, dat ie soude wale

II

3715

Van ibesum seggen ware tale,
En dat hebbie nu ghedaen,
Soe dat ghijt wale moegt verstaen. "
37"20

Doen dat die quade tyran hoerden,
So ic best ean in corten woerden\! ,
Dat sine tale was al te vroet,
Worpen sine metter spoet.
Doen bi afgheworpen was,

3725

Keerdi bern, sijt seker das,
Op sine knien, die heilegc herc,

3730

Nocbtan was hi gcquetst 50 serc
Van den valle, die hi viel daer,
VOl' bem 3 bat hi openbaer,
En sprac: "here vergeeft hem3 desc mesdaet,
Sine weten niet dat si doen quaet."
Doen worpen sine met steen en daer.
Doen quam geloepen daer naer

.J. en sprac: )) gbi hebt quaet gedaen,
Hi leit en bidt, sonder waen,
3735

Vore die gbene, die hier sijn,
En 4 hem dit doen, dats waerheit fijn,"
Doen quam daer gheloepen recht
Een der phariseus knecht,

3740

Met .j. stave, alse wijt leren,
Daer die volres haer lakene met kereé.
En stac6 hem. sijt seker das,
Thersenbecken af, alsiet las.
Doen die heilege man was doet.

3745

Quamen daer, met haesten groet,
Die ghemeente, en wouden saen
Die phariseus hebben ghevaen;
Maer si waren hem 7 ontvloen.
Doen ghingen si met eren doen 8
Den heilegen man ter erden B ,

1 Volbracht. 2 Deze regel is een onverstaanbaar tusschenlapsel. 3 Hen.
4 Versta: En die. 5 Schoon kloppen, zoo als men nog heden doet. G Sh.eg.
7 Hun. 8 Begraven.
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3750

Bi den tempel met groter werden.
Hier laet ie van hem die woert,
En segge u van sinen broeders voert.
[St SYMOEN EN St JUDAS.}
Doen iarone en arfaxat

3755

Hadden verdreven nter stat
Matheuse ute etiophia,
Doen ghingen si beide daerna

10 persiden, te meneger stede,

3760

3765

3770

Om te meeroe haer quaethede,
Want sine dorsten niet weder keren
In etiophia, alse wi leren j
Maer god, als die serifture seegt,
Die de sorghe van den mensehe dl'ccgt ,
Sendde daer, sijt seker das,
St symoen ende iudas,
Die des minders jaeops broeder waren,
Om dat si souden , sonder sparen,
Tkersten geloeve predeken daer.
Doen si daer quamen over waer,
Begonsten si met groter eren
Te predeken tgeloeve ons heren.
Die gokelaren, daer ie af seide l ,
Waren metten eonine beide.

3775

Doen dapostelen waren eomen
In persiden, alsie hebbe vernomen,
Quam hem te gemoete daer na
Seoninex drossate van babilonia,
Waradaeh, met seoninex heere,
Want hi varen wonde ter were

3780

legen die van indien,
Die waren eomen in persiden.
Waradaeh hadde met hem twaren
Beide afgode en gokelaren,
En der afgode papen mede.
Waradaeh quam in ene stede.

t- Sprak. melding maakte.
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3785

Die slont hinnen seoninex lau!,

Daer hi dapostclen beide vant.
Doen gbinc die drossate waradach
Den afgode offeren, daert menich sach,
3790

Om hem te, vraghene tien tiden
Weder I men paysen2 soude of! striden
Dorloghe, dael' si omme waren comen.
Eii dafgode, alsic hebbe vernomen,

3795

3800

Moesten swighen lien stonden,
Want si waren 50 vaste ghebonden 3
Dat sine mochten meer no min 4
Ghespreken, sint daer in
Dapostelen ons heren waren comen.
Doen ghingen si alle, ie hebt vernomen,
In ene andre stat en waradaeh,
Daer een ander afgod in lach,
Eü vraechde hem, bi wat saken
Sijn god werende 5 siere spraken?
Doen antwoerde die duvel dare,

8805

Dat daer binnen comen ware
.IJ. gods apostelen, sijt seker das,
Deene hiet symon, dander iudas;
Dese hebben die macht so groet van gode,
Dat over mids hare ghebode·,

11810

U god en dar niet spreken .j. woerdekiju,
Daer si ieghen woerden 6 sijn.
Doen deedse soeken waradach',
Eü proef~e7 of hise vinden mach.
Ri vantse sa en • alsic versta,
Doen vraechdi hem daer na,

8815

Wat si wouden en wanen 8 si waren?
Doen antwoerden, sonder sparen,
St symoen, al se wij t horen:
B

U te india sijn wi grboren,

En sijn gods knechtc, dat seggic
3820

Die ons hier heeft gesent tote

Il,

0,

Of.... , of. 2 Vrede maken. 3 Onmachtig of door de kracht der apostelen ovcrheerscht. 4 In geen en deele. 5 Afhield. onthield. 6 Tegenwoordig.
7 Beproefde. 8 Van waar.
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Om u Ie predeken u salichede,
En u te leerne die wadlcde,
En gode te minne en dafgode laten 1,
3825

Eü te volghene der reeh lel' straten,
Die ihesus christus voren ghinc,
En volchdi hem, dats seker dinc".
Doen sprac waradach, sonder sparen:
» Ic

3830

moet tenen st ri de varen,
En, alsic weder ben ghekeert ,
Salic 110ren wat ghi leel't ;
Dunket mi seker eii goet,
Soo sal icker ane keren minen moet 2 ,

8835

Eii ic saelt laten eest ghedwas 3 ."
Doen antwoerde judas:
» U ware beIer, dat ghi den here

3840

Eer 4 kennel, die u mach doen ere,
Dat ghi u viande moghet verwinnen,
En dienen hem in allen sinnen."
Doen sprae waradaeh meuien :
» VOl' segt ons, wat ons sal gescien ,
In dien dat glli houdt gebonden
Onse gode, te desen stonden,

3845

Dat si niene mogen seggen waer."
Doen antwoerde symoen daer :
I) Wi gheven uwen goden nu die maeh t. ,
Dat si moghen van harre eracht
Seggen al gader 110ren wille,
En wi willen openbare eii stille

3850

Proeven 5 hare grote valsehede."
Doen sprae waradaeh daer tcr stede:
» Alsoe willie dat ghi doet."

Doen sprae dapostele metter spoet:
» Wi gheorloven u in ons heren name,

3855

Dat ghi segt al dat u es bequame."
Doen begonste die duvel saeu
Te seggen, dat hi hadde verslaen.
Si seiden hem te deser tijt,

1 Verlaten, laten varen. 2 Hart, gemoed. 3 Dwaasheid. logen, hersenschiul. 4 Verlengde uitspraak van er. 5 Bewijzen.
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:;800

Dat si souden hebben groter strijt,
Eii dat en soude niet mogen bliven,
En men sou der vele ontliven

~865

Van den volke, in elke si de.
Doen waren da{IQsteien harde blide
Eii loeghen, alsict bescreven sach.
Doen ~prac die leidsman waradach :
ij Ic ben iu groten vare meltien,

8870

3875

3880

3885

8890

475

Dat ic u lachen hebbe gesien."
Doen seiden dapostelen sonder sparen:
»Here ghine dorft1 u niet vervaren,
Want merghen vroech so selen comen
Boden, als wijt hebben vernomen,
Die ghi tuwen vianden hebt gesent ,
Eii selen u bringen, dats bekent,
U wedersaken 2 luwen wille,
Dat ghi openbare en stille
Van uwen "iilJlden hebt u gevoech 3 ,
Eii selen u betren 4 genoech
Al dat si hebben mesdaen".
Als waradach dit hadde verstaen,
Dat al dus soude ghescien,
Dedie die papen vaen mettienj
Omdat si dapostelen weder seiden;
Dedise in vangenessen leiden.
Al gader der apostele tale
Die ghesciede al te male,
Alsoe gelijc als sise seiden.
Doen dede waradach, sonder beiden I
Die valsche papen halen voert,
En wondse emmer6 hebben vermoert.
Doen dedi .j. vier maken saen,
Daer mense in soude worpen gaen.
Doen dapostelen dat vernamen,
Met haesten si doen quamen
En baden waradaghe te samen sere I
Om die minne van onsen here,

I Behoeft. 2 Vijanden, tegenstrevers. 3 WiJ. 4 Vergoeden. 5 Tegm.
streefden, vijandig waren. 6 Zeer zeker.
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Dat hi die papen liele leven.
Nochtan hadden hem die papen gegevclJi
Ghelt en miedel , SQnder waen,
Dat hi dapostelen sonde versIaen,
Maer dat en wouden si niet wreken.

3900

Waradaeh, daer wi af spreken,
Gafse den apostelen, om haer bede.
Doen keerdi weder, dals waerhede,
Toten eonine crexes ,
En brachte mede, des sijt gewes.

3905

Die heilige apostelen, alsiet las,
Beide symoen en iuda~.
Doen si daer quamen in die stat,
Was iaron en arfaxat
Metten eonine erexes daer.

3910

Doen sprae waradaeh, dats wan:
)) Siet her eonine, dits wacrheit lij n,
Dat deae .ij. heilegc gode 2 sijn.
(Insc gade loghen ons altemale,
Maer dcse wisten die wacrbeit wale.

3915

Si var seiden, sijts gbewes,
Alsoe alst ons gesciet es."
Doen iaron en arfaxat
lIoerden, dat waradach 8cidc dal •
Wordense van nidc ontsteken.

39~0

Doen begonstense ute te spreken
Ten eonine, en seiden dese tale:
II

Here! wi kennen haer wesen wale,

Want al haer leven dats quacthrdcn.
Oee en willen si niet anebeden
8925

Onse gode, dans niet gheloghen,
Si distruwerense waer si mogllCn;
Here! wi willen in onser gade name,
Op dat 3 u wiJle es en he qua me ,
Al dat doen, dat wi begharen.

3930

N1;l doet balen. sondel' sparen,
Al uwe riddren saen."

I Loon, beloon ing. 2 Godsmannen, of mannen. die om hunne wonderen
sIs een God vereerd werden. 3 Indien het.
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Die eonine hevet sciere gcdaen.
Doen die riddl'en waren comen,
Dadense, alsict hebbe vernomen,
8935

Alt vole te dien stonden
Staen, oft ware gebonden 1•
Oee benamense hem die sprake,
Die quadien, daer ie af make2 ,
Den lieden, die daer eomen waren,

3940

Sonder alJene, seggie u twaren,
Waradaglle en scadet niet.
Doen ghine hi daer lli dapostelen siet,
En vertelde hem de se niemare.
Doen ghingen dapostelen met hem dare

3945

Eü seehende tvole, ie segge u dat j
Doen waest genesen optie stat .
.uoen keerden daI,ostelen ter vaert
Met waradaghe weder thuus waert.
Alst quam opten derden daeb,

3950

Ghinghen dapostelen eü waradaeh
Vor den coniuc erexes ;
Oee waren daer, sijts gewes,
Jaron ende arraxat,
Eü hadden hem vermeten dat,

3955

Dat si toenen souden , sonder warn,
Dat si te voren hadden gedaen,
Tvolc in diere maniere mesmaken 3 •
Dat seggie u, in waren sak en,
Dat ieghen spoel 4 al gader was,

3960

Om dat symoen en judas,
leghen woerden 5 waren doe.
Doen ghingen die gokelaren toe
Van evelen moede, dats bekent,
En daden eomen menich serpent 6 ,

1 Machteloos, bewegingloos. 2. In dezen zin moet vs 3939 op VB 3937
volgen. Vs 3938 is eene nadere bepaling van se (zij) in den vorigen regel,
en waarschijnlijk is dit vs. oorspronkelijk geweest, "daer ie tale af make" of
iets dergelijks. 3 Toetakelen, iu den toestand brengen als vroeger. 4 Te ver.
geefsch. 5 Tegenwoordig. 6 Draak, soort van denkbeeldig monster, aan het·
welk de oudheid vleugels en klaal1wcn toekende, zie vs. 3986.
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So dat tvolc was in grooten vare
Van den serpente die waren darc.
Doen gheboden si te handen,

3970

Dat si over die trnwanden1
Hem wraken, sonder langher staen.
Doen ghingen die apostele saen
leghen die serpenie. A\2 siere sijn eomen
Hebben sise met horen mantie genomen,
Eü speeldenre mede op cü neder,

3975

Eü settense ter erden weder,
Eü hieten hem in den name ons heren,
Dat si te horen meesters keren,

3980

Eü tormentense alsoe sere,
Aise si ghehoden hadden ere
Dat si dcn apostelen souden hebben gedaenj
Maer dapostelen verhoden, sonder waen.
Dat bi hem niene namen dieven,

AI woudense dapostelen hebben vergheven ,
Dat en wouden si wreken niet.
Doen ghingen die serpenle daer men toe siet
3985

Ten gokelaren, daer si stonden

j

Beide met dauwen eü met monden
Seoerden si hem hore3 vel,
Eü queldcnse so, dat weet ic wel,
Dat hem beter ware in schine
3990

Die doet, dan in die passie Ie sine.
Sie huulden van wee in derre maniere
Oft wol ve waren oft ander diere.
Doen bat erexes den apostelen mee
nat sise lieten sterven in dat wee.

3995

Doen antwoerden dapostele met desen:
» Here

conine dat en mach niet wesen;

AI hebben wi hem sonder wa en
Hare quaetheit doen verstaan,
Daer omme en wille wise niet doen sterven."
4000

Doen gheboden si ander werven

1 Bedrieger, vagebond. 2 Als. Waarschijnlijk zijn al siere in het oorspronkelijke aaneengeschreven geweest, alsiere, en de ouden verdubbelden den medeklinker in het midden eens woords niet dan uit nood~akelijkheid. 3 Hun.
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Den scrpenten, die daer waren,
Dat si namen, sonder sparen,
Hare venijn met haesteeheden

En siere elet ghingen uter steden.
4005

Die serpente, alsiet hebbe vernomen,
Sijn weder ten gokelaren eomen,

En hebben hem l , met groten toghen,
Hare venijn ute gesoghen,
4010

En gansten2 al hare lede,
En ghingender mede ut cr stede.

4015

Daer waren die goeclaren meer
Te scanden, dan si waren eer.
Doen dit die serpente hadden gedaen,
Gheboden heml dapostelen saen,
Dat si ghingen danen3 si quamen.
Doen ghingen si van daer te samen.
Meltien sijn die goeclaren
Thuus gegaen, sonder sparen,
Dae. si .iij. daghe, dat weet ie wale,

4020

Laghen in grotel' quaie.
Des vierds dages, alsiet hehbe vernomen,
Sij n dapoEtelen te hem 4 eomen,
En seiden dese talc:
Wine willen niet tcsen male,
Uwes ondanes, u kersten maken,

)J

40.5

Macr wi willen, in waren saken,
U eer ghenesen en laten u
Doen, dat ghi wilt nu."
4030

Mettien hebben sise genesen j
En tic goecleren, daer wi af lesen,
Sijn in hare quaetheit bleven,
En sijn ghevloen, alst es beserevcn,
Uter stat ten selven male,

En ghingen predeken , op ende te dale 5 ,
4085

Den heidenen papen, dat si vernomen
Hadden, dat si .ij. sou den co men ,
Die ute india waren geboren,

1 Hun.

2 Genazen. herstelde!l.

en .daar, overal heen.

3 Daarhenen van waar.

4 Hen.

1)

Hier
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Die de godc souden te slorcu];
En dat hem die gode ontboden 2 dal,
4040

Waert in poerte of in stat,
Dat sise ier~t mochten beloepen 3 ,
Dadcnt hem metten live hecoepcn;
Si heeten heide, sij t seker das.
Deene symoen, dander iudas.

4045

Dit ghingen si seggen op eii neder 4 •
Nu keric ten apostelen weder.
Die coninc erexes , alst es hescJ'even,
Bat hcm 5 , dat si met hem hieven.

4050

Si dadcnt om sine bede.
Si stichten te meneger stede
Kerken, eii ordineerden daer
Papen cn clcrke daer naer.
Dacr na vielt in corten daghen ,

40.15

Dat .j. ioncfrouw hrachte gedraghen
.J. kint, en haer maghe vraechden hare,
Wic vader van den kinde ware?
Dat wijf sprac bi sduvels rade:
)) Alsoe doe mi god ghenade,

4000

lIet es van derre diakenen een,
Die mi brochten in dit ween 6 ."
Doen vraechde men hare,
Welc harre 7 dat ware?
Doen noemesc .j. openbare,
En Eeide, dat hi dat ware.

4065

Doent haer maghe had de verstaen,
Ghingen si den dyaken vaen,
En wouden hem rllijf hebben genomen.
Mettien sijn dapostelen eomen,

4070

En hebben geboert die niemare,
Dat hore dyaken gevangen ware.
Si ontseuldeehden dat weet ic wale.
Doen vraeehden si hem te selven male:
Wanneer dat kint waer geboren?

I Verstoren, vernielen, verwoesten. Zie MeI. Stoke, B. I. vs. 114. 2 Deden
weten. 3 Ontmoeten, in handen krijgen. 4 Hier en daar, overal heen.
5 Hun. 6 Jammer, verdriet, wee. 7 Hunner.
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4075

481

Doen seidcnsc, als wijt horen,
Reden te pl'iemtide, sonder waen.

Doen gheboden dapostelen sacn,
Dat men tkint daer hraehte ter stede,
Eü haren dyakenen mede.
Doen hraeht mense beide dare,
4080

Alsoe alsiet vinde iut ware.
Doen spraken dapostelen teil kinde aldus:
J}

Wi ghebieden di, in den name illesus ,

Dattu lijsl der wacrheit des,
4085

Oft dese dyaken dijn vader es,
Die hier ieghen woerden steet?"

4090

Rine dede noit sonde met wive,
Binnen al sinen live;
lIi es .j. heileeh man, dats waer."
Doen haden haer maghe daer

Doen sprae dat kint:

II

god weet,

Den apostelen, op dat si wouden,
Dat si hem seggen souden ,
Wie die vader daer af ware.
Dapostelen antwoerden openbare:
4095 )) Ons

stact den onseuldeghen tahsol veeme,

Niet den seuldeghen te deerne;
Wine sijn niet wroegeren 2 van den sonden ,
No bereehters3 tallen stonden."
Doen si dit hadden ghedaen ,
4100

Woudense nt er stat gaen.
Doen bal hem tvole met groten (ranen,
Dat si niene ghingen vau danen.
Doen bleven si dael' binnen der stede
Wonende, om der liede hede,

4105

Omtrent .iij. maent eü .j. iael'.
Oee doeptense hinnen den tide daer,
Den conille en sine maisniede 4 al,
Eü oec van mannen .j. groot getal,

.XI. m. onder5 mccrre en 5 minder,
I Zeggct, belijdet, erkennet. 2 Aanklager, beschuldiger. 3 Hechter, beslisser. 4 Gezin, gevolg. 5 Onder •... ende. Dit woord vindt men uitvoerig
behandeltl in Dr De Jagers Archief, I, blo 69 cn v. "Onder mcel'l'e ende
minder" beteekent hiel' gemiddeld, d. i. tusschcn het meerdere en het mindere.
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4110

Sonder vrouwen ende kinder.
Alsi dit hadden glacdaell,
S~in

si uIer sIal ghegaen,

Te predeken tgeloeve openbare,
Want die goeclaren dare
4115

Hadden tvolc sere ontweegtlj
l\'lael' dapostelen, als men seegt,
Quamen te samen in die stat.
Daer binnen waren, ic segge u dat,

4120

Der afgode bisseoppe .lxx. wale.
Doen daer dapostelen tesen male
Qllamen herberghen , leest men,

.J. heileeh man herbergcse , hiet sannen.

4125

Doen dat der argode papen vernamen,
Qnamense tote sannes (sic) te samen,
Eii gheboden hem, als men boert,

4130

Dat hi die ght'ne dade comen voert,
Die binnen sinen huse waren,
Eii dadense offeren sonder sparen,
Ochte si soudense sciere
Verbernen in den vi ere.
Sannen seide, dat hijs niene dade.
Doen worden die papen also te rade,

4135

Dllt si dapostelen daden vaen,
Eii leiden se ter &onnen-temple saen.
Selke 2 heidene in haer ghebod
Houden die sonne over god,
Eii dat si der sonne doen offrande.
Doen si daer quamen begonsten te handc
Die duvele te roepen met grolen sere:
onser lieve here,

4140 )) Ontfarmt

Want uwe ieghenwoerdecheit
Verbernt ons ende doet ons leit."
l\'lettien es van boven comen
4145

.I. engel, alsict hebbe vernomen.
Die seide, dat hem3 god
Onthode4 dat si optie stad

I Doen dwalen, van den rechten weg verwijderd.
\V~ten.

2 Vele.

3 IJ uno

4 Deed
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4150

4155

4160

Kiesen mocbten, wclc ~i wonden,
Of dattie liedel haeötelec souden
Sterven en ter hellen varen,
Of dat si coren, sonder sparen,
Dat si ghepassijt moesten wesen.
Doen coren dapostelen met desen
Raers sehes doet, om datsi dochten,
Dat hem2 die liede noch beteren mochten.
Doen ghebodense optie stat
Den duvelen dat si ruumden tvat3
Van den beelden, daer si in waren.
Doen quamen daer gaende twaren
.IJ. duvele, die, na minen wa ne ,
Suarter waren dan moriane.
Als die bisseoppe hadde verstaen
Dat dapostelen hadden ghedaen
Hem den lachter , bietense boude,

4170

Dat men dapostelen doden soude.
MeUien hebben si ten sclven stonden
Dapostclen ghevacn en gcbonden,
En gheleidt utcr &tat.
Symon was, ic seggu dat,
Ghecruust, ende iudas
Was onthooft, alsict las.

4175

Doen se in harre pine waren,
Quam daer .j. donre-!lach so groet gevaren,
Dat se den tempel sloech ter neder.
Doen quam daer .j. blixeme weder,
Die tenen gader verbernen dede

4180

Die goeclaren, daar ic af sede,
Jaron ende arfaxat.
Want si waren binnen der stat
En hol pen daertoe, alst cs bescreven ,
Dat men den apostelen na4 haer leven.

4165

Doen erexes des wart geware,
Qnam hi met groten wille dare,
Eii wrae der apostelen doet,
I Die liede

4 Lees.: nam.

heeft hier betrekking op de Goochelaars..

2

Zich,

3

Lichaam.
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4185

Eii voerde haer lichamen, met eren groet,
In ene stat, daer hi was here,
En groefse 1 met groten sere2 •
Doen dede die coninc crexes
Stichten, sijts ghewes,

HDO

In hore ere .j. seone kerke,
Daer god met sinen heilegen werke
~lenech

seone teken heeft gedaen,

Alsic gescreven vinde staen.
Hiel' latic van symon ende iud as;
Nu hoert wat ic van St, mathise las.
[St MATHIJS.]
4195

4200

4205

Tussehen dopvaert 3 en tsinxen daeh 4
Alsoe, alsiet gesereven saeh,
Wal'en dapostelen te gader comen,
Eii met hem, alsict hebbe vernomen,
Vele van den jongren ons heren.
Doen sprak peter met groten eren:
)) Onse meester sprae: )))) alsic doemen 5 sal
Alle menseheu, groet en smal,
Soe suldi, ghi .xii. man,
Op .xii. zetcIe sitten dan,
En doemen, na haar leven wel,
Die .xii. geslachten van israël." "
Nu es dit ghetal te broken 6,
Dat ihesus selve heeft gesproken,

4210

Over mids den quaden iudas,
Die gode verriet om .j. quact aes
Van .xxx. ~/ dats seker dinc,
Daer hi hem selven om me verhine,
Eii in midden ontwee te borsten s.

4215

Nu laet ons kiesen , sonder vorsten 9 ,
Enen, die si in sine stede,
Eii onse ghctal vervullet mede
Van ons .xii. iODgheren,

I Begroef ze. 2 Smart, verdriet. 3 Hemelvaart. 4, Pinksteren. 5 Oordee·
Jen. 6 Verbroken. 7 Denier. Penningen, hiel' beteekenende de bekende zilver'
Iingen. 8 Barsten. 9 Uitstellen.
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4220

Die met ihesnm om me ghingen ,
Entie sine miemelen saghen;
Dat hi ons helpe oreonde1 draghen

4225

Vansiere verrisenesse. van sier opvaert;
Want hi selve sprae dat waert,
Dat wi sine oreonde2 sonden wesen,
Dat hi ware van der doet verresen ,
In j ndia ende in samaria,

4230

Eii in al erdrike daer na."
Dit doehte den apostelen wesen goet;
Doen coren sire .ij. metter spoet,
Deene lliet iosephus, dander barnahas ,
Die der apostelen broeder was.

4235

Des minders iacops eIi symoens,
Eii judas, ihesus moyen soens,
Eii een ander, hiet mathijs ,
Eii baden gode in derre wijs:
J) Here. die alle. herten kent,
Wi bidden 0, dat ghi ons sent
Enen, die orborlcc 3 si ,
Oreonde te draghene van di."

4240

Mettien sijn cavelen 4 gegeven;
Doen viel die cavele5 , al st est bescreven,
Op mathise, dat seldi weten,
Eii es die .xii.ste apostel geheten.
Dese mathijs • alsict versta,

4245

Was van den geslachte van iuda,
Eii Tan bellem 6 geboren.
Die bleef predeken , als wijt horen,
Tgeloeve in der iaden rike.
Mi ware ongereet sekerlike

4250

Te seggene die miraelen, die hi dede.
Doen qnam hi daer in ene stede,
Daerne die hisscop dede vaen,
Eü deden voren hringhen saco,
Eü vraeehden .j. qnestie swaer.
Mathijs 50lverese daer.

1 Getuigenis. 2 Getuigen. 3 Nuttig en dus gewenscht. 4 Loten of welke
andere dingen ook. om door het lot te beslissen. 5 Lot. Zie vs. 88. 6 BethIlihem.
DIETSCH& WARANDE
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Doen leidden sine uter stat,
Eü daden steenen, ie segge u dat.
Doen menne steende, bat lii boude,
Dat men met hem graven soude
Die stene, daer hi met ghesteent was,
Omdat men soude weten, alsiet las,

4260

Alse sijn liehamc ware verheven,
Dat hi doet ware bleven
Metten steenen, dits waer.
4265

Daer na, over menich iaer,
Quam die keyserinne, st alleene I,

4270

(Diet cruee vant, es die ie meene)
Eü voerde sinen Jiehame nter iode lant,
Te roeme, alsiet ghesereven vant j
Van roeme voerde sine te tri ere ,
In almaengen, optie riviere ,

4275

Die die mosele es geheten,
Daer hi noch leit, dat seldi weten.
Bidden wi desen .xii. heren,
Dat wi die waerheit moeten2 leren,
Dat si ons heiaghen 3 ghenade
Vor gode van onser mesdade
Dat wi ie ieghen hem ghedaden,

4280

Eü moet ons dor sine ghenaden
Bringhen ten euschen4 rike
Vor den vader van hemelrike.
Des onne5 ons die hemelsche vader.
Amen segget alle gader:
Amen.

1 Helena.
vergunne.

2 Mogen.

3 Verwerven.

4 Rein, helder, glansrijk. 5 Gunne,
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NALEZING EN VERBETERINGEN.
a) in den tekst.
Vs.
lees can,
34 staat can.
man.
74
" man,
n
ondeken
predeken
479
589
thoejt.
thoeft,
, vonden,
701
vonden:
Ran
746
Kan
u doet,
doet
849
1004
begheven.
begheven."
1137
tide
tide,
1325
sij
sijn

Vs.
2192 staat mijn.
lees
2349 , doe,
2554
gloeyenden n
26i3
" Worpt
Du.
2779
"
2887
gewroken.
"
"
2986 n zale.
"
3292
groet.
"
Daer
3374
Eufemia
3388

mijn,
doe.
geloeyenden
" Worpt
"Du
gewroken."
zale."
groet,
Doen
Euphemia.

In vs. 2647 en 2648 staat in het HS. liden en biden. Deze vorm is een
misslag van den afschrijver; het oorspronkelijke zal leiden en beiden gehad
hebben. Zie Melis Stoke, door Huydec. D. H, bI. 488.

b) in de verklaringen.
Vs.

746 staat 2 Kan? enz. lees 2 Vloeide.
1032
2 Genot
2 Dergelijke.
2161
6 Genageld.
6 Nagelen.

Vs. 3138 staat 2 Verstaen is het zelfde als ons verstellen, dns vant vel'staen beteekent uit versteldheid, uit bewondering, uit verbazing, enz. Men gelieve deze
geheele verklaring als niet gedaau te beschouwen en <laarvoor te lezen: Wilt
verstaen. Dit vant komt van vanden dat oudtijds, in den imper., zeer dikwijls
voor wil of wilt gebezigd werd. Zie o. a. verscheidene voorbeelden in Melis
Stoke, D. Il. bI. 557 en 558. In Fergnut, vs. 2870 en elders heet het waent
verstaen.

Aanduidl:ng van de overeenkomst der verzen met de bladzijden en kolommen in het HS.
Blz.
I, a van het HS. eindigt met vs.
" b "
" c "
" d "
2 a "
" b "
u
" c "
d
"
"
"
3 a "
" b "
"
" c " "
" d "
"
"
4 a
"
" b "

40.
81.
122.
163.
204.
245.
287.
329.
371.
4.13.
454.
495.
536.
577.

Blz.
4, c van het HS. eindigt met vs.
" d "
"
5 a
"
u b
"
" c "
" d "
6 a "
" b "
u c
"
d
"
7 a "
n
b ,

.

"
" c

618.
6.'59.
700.
741.
782.
823.
864.
905.
946.
987.
1028.
1069.
u ll10.
• 1151.

.

u

" d "
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Blz.
8 a van het HS. eindigt met vs. 1190.
" b "

" C
" d
9 a

" 1229.
" 1270.
u 1311.
" 1352.
u 1393.
" 1434.
n 1475.
u 1516.
H
1557.
u 1598.
1639.
n 1680.
u 1721.
n 1762.
n 1803.
" 1844.
" 1885.
u 1926.
u 1967.
" 2009.
2051.
" 2093.
u 2135.
u 2177.

n
u

"

b n
u c u
u d n
10 a u
N
b n
c
" d
11 a n
n b u
, c
n d u
12 a "
u b ,
M

. ·
·
·
N

c

d
13 a
b
N

.

"
n

·
"

.

," c
"

u

d

14 a
u b

"
u

"

" c

u

" d
15 a

u

.
u

b
c

n d
16 a
N
b
u

c

"

"

" 2219.
" 2261.
n 2303.
u 2345.
2387.

u

u

u

" 2429.
" 2472.
u 2513.
n 2554.
" 2595.
u 2636.
N
2677.
" 2718. J

"
"
u
N

n d
"
17 a u
b

"

"

.

Blz.
17 c
" d
18 a
" b
u c
u d
19 a
u b
" c
N
d
20 a
u b
u c
n d
21 a
, b
n c
d
22 a
n b
n c
" d
23 a
, b
" c
u d
24 a
u b
, c
" d
25 a
" b

van het HS. eindigt met vs. 2759.
n
" 2800.
u
" 2841.
" 2882.
"
N
" 2923.
u 2964.
"
u
u 3005.
n
u 3046.
N
3087.
"
u
u 3128.
u 3169.
"

.

n

c

u d
26 a
b

.

3210.

"

u

n

n

3251.

n

n

3292.

3333.
3374.

N

u

n

p

u

n

"

u

u

" 3497.
" 3538.
u 3579.
" 3620.
" 3661.
u 3702.
" 3743.
" 3784.
u 3825.
u 3866.

"

.
u

"

"

.,
u

u
u

,

3415.
3456.

" 3907.

"

"

u

3948.

u

n

3989.
4030.
4070.

.

n

N

u
u

"

" c "
" d "

u'

u

" 4111.
" 4153.
u 4195.

.

" 4239.
4283

NASCHRIFT.
Het voornemen van den maker dezes gedichts schijnt geweest te zijn, zijn
werk in vier boeken te verdeel en , waarvan het eerste (zie vs. 54) het leven
der Apostelen, het tweede (zie vs. 57) de geschiedenis der Martelaren, het
derde (zie vs. 58) die der Belijders, en het vierde (zie vs. 59) die der
Maagden en Vrouwen, die Gode navolgden, zou bevatten. Dit voornemen heeft
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hij niet ten uitvoer gebracht; althans ons Handschrift, dat, zoo als hier boven
te zien is, 26 perkamenten folio bladen J aan beide zijqen in twee kolommen
beschreven, en 4283 verzen bevat, gaat niet verder dan met de levensgeschiedenis van eenige Apostelen, zoodat men zou kunnen twijfelen. of het
overige niet elders in Handschrift voorhanden ware. De eindregels echter:
Amen segget alle gader, en daarna nog eens Amen, ja, de geheele vluchtige
wijze waarop hij zich van het leven des H. Matthias afmaakt, doen ons denken, dat de samensteller, om de ecne of andere reden. in het HS. niet
genoemd, van zijn oorspronkelijk plan heeft moeten afzien, en met de beschrijving van de daden van gezegde Apostelen zich heeft moeten te vreden
stellen.
Dit is in allen gevalIe zeker, dat in de Nederlandsche Letterkunde geen Handschrift, de boven vermelde onderwerpen in dichtmaat behandelende, bekend
is, en dat men, het zij op schut- of omslag bladen , geen spoor daarvan tot nog
toe gevonden heeft.

BILDERDIJK EN VONDEL,
uit de Feestrede 1)
VAN

Mr Is. DA COSTA.

. . . .. Wanneer ik in die hoogere rangen der Goddelijke
Dichtkunst te zamen met Bilderdijk aan Vondel gedenk, dan
komt mij voor den geest de wijze, waarop onze oude historiefchrijvers vier voorname Edelhuizen van Holland plegen te
onderfcheiden, en te karakterifeeren als het O1td{te, het stout{te,
het rijk{te, het edel{te. Werd het mij opgelegd de vier merkwaardige benamingen tusfchen de twee Nederlandfche Hoofddichters te verdeelen, ik kende die van oudst en rijkst aan
Vondel, die van (t01ttst en edelst aan Bilderdijk toe. Ik noem
daar Vondel den oudfte, niet in dien wel van zelf sprekenden zin van o1tdere in leeftijd, maar in den uw daarmede
verwanten van Voorganger en daardoor zeI ven Voorbeeld. 001'fpronkelijkheid is uit den aard der zaak, bij overigens gelijken
rang en waarde, de eigenfchap eerder van den vroegere in
leef- en bloeitijd. Frisfche oorspronkelijkheid is bij Vondel
1) Da Costa. de naaste vriend van den Meester. wiens gedachtenis wij.
voor weinige dagen geleden. gevierd hebben. heeft met de meeste heuschheid
aan ons verzoek voldaan. om aan de luwte onzer" Warande" eenige der zinrijke
en gloeyende akkoorden zijner prozaharp toe te vertrouwen. akkoorden. waarmede hij. in de vruchtbaarheid zijns geestes, den naam van zijn vereeuwigden voorganger bezongen heeft. In de "Mengelingen" onzer tegenwoordige
aflevering komen wij op genoemde plechtigheid te-rug. Wij danken hier al
aanftonds onzen geëerbiedigden vriend en roemrijken kunstgenoot voor dit
nieuw blijk zijner genegenheid voor onzen persoon, en wij nrheugen ous en
danken er den Vader des Lichts voor. dat er. in weêrwil der diepst ingaande
en tot zeer feriëuze plichtvervulling nopende ftrijdpunten, die ons verdeel en ,
toch nog zoo menige levensvraag en kostbare, heilige zinfpreuk is. in de leer
der waarheid en der fchoonheid, die ons op het warmst en eerlijkst aan
elkander verbindt.
31 Okt. Aant. v. d. Biftuurder der "D. W.".

nILDERDlJK EN VONDEl••

491

dan ook hoofddeugd; met die hoofdeigenfchap vereenigt hij
in hooge mate dien van rijkdom. Rijk is de geniale Keulenaar niet alleen door de veelheid en verfcheidenheid zijner
voortbrengfels (daarin toch slaat Bilderdijk weI in geenen deele
bij hem achter), maar veel meer door die foort van gemakkelijkheid, ongedwongenheid, onbekrompenheid, die aan overvloeienden rijkdom eigen is. Rijk is hij in alles, waardoor
poëzy, poëzy is: onuitputbaarheid in middelen van uitdrukking en bronnen voor beeldfpraak; pracht van taal en van
versmaat, fchitterend en degelijk, als of ge bij de keizerlijke
krooningsfeesten een dier oude Moscovifche Bojaren of Hongaarfche Magnaten zaagt, overdekt met voorouderlijk edelgefteente en parelen, op millioenen gefchat. Voorzeker heeft
het overigens Vondel ook aan geen ftoutheid ontbroken; ftoutheid in de keus zijner onderwerpen, in de opvatting, in de
bewerking, evenmin als men, omgekeerd, bij Bilderdijk wel
immer armoede of fchraalheid ontmoet. Maar ftoutheid is
toch meer bij uitnemendheid de gaaf van dezen, al ware het
ook Oechts in het wagen van meer en hooger met betreklijk
(misfchien!) minder aangeboren dichterkrachten dan zijn voorganger uit krachtiger en forfcher gebouwde Eeuw. - Edel
vooral is in toon en vorm, in keurigheid van fmaak en fpraak,
verre boven Vondel, Bilderdijk ; edel en ftout te gader door
een nog fijner en geoefender tact van hetgeen zich, te gelijk
met waardigheid en met (fnergie, zeggen of niet zeggen laat,
door een nog ongewoner en ongemeener hanteeren van de in
res(ources onuitputlijke taal, - door eene weder geheel nieuwe
en voorbeeldelooze heerfchappij over maat en rijm; ook daartoe
evenwel de latere Amfterdamfche Hoofddichter door den oudere
krachtdadig gevormd. Natuur en kunst, bij elk der twee op
het gelukkigste gepaard, ftaan bij hen evenwel tot elkander
in omgekeerde evenredigheid; bij Bilderdijk (wie zal het ontkennen?) is de kunst machtiger, bij Vondel de dichterlijke
natuur nog milder, - gisten wij, - geweest; van daar bij
dezen, met geringer bewustheid van zijn rang en rijkdom als
poëct, meer (als 't ware) Homerifchc naïveteit, meer van zelf·
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heid, minder zorg (durven wij het zeggen), om onberispelijk
voor den dag te komen. Bij Bilderdijk (was de bewustelooze
Cchoonheid der 16de en 17d• Eeuw nog wel mogelijk meer in
de 18de en 19 r1e ?) meer kennis en ftudie van zich zeI ven , maar
dan ook meer bewustheid van hetgeen hem gegeven was. Het
onderfcheid komt altijd wederom neder op de verhouding tusCchen natuur en kunst, elk van beiden bij de beide dichters
in zeldzame maar ongelijke mate, verbazend en groot. Houdt
den ietwat Oosterling fteeds van afkomst en uitdrukking, den
vorm op nieuw van gelijkenis of leenspreuk ten goede, vooral
wanneer hij die, gelijk te dezer plaatsen, van bij uitnemendheid Nederlandfche bron en bodem ontleent. Bataven! van ouds
geroepen en gewoon u op de wateren, tus{chen de wateren,
tegen de wateren te bewegen! laat ik u Vondel mogen voorftellen, in betrekking tot het weeke en veerkrachtige element,
als de kloeke en koene zeeman, die met bodems, zwaar van
den rijkdom van werelden, op vleugelen door wind - of
raderen door stoom - bewogen, de zilte velden van den verren Oceaan doorfnijdt en doorfnelt; in Bilderdijk , altijd kunstenaar, altijd bouwkunstenaar, dan ook weder den waterbouwkundige die, wederom op andere wijze, de groote wateren van Neêrlands taal en poëzy beheerscht, ze langs kanalen
leidend, tot op ene havens vormend, binnen dammen en dijken
bedwingend, door al die kunstgewrochten, in één woord,
bewerkend , waardoor ook in dit vak de naam van Nederland
bekend werd tot aan de einden der aarde.

DE NASSAUSCHE GLASRAEM
IN DE KAPEL VAN HET H. SAKRAMENT TER HOOFDKERK
VAN ANTWERPEN,

een kunstwerk van AI' Nico\aes Rombauts, Glasschilder van den jare tsoo,
TOEGELICHT DOOR

P.

GÉN ARD.

Sinds de wedergeboorte der letterkunde in België, schynen
de historische studiën hoofdzakelyk de opzoeking van den
oorsprong der nationale gedenkteekens ten doel te hebben.
Oude handschriften, parkementen, akten, oorkonden, alles
wat de minste betrekking met onze geschiedenis kan opleveren, wordt doorzocht: niets ontsnapt aen de navorsching
onzer geleerden, die met een geduld, der middeleeuwsche
moniken weerdig, hun leven overbrengen in het ontcyferen
van geheim volle archieven, met het stof van verscheidene
eeuwen bedekt.
Dank aen hunne eindelooze werkzaemheid, zullen de Nederlan·
den welhaest door de duisternis kunnen heendringen, welke de
gedenkteekens van de dapperheid, den rykdom of de gods·
vrucht onzer vaderen schynen tc omringen.
De herinneringen welke de glasschildering ons oplevert, zyn
onder anderen het voorwerp der bestendigste opzoekingen.
Uit het oogpunt van kunst, als bewyzen van onzen nationalen rocm te beschouwen, verrechtveerdigen zy daerenboven
ook door hunne historische weerde, al de bclangstclling welke
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zy inboezemen. Inderdaed, welke treffende bladzyden onzCl·
geschiedenis vindt men niet afgemaeld op die prachtige raemschilderingen, waermede de vroegere geslachten hunne tem·
pels zoo geerne versierden ! Wat krygsdaden, welke uitstekende persoonaedjes wier namen met den zuiversten glans in
de jaerboeken onzes vaderlands schitteren! Men heeft enkelyk eene der ogivale kerken van België binnen te treden om
gansche tydvakken van roem vóór zich te zien openrollen, en
van de portretten der doorluchtigste mannen onzer natie omringd te zyn.
Onder de glasschilderingen welke de oude cathedrale van
Antwerpen versieren, vindt men op den eersten rang eene
raem in de zybeuken der kerk, boven de sakristy der kapel
van het H. Sakrament geplaetst, en welke het Laetste Avondmael verbeeldt. Dit tafereel, dat immer een voorwerp van
bewondering voor de kenners is geweest, heeft ook meer dan
eens de nieuwsgierigheid der oudheidkundigen opgewekt: de
begiftiger is er knielend op afgemaeld, en die personaedje
welke de tyd met een geheimzinnig floers scheen te willen
omsluijeren, had aen al de nasporingen, ter zyner herkenning aengewend, wederstaen.
Eventwel zyn de geleerden, die zich hiermede hebben beo
zig gehouden, het eens op dees punt, dat zy er het portret
van een lid der familie Nassau, ridder van het Gulden-Vlies,
in ontdekken. Die eensgezindheid heeft niets verwonderlyks in
zich, als men weet dat de kreet: Se sera moy Nassatt 1)
in volle letters, in het bovengedeelte der glasraem geschreven staet, en dat de personaedje, alsmede zyne wapens,
het eereteeken van het Gulden -Vlies dragen. Het bleef intusschen eene zonderlinge en betreurensweerdige daedzaek,
dat het eenige voorwerp, welks erkenning tevens gelegenheid gaf, eene wezentlyke moeijelykheid te overwinnen en
eene belangryke historische ontdekking te doen, de voor1) Deze kenspreuk werd door Engelbrecht 1I, graef van Nassau, aengenomen en door al de leden zyner familie gedragen, tot dat deze laetste de leuze
aennam: Je maintiendrai, thans het noord·nederlandsch wapende vies.
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naem van den schenker tot heden een raedscl gebleven
was 1).
Wylen de heer N. Cornelissen, in het VII' boek der Annales helgiques, zich met dit venster bezig houdend, denkt
er het mismaekte portret in te erkennen van prins Willem
vah Oranje, bygenaemd de Zwyger; zie hier wat hy desaengaende zegt:
II Dit
tafereel verbeeldt het Laetste Avondmael , op het
oogenblik als de Zaligmaker het H. Sakrament des Altaers instelt; de begiftiger (?) zit neêrgeknield, met gevouwen handen, en aenbidt het mysterie dat onder zyne oogen schynt
vervuld te worden. Die persoonaedje is Willem de 1" prins
van Oranje. De wapens van zestien familiën 2), waeraen dit
1) Wylen Burgemeester Ridder Florens van Ertborn, de milde begiftiger
van het Museum van Antwerpen, de vriend der middeleeuwsch christelyke
kunst, en hierin zyn tyd vooruit, stelde het grootste belang in deze glasraem.
Zie hier een brief dien hy aen het kerkbestuer over dit kunststuk schreef:
Régence
Anvers, Ie 12 JuiIIet 1820.
á' Anvers.

A Messieurs les Marguilliers de l'église de Notre·Dame.
Messieurs,
Je désirerais savoir si vous I'Ivez quelques notions sur Ie motif pOUT lequel
fut donné à l'église cathédrale par un prince de Nassau Ie beau vitrail qui se
voit dans la chapelle du St. Sacrement; si vous l'ignoriez et qu'au moyen de
recherches à faire dans les archives vous présumeriez pouvoir éclaircir ce point,
vous m'obligeriez de les ordonner; ma demande étant faite dans l'intérêt de
tont ce qui peut contribuer à rele ver nos anciens souvenirs et de lustre d'Anvers.
Par la même occasion il me serait également agréable de savoir s'il n'existe
point d'archives de l'ancienne confrérie de la Circoncision. Le même motif
me guidant ponr ce second objet, je me flatte, Messieurs, que vons vondrez
bien prendre quelque peine pour guider mes recherches dans les ancien nes
archives de votre église, ou des chapelles et confréries, si ell es étaient distinctes, et regarder pour autant que de besoin, cette lettre comme étant écrite
aux personnes qui ont immédiatement la garde de ces divers dépots.
J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération,
Messieurs,
Votre très-humble et obéissant serviteur,
LE CHEV. FL. VAN ERTBORN.

Het kerkbestuer bevond zich in ue onmogelykheid deze vraeg naer wensch
te beantwoorden *).
2) De vensterraem bevat thans slechts veertien wapens; de twee andere zyn
door stukken gekleurd glas vervangen.
P. G.
*) Men zal echter moeten erkennen J dat de Heer van Ertborn een ANDERE nederlandsche bur~
gemeester is dan de gene, die dezer dagen de verdelging onzer Amsterdamsche Westerhal ge~
patrocinecrd heeft. Zie bI. 435 en de rubriek "Wandalisme" hierachter.
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doorluchtig huis vermaegschapt was geweest, zyn langs weêrszyden van het venster afgebeeld; het schild van het huis zelve
prykt in het midden, en in een gedeelte van het opschrift is
het woord Nassau ten volle bewaerd gebleven; doch de dagtcekening der schildering is niet meer aengeduid.
» Evenlwel, aengezien de prins en het wapenschild den halsband van het Gulden-Vlies dragen, mag men uit die omstandigheid natuerlyk besluiten, dat het tafereel vóor 1555 niet
is verveerdigd, en de latere gebeurtenissen laten niet toe te
gelooven dat het na 1565 is kunnen gepenseeld worden; nu
indien het volgens verscheidene kenteekens meer dan waerschynlyk is, dat de prins, vóor het eerste tydstip, reeds zekere leerstelsels der hervorming toegeneigd was, hoe zal men
de oorzaek uitleggen die hem heeft aengespoord om onbewimpeld eene zoo plechtige openbare hulde te bewyzen aen het
geloofspunt der wezentlyke tegentvoordigheid, door de gemeenschap van Rome aengenomen, en door die van Geneve verworpen? - Ten zy men beweeren wil dat de. gedachte van
het onderwerp uitsluitelyk van den schilder Toortkomt of van
de kerkmeesters die de verveerdiging der schildery zullen
hebben bestuerd.
D Het
werk behoort zonneklaer tot dat tydSLip, zoo door
den vorm als door de schilderwyze, den styl en de samenstelling. De heer van Brée, voor wiens denkwyze wy over het
algemeen groot ontzag hebben, heeft het tafereel, dat overigens moet gesteendrukt geweest zyn 1), zorgvuldig onderzocht,
en hy schynt te gelooven dat het portret van den schenker(?)
datgene is van den zoon des prinsen van Oranje, des graven
van Buren, dien de hertog van Alva uit de Hoogeschool van
Leuven had doen oplichten en naer Spanje overvoeren; doch
waerop steunt de geleerde professor die meening? Is het omdat het portret in het geheel, niet aen diegene geIykt, welke
wy van den prins bezitten? Doch men moet opmerken dat het
slechts eene kopy uit de tweede of misschien derde hand is;
I) W'y bezitten een afdruksel dezer plact die zoo onnauwkeurig als slecht
~ctcckend

is.
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wat wy echter zouden willen erkennen, is dat dit hoofd tydens de beeldstormery van 1566 verbryzeld, later werd heschilderd of zelfs dat er een ander in de plaets is geschetst;
doch heel de samenhang der gansche schildery duidt aen dat
de oorspronkelyke type van den neèrgeknielden prins bestaet."
In zyne Mémoire sur la peintlere sur verre aua; Pays-Bas,
houdt baron de Reiffenberg zich ook met de bedoelde schildering bezig 1), en na het bovenstaende artikel des heeren
Cornelissen aengehaeld te hebben, drukt hy zich op de volgende wyze uit:
"Het is den heer Cornelissen ontsnapt, dat het onderzoek
der kwaertieren van den schenker allen twyfel wegens zynen
persoon moet wegnemen, dewyl zy zynen vader en zyne 'moeder bepaeldelyk aenduiden. De zaek op dezen oogenblik niet
kunnende bewaerheden, zal· ik my te vreden stellen met op
te merken dat de veronderstellingen niet noodzakelykerwyze
zich moe~en besluiten tusschen Willem den 1 c en den graef
van Buren, zyn zoon; kan men zyne gedachte ook niet vestigen
op Hendrik van Nassau, graef van Vianden, baron van Breda
en van Diest, enz., die den 14 september 1558 stierf, na in
het kapitel van Middelburg, in 150ä gehouden, het halssnoer
van het Gulden-Vlies ontvangen te hebhen ? Men ziet dus tot
spyt van den beminnelyken weetniet, die de hooge re leiding
had over de opvoeding van den Marqnis de la Janotière, dat
de wapenkunde tot iets kan deugen, en dat het mogelyk is alles
wat hy in de mede grafkelders gaet opzoeken ten voordeele van
gewichtige vraegpunten te doen keeren" .
De enkele lezing der voorgaende artikels doet de zwakheid
van de bewysredens hunner schryvers opmerken. Is de heer
Cornelissen vooreerst niet verplicht de weinige gelykenis te
bekennen, welke er hestaet tusschen prins Willem den Ie en
den schenker der raemschildery? BeviIHlt hy zich niet in de
volstrekte noodzakelykheid de verveerdiging des tafereels lusschen
de jaren HHJ3 en 1365 vast te stellen, dewyl prins Willem
1) Nouveaux mémoires ue l'AcaUémie Royale de Belgique. D. VII.
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de Ie vóor dit eerste tydstip geen riddel' van het Gulden-Vlies
was, en dat de staetsgebeurtenissen na het tweede gewis aen
het opperhoofd der protestanten niet zouden toegelaten hebben
aen de katholieke kerken giften te doen?
Voorwaer, wy begrypen niet waerom de heer Cornelissen
er zoo sterk aen houdt om in het knielend wezen den Zwyger
te willen erkennen; de minste aendacht op de kleedy gevestigd. zou hem bewezen hebben, dat de personaedje toehoort
aen een vroeger tydstip, dan wel dat van dien vorst. Overigens, dewyl Willem van Oranje de zoon was van Willem, bygenaemd de Oude, en van Juliana van Stolberg , hadden de
kwaertieren zyner moeder onder de wapens der schildering
moeten staen, en echter is er (ondanks de verzekering des
heeren Cornelissen) geen enkel blazoen van den moederkant
diens prinsen op afgebeeld. Deze laetste opmerking alleen bewyst ,
op eene onbetwistbare wyze, de dwaling des heeren Cornelissen.
Diensvolgens valt de veronderstelling des heeren Van Brée
van zelve: indien de kleedy der neêrgeknielde personaedje
reeds van vóor Willem's tydstip dagteekent , zal zy nog meer
van vóor dat zyns zoons wezen. Er is meer: prins Filips van
Buren werd slechts onder Filips den Hle tot den rang van
ridder van het Gulden·Vlies verheven, en men zou dus verplicht zyn de verveerdiging der glasraem tot aen de regering
van dien monark te verschuiven, dat wil zeggen tot den tyd
als de familie Nassau in België niet de minste macht meer
uitoefende.
De denkwyze van baron de Reiffenberg is beter te verdedigen: Hendrik van Breda werd burggraef van Antwerpen in
1504, en uit deze omstandigheid zou men kunnen afleiden dat
het glas geschilderd is tusschen het jaer 1B05, - datum
van de verheffing diens prinsen tot de weerdigheid der ridderorde van het Gulden-Vlies - en het jaer 1558, - het tydstip
zyner dood. Indien men echter de raedgeving van baron de
Reiffenberg zelve volgt, en de wapens der schildering met de
kwaertieren des prinsen vergelykt, ontdekt men klaerblykelyk
de weinige gegrondheid der aenhaling: de moederlyke kwaer-
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van graef Hendrik waren Hessen, Saksen, CatzenelleNassau 1); nu, geen enkel wapen van die adellyke
prykt op de geschilderde raem.
de onmogelykheid waerin twee geleerde oudheidkun-

digen zich bevonden, om den naem van den schenker der
glasraem der Cathedrale vast te stellen, niet van aerd om ons
te doen wanhopen die personaedje te erkennen? Gelukkiglyk,
by de opening van het Historicum inclyti ol'dinis Velleris
A'urei van Chiflet, konden wy ons overtuigen dat andere leden
der familie Nassau, dan Willem den Io en Hendrik van Breda,
het halssnoer van het Gulden-Vlies hadden ontvangen. Deze inlichtingen gaven ons nieuwen moed en spoorden ons aen tot
andere opzoekingen. Onze poogingen waren niet vruchteloos:
na eenige dagen werkens waren wy in staet het geheim te
doorgronden.
Onder de ridders der orde van het Gulden-Vlies, ten jare
1531 in het kapittel van Doornik tot die weerdigheid verheven, vinden wy den naem van Renatus van Nassau, bygenaemd van Chilions , en den eerste zyner familie die den titel:
prins van Oranje heeft gedragen. Onze aendacht was eerst op
dien vorst gevestigd, en wy maekten al spoedig zynen geslachtsboom op. Het onderzoek zyner kwaertieren bewees ons welhaest dat hy ook de schenker der meergenoemde schildery
niet was, dewyl de wapens van Claudia van ChilIons , moeder
van Renatus, in het tafereel niet pryken.
Er bleef nu nog een enkel lid der familie Nassau, en deze
vorst, dien wy ons voor het laetst hadden behouden, moest
eindelyk onze opzoekingen sluiten.
Engelbrecht de 11-, een der doorluchtigste leden zyns ge81achts, was de zoon van Jan graef van Nassau en Vianden,
heer van Grimberghe, Breda, St.-Vijt, Bedenbach en Daelburg, stadhouder van Braband ; en van Maria, gravin van
Looz, vrouwe van Vucht, Gangelt, Herstal , Steenvoort , enz.
Afstammeling van de rykste huizen van Duitschland en
I) Spinerus. De Nobil. bI. 54.
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der Nederlanden, doch begeerig om zyne verblyfplaets in
dit laetste gewest te vestigen, nam Engelbrecht van Nassau,
zich gedragende naer het testament zyns vaders, de heerlyk-heden tot zyn aendeel, welke zyne familie in onze landstreken
bezat en liet aen zynen broeder de eigendommen van Duitsch-land. Korts nadien (in HO!)), ruilde hy de landen van Gangelt,
Vucht en l\'lullem, die hy van zyne moeder had geërfd, tegen
de heerlykheden van Diest, Sichem en Daelhem en het burggraefschap van Antwerpen, waervan de graef van Gulik sinds
eenigen tyd de bezitter was.
By die titels, welke hy door zyne geboorte bezat, voegde
Engelbrecht er andere die hy door zyne persoonlyke hoedanigheden bekwam. In 1475, werd hy ridder van het GuldenVlies gekozen, en de schitterende diensten welke hy zynen
souvereinen onophoudelyk bewees, deden hem opvolgenlyk tot
de weerdigheden van stadhouder van Braband en Luxemburg,
burggraef van Limburg, stadhouder van Artois en Holland,
en algemeen landvoogd der Nederlanden 1) verheffen. Eenigc
jaren vóor die eerste benoeming (in 1468), was Engelbrecht
in huwelyk getreden met Limburgis, dochter van Karel markgraef van Baden, en was diensvolgens op nieuw aen een der
belangrykste vorstenhuizen van Duitschland vermaegschapt geworden.
Na de dood van l\'laria, hertogin van Burgondië, had graef
Engelbrecht de eer by volmacht in 't geheim en in name van
zynen souverein, lUaximiliaen van Oostenryk, de hertogin
Anna van Bretagne te huwen; hy begaf zich vervolgens naer
het hof van Frankryk om l\'largaretha van Oostenryk af te
eischen, welke Karel VIII verstooten had üm Anna in huwelyk te nemen, en teekende in 14!)5 het traktaet van Senlis ,
door hetwelk l\'laximiIiaen den titel van hertog van Bretagne
1) Toen in 1485 Maximiliaen ons vaderland verliet om Koning der Romeinen gekroond te worden, noemde hy tot zynen Stadhonder en kapiteingenerael den graef Engelbrecht van Nassau; deze laetste vervulde die bediening tot in 1486; eventwel werd hy op nieuw tot deze weerdigheid in
1501 verheven, en bleef ze bekleeden tot in 1503. Het was tydens zyn beheer dat Engelbrecht de Gentenaren zoo streng om hunnen opstand behandelde.
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afstond, om in het bezit van het overige der erfenis van Bur.
gondië te worden gesteld.
De fortuin was den graef van Nassau niet altyd even gunstig:
Karel-den-Stoute in zynen ongelukkigen oorlog tegen de Zwitsers gevolgd hebbende, werd hy krygsgevangen genomen in
den slag van Nancy, alwaer de hertog, alsmede de bloei des
burgondischen adels, sneuvelde. Het rantsoen des graven,
dat tot eene aenzienlijke som beliep, werd ten grooten deele
door de stad Breda betaeld. In den veldslag van Blangis, op
1) Augusty 1479 geleverd, werd Engelbrecht op nieuw krygsgevangen gemaekt en naer Parys gevoerd. Zyn losprys,
80,000 fr. beloopend , werd ditmael door Jan van Nassau,
broeder des gevangenen, voldaen.
Na een roemryk leven, na in verscheidene gevechten te
hebben uitgemunt en voornamelyk in dat van Guinegat, alwaer hy het bevel voerde en hetwelk hy won, te samen met
den graef van Romont, stierf Engelbrecht van Nassau te Brus·
sel, den 51 mei 1504, zonderwettelyke afstammelingen achter
te laten. Zyne stoffelyke overblyfsels werden naer Breda overgevoerd, alwaer zy in het praelgraf berusten, hetwelk graef
Hendrik van Nassau, neef en erfgenaem van Engelbrecht,
er deed oprichten volgens de teekening van den beroemden
Michel.Angelo.
Engelbrechts overlyden ontnam den kunsten een en hunner
verlichtste beschermsters. Die prins had te Brussel het paleis
Nassau doen bouwen, en het was onder zyn beheer dat men
den toren der groote kerk van Breda voltooide.
Na den dood van Engelbrecht, gingen de titels en eigendommen van dien vorst aen zynen neef Hendrik van Nassan
over, en de7.es zoon Renatus van Chàlons, insgelyks zonder
afstammelingen overleden zynde, werden zy de eigendom van
Willem den Zwyger, en brachten niet weinig by tot de verheffing van dit huis van Oranje dat later een der belangrykste rollen der nationale geschiedenis moest vervullen.
De vergelyking der kwaertieren van graef Engelbrecht met
de wapens die in de schildering der hoofdkerk zijn afgebeeld,
DIETSCHE WARANDE
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heeft ons over de eenzelvigheid

der personaedje ten volle

overtuigd. Inderdaed, Engelbrechts kwaertieren van vaderszyde
waren Nassau, Vianden, van der )\Iareke, Kleef, Polanen,
Hoorn, Salm en Valkenberg , en van moederszyde: Heinsherg , Voorne , Gulik, Engeland, Solms, Lippe, Munzenberg,
Falckenstein; daer de blazoenen der glasraem de zelfde
huizen verbeelden, zoo is er desaengaende niet de minste
twyfel meer mogelyk. 1)
Indien wy thans de redens wilden onderzoeken, welke graef
Engelbrecht aengespoord hebben om dit tafereel aen de hoofdkerk van Antwerpen ten geschenke te geven, zouden wy kunnen
doen opmerken dat een vorst die in 't bezit komt van een
nieuw land, zich haest eenen akt, het een of ander gedenkteeken daer te stellen, bekwaem om die gebeurtenis aen de
volgende eeuwen te herinneren. Door zulk een denkbeeld geleid, bouwde Alexander-de-Groote de stad Alexandrië; Pompeius richtte eene zuil op aen de boorden van den Nyl, en
Trajanus zyne kolom te Rome. Diezelfde gedachte was oorzaek
dat Rudolf van Habsburg, in andere tyden, toen andere
zeden Europa bestuerden, in de stichting der cathedrale van
Straetsburg deel nam; dat Christoffel Columbus het kruis
plantte op de nieuwe, door hem ontdekte wereld, en dat in
onze eeuw Napoléon de hoofdstad zyns ryks met eene Vendómezuil en eenen tempel des Roems vel·rykte. Eindelyk, dank zy
dier zelfde gedachte, stichtten, in mÎndere rangen, eenvoudige
prinsen kleinere gedenkteekens, en byna al de edelen hadden
opschriften binnen hunne heerlykheden.
Is een zoo oud, zoo verspreid, om dus te zeggen zoo algemeen gebruik ook de oorzaek niet geweest van de verveerdiging
der glasschildering in de toenmalige collegiale van Antwerpen '!
Engelbrecht van Nassau verkreeg nieuwe landen, nieuwe
I) Deze kwaertieren zyn volgens de hollandsche wyze gerangschikt en zyn
dus op de glasraem in de volgende orde geplaetst: Nassau, van der Marcke,
Vianden, Kleef, Polanen, Salm, Hoorn, Valckenherg; Daelenbroeck-Heinsberg, Gulik, Voerne, Engeland, Solms, Falckenstein-lY1ünzenberg, Lippe
Falckenstein. Zie hiertegenover de genealogische tafel. waerop wy ons gezegde'
hebben gegrond.
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DE NASSAUSCHE GLASIIAE}l TE ANTWERPEN,

titels; hy was de eerste zyner familie die den eernacm voerde
van burggraef van Antwerpen; hy ook had cr dus belang by
een gedenkteeken daer te stellen, hetwelk de herinnering aen
die gebeurtenis zou bewaren en aen zyne erfgenamen de
oudheid hunner rechten zou bewyzen.
En in welke plaets moest, in dien gevalIe , dit gedenkteeken gesteld worden ? Was het niet binnen Antwerpen, in de
hoofdstad zelve van het nieuw verkregen hurggraefschap? En
van wat aerd moest het zyn? In die tyden van diep geloof,
toen de minste daed een godsdienstig karakter aennam, was
het niet in eenen tempel, in de voornaemste kerk, waer het
bestendiglyk onder de oogen der geloovigen zyn zou en hun
te gelyker tyd den naem van hunnen prins herinneren en hun
gevoelens van eerbied en godsvrucht zou inboezemen? Overigens hebben wy niet noodig de schepping dier schildering
uitsluitelyk aan eene gedachte van hoogmoed toe te schryven;
de erkende vroomheid van Engelbrecht is er misschien de
sterkste dryfveer toe geweest. Jets wat wy echter met zekerheid kunnen bevestigen, is dat deze glasraem door Nicolaes
Rombauts 1) uitgevoerd, ten jare 1 SOS in Onze Lieve-Vrouwekerk werd gesteld 2); de opzoekingen door Leo de Burbure in
de archieven onzer hoofdkerk gedaen, waerborgen de echtheid
onzer woorden.
De ontdekking van den naem des schenkers verandert teenemael de weerde dezer schildering. Van een eenvoudig kunststuk,
zoo als zy tot nu toe was, wordt zy een geschiedkundig monument, en als dusdanig is hare belangrykheid hui ten betwisting
Zy is niet alleen het eenig openbaer gedenkblad, 't welk te
Antwerpen van de familie Nassau-Dillenhurg hestaet, ~ mis1) Nicolaes Rombauts was een voornaem glasschilder der XVle eeuw; hy
verbleef te Brussel en te Leuven. Voor O.-L,-V. kerk van Antwerpen, schilderde hy, buiten de glasraem der Venerabel kapel, nog die van de spllensche
natie, welke den strijd van St.-.Jacob met de Sarracenen voorstelde.
2) Na de eerste uitgave dezer verhandeling, deed ridder Leo de Burbure
verscheidene opzoekingen over deze glasraem in de Archieven der Cathedrale
van Antwerpen: hy had het geluk eindelyk den naem des schilders te ont·
dekken.
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sehien is zy ook het laetste kunstig gedenkteeken dat ons de
oude burggraven van Antwerpen herinnert 1).
Moge het kerkbestuer van O. L.-V., wiens liefde voor de
kunsten sinds langen tyd gekend is, de glasraem der kapel
van het H. Sakrament spoedig doen herstellen; moge het voor
de kunsten en wetenschappen een herinneringstuk bewaren,
welks belang nog gedurig aangroeit, naermate wy ons van
den tyd lyner verveerdiging verwyderen 2).
I) By het eerste verschynen dezer verhandeling geweerdigde zich Z_ K. H. Prins
Frederik der Nederlanden, in eenen cigenhandigen brief, zync hooge tevredenheid over onze ontdekking uit te drukken. Ten zelfden tyde vernamen
wy dat Graef Geeraerd Le GrelIe in den gemeenteraed van Antwerpen de
Aant. v. d. Scht·ijver.
herstelling der Nassausche glasraem had aenbevolen.
2) Wij verheugen ons, door de goedheid des bekwamen onderbibliothekaris
van Andwerpen, den Heer P. Génard, in de gelegenheid gesteld te zijn
eene wedergade te leveren voor de mededeeling van den Heer Leopold Eltester
aangaande het hoofdvenster in den Dom van Kenlen (" 'Varande", II, bI. 80).
Zoo doende wordt ons Holland op waardige wijze vertegenwoordigd in twee
der schoonste gothische kerken bij huisgenoot en stamverwant - bij onzen
broeder te Antwerpen, bij onze neven te Keulen. De REEKS ONZER GRAVEN
vindt te Keulen haar woordvoerder; voor ONS TEGENWOORDIG KONINGSHUIS
treedt een roemrijke voorzaat te Andwerpen op. Men zal niet zonder genoegen de schoone afbeelding van het antwerpsch glasraam hierbij gevoegd vinden. Men zal er het talent van Nicolaes Rombauts voordeelig uit leeren kennen: de schikking van het geheel, de uitdrukking vau vele figuren is te
prijzen. De tijd der vervaardiging verloochent zich echter niet: zij was veel
bewogen, zij was dramatieseh; er bereidden zich trenrige tooneelen voor.
Slaagde Fra Angelico, in zijn teder lyrische schilderstukken, niet in het afbeelden der boozen - de dramatische kunstenaar van 1500 heeft de meeste
uitdrukking in den gevallen A postel weten te leggen, den Judas op den
voorgrond.
Wij bidden onze lezers ook, wel in het oog te houden, dat dit glasraam
gegeven wordt als historiesch monument, geenszins als navolgenswaardig model.
Bij de glasschildering moet voorop staan, dat de vensters doorzichtige tapijten
zijn; geen effekt van diepte of sprekend licht en bruin behoort daarbij te
worden nagestreefd.
Aant. v. h. Bestuur.

DE AMSTERDAMSCHE

TEN -TOON -STELLINGEN.
I.

VII" BRIEF VAN PAUWELS FOREESTIER.

Aan den Bestuurder der "D. Warande"! te Amsterdam.
BuikJloot, DO Oktober, 1856.

Amice!
Mag ik vragen wat de reden is, dat Ge mijne bijdrage over
het» Costersfeest" nog niet hebt geplaatst? 1) - Zeker, om
dat de bekendmaking uwer lumineuze denkbeelden over het
veel befproken )) Monument op den Dam" presféerde! - Cos ter
heeft toch de oudste brieven, en mijn opftel ftaat in anciënniteit even zeer boven het uwe! Buitendien - uw verzet was
niet beftemd om iets uit te werken. Gij hebt fchoon beweeren
en betoogen, dat een monument van Hollands Volksgeest in
1850 en 1851 niet met betamelijkheid fpelen kan voor dat
wat de redevoerde l'S op den Dam er "UITSLUITEND" van hebben
willen maken: voor een blijk, een onderpand, een prikkel van
D internationale eendracht", van broederfchap )) tusfchen volken
en volken": het kan daar, in tegendeel, perfekt goed voor fpe1) NB. Zij verfchijnt in het tegenw. N°: zie bI. 453.

Aant. v. h. EpJt.
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len. Bij gelegenheid onzer verbinding met Duitschland, door
de aanhechting der fpoorwegcn, moge men te Keulen het
gloeyende lied van Wolfgang Müller II Gefügt ist nun das neue
Band" aanheffen - te Amsterdam weet men niets beters te
doen dan het Monument van het Metalen Kruis te illumineeren! Trouwens men zal zeggen: die lieve attentie was geprrepareerd, door den toost tc Keulen bij monde eens Nederlanders
aan het » IJzeren Kruis" gebracht: daar mocht het illumineeren van het nederlandsche monument door Nederlanders
wel tegenover ftaan! Trouwens men zal opmerken, dat ook
de Keulsche Dom geïllumineerd is geweest: maar men vergeet, dat dit monument altijd voor een zinnebeeld der germaansche eenheid (en met veel recht) gegolden heeft, en,
als zoodanig , door de Vorsten van Germanië , (ook door onzen
Willem 11) gepatrocineerd is. En Gij hebt ook, ter Ten-toonftelling, kunnen zien, dat het weinig gefcheeld had, of de
lieve en zoo duizendklankig gemoduleerde eendracht van het
Monument op den Dam, ware geen II Eendracht", maar een
Faam", eene II Maagd van Nederland" of iets dergelijks geweest.
Wat een geluk, dat de hier ten-toon-geftelàe projekten niet
vielen binnen het bereik der oprichters! Dat is altijd aardig,
bij vele plechtigheden hier te lande: ze moeten II eenvoudig
maar netjens" , II verheven eenvoudig", kort en krachtig, eenvoudig, of, met andere woorden, • goedkoop" zijn. Van daar,
dat die ENKELE NAAJ\I op Bilderdijks graffteen en op Rembrandts
voetstuk: BILDERDIJK - REMBRANDT - beweerd wordt zoo
VEEL te zeggen: de rijksdaalders, die gij in den zak gehouden
hebt, leveren er namelijk den kommentaar op ....
Eigenlijk wilde ik bezwaar inbrengen tegen het reeds afzenden van een nieuwen brief, daar Ge van den vorige nog
geen gebruik hadt gemaakt.... Gij vraagt mij iets over de
Ten-toon-ftellingen (dat is, hier te lande, nog bijna per se
van fchilderijen): ik heb ze zoo even reeds aangeroerd - ik
zoû anders misfchien moeite hebben om geleidelijk op dat
onderwerp te komen. De behoefte toch, de bepaalde behoefte
aan fchilderijen fchijnt geen rechtftreeksche oorzaak voor het
l)
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behandelen dezer ft~ffe te ftellen. Er is wel alle jaren een
zeker getal fchilderijen noodig: wie zal het ontkennen? Maar
of nu, juist op dit oogenblik, zich in Nederland de behoefte
zoo dringend gevoelen deed aan acht-honderd-en-vijf-en-twintig
fchilderijen, die, door de Ten-toon-ftelling in de Akademie en
in Arti, met hare vriendelijkste tronies te koop werden geboden - ziedaar, wat ik waag te betwijfelen. Ik geloof wel,
dat er behoefte was aan zes-honderd fchilderijen; ik ga verder, en wil gelooven, dat er vier-honderd personen geweest
zijn, die aan die behoefte hebben kunnen gehoor geven, en
koopen (de meesten éen, andere twee) werklijk vijf-honderd
fchilderijen wech: maar wáar blijven we dan met die andere
drie-honderd-vijf-en-twintig? De geftarde of niet meer veile
nommers (men ziet, dat nomlllers en menschen niet over
éene kam te feheeren zijn) waren uitzonderingen.... Ik waag
te blijven beweeren, dat er te veel fchilderijen gemaakt worden. En dan wil men nog ftaatshefcherming voor de kunst;
hooge, uitlokkende premiën, in geld of in eer! En nu nu, dat men klaagt over gebrek aan kunstbevordering : nu
worden er den liefhebbers tóch al, in eens, zulk een groot
getal werken te koop gehoden! Wat zoû het zijn, indien de
produktie werd aangezet? Dat die produktie dan op eene kunstmatige wijze wierd verbruikt, en de fehilderijen aan den man
(niet Llechts aan de markt) gebracht: maar als er nu geen
bepaalde lust bij de menschen beftaat, om fchilderijen te bezitten - als ze nu liever een voortreLlijke plaat naar werk
van Dela Roche of Scheffer voor 12 of 20 gulden hebben, veel
liever dan eene fchilderij van 12 of 20 gulden: vindt ge dat
zoo af te keuren? Voor een rijksdaalder heeft men eene uitmuntende fotografie naar Müllers • Transfiguratie" van Rafaël:
neemt gij daar niet nog liever eene » Aanbidding der 5
Koningen" door Rubens, een • Gekruisten Christus" door Van
Dijck, eene » Annontiatie" van Fra Angelico bij - om zoo
wat van alles te hebben: liever dan, voor die f 10.-, een ik
en weet niet wat in olie- of waterverf te koopen? ...
Hagelt het fteenen op den materialist? - Op mijne eer,
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ik ben mij bewust dien naam niet te verdienen. Daguerres
vernuftig werktuig heeft geen kariger lofprijzer dan ik ben:
maar ik kan toch niet nalaten op te merken, dat de fotogratiën van gebouwen, en vooral van platen fchoon zijn; en
ik kan toch niet nalaten eenige redelijkheid hierin te vinden,
dat men liever eene uitmuntende plaat dan een armelijk fchilderij heeft. En al had ik en de menschen hier het grootste
onrecht van de waereld in - de menschen zijn nu éen maal
zoo, en men kan en moet die fmaak wel leiden, maar ze
geheel te hervormen, dat gaat niet. Och, dat men toch verband bracht tusfchen de behoeften der maatfchappij en hare
middelen! Dat men, nu er gebrek aan zeer bekwame tektonikers is - aan alle handwerkers, wier geest begrip van
vorm en dus fchoonheidsgevoel heeft - nu er bijna geen
knappe fchrijnwerkers, behangers, fmits, ftukadoors, vergulders, mandemakers , blikflagers, kartonwerkers, fchoonfchrijvers, neen, kleêrenmakers, neen, kappers zijn, - dat men
nu aan de verfchilIende takken van den resthetischen ftroom
eene andere richting gaf, en meer algemeen HET HANDWERK
VEREDELDE, in plaats van DE KUNST TE VERLAGEN. Dat moest
me, bij het zien van die t!23 nieuwe fchilderijen - waar 500
fchilders, waar misfchien 500 huishoudingen, met vrouwen
en kinderen achterftaan , van het hart. Het maken van VERCIERDE
HUIZEN moest iets zeer gebruikelijks zijn, om dat het iets zeer
nuttigs en geregelds is; het maken van op zich-zelve ftaande
fchilderftukken, die geen te-huis hebben, moest icts fporadiesch, iets zeldzaams wezen, zoo als de natuur-zelve die deze
werken voortbrengt.
Niet-te-min: ik maak mij gereed op nieuw de Ten-toonfteIIingen in gedachte te doorwandelen. Ik voel mij verplicht
hulde te brengen aan de edele geesten, die ook hier het goddelijk vuur met vrijmoedigheid op het outer gebracht hebben.
Ik zal met warmte toejuichen, waar ik het vermag, ik zal
met zelfmistrouwen afkeuren waal' het onvermijdbaar is; met
zelfmistrouwen als het bloot geldt het gebied van de fmaak:
moet er ander gebied onzes ruimen maatfchappelijken levens
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bij betreden worden, dan zal ik in minder betwistbare beginselen een fLeun zoeken voor wat vaster toon.
Ik zend u eerstdaags mijne eerste Ten.toon-ftellingsoverwegingen toe. De genen voor wie ze misfchien eenige waarde
hebben, herinneren zich de elementen onzer salons van 1856
genoeg, om, al kom ik wat laat, te verftaan wat er bedoeld
wordt; en mijne aanmerkingen zullen er te minder hinderlijk
om zijn.
Vaarwel!
Uw

P. F.

EEN HOLLANDseR DORP
IN DE VEERTIENDE EEUW,
DOOR

Mr H. A. A. VAN BERKEL.

VI.

Zie, daar gaan ze, onze Ambachtbewaarders. - Zie, daar
gaan ze, met de lei onder den arm, en het boerenkrijtje
in de hand, huis uit huis in, om te zien, wat ieder in de
wereld heeft, en om aan ieder zijn ~ schreven" te geven, daar
hij in het dorps n schotboek" op staan moet.
Want het geld moet er wezen, dat het Ambacht geven
moet, naar de mate van zijn vermogen, waar het bij den
Graaf of Diens Rentmeester naar regte voor bekend is: en hoe
dat geld gevonden wordt, gaat den Heer niet aan. 't Is een huishoudelijke zaak van de leden van het ambacht, die zelf maar
weten moeten, hoe zij dat onder elkander verdeelen. » Wie het
schot geldt, moet het zetten", 1) wie een last te dragen heeft,
draagt dien, zooals hij dit het best mag en kan: dat is regt
en reden!
Daarom geschiedt nog, op sommige dorpen 2) , als van ouds,
1) "Raison est, que qui paie l'escot, soit à l'asseoir," zeiden de Normandiërs
tegen Willem den Veroveraar (D. Bouquet, XIII, 225). - Zoo was het met alles,
wat Stad of Ambacht te betaleu had. Toen Leyden in 1381 veroordeeld was
tot boete jegens den Graaf, moesten de Schepenen dier stad zelve de personen
aanwijzen, die er in dragen moesten. (Mieris , III, 381)
2) Westzanen 1397, bij Lams bI. 856 : "Schepenen snllen kiesen ende nemen ..••
Ponders, die onse lnyden goeden waerdeeren ende ponden snllen, ende die
Ponders sullen blyven also lange, ende hebben twee ponden van hare kosten
ende arbeyt, als tot hiertoe coustumelijck geweest heeft .... Item, dat die Schepenen kiesen en nemen sullen Schotvangers , ende die sullen macht hebben
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de » verponding" door zekere » Zetters" of Ponders", door de
gezamentlijke buren uit hun midden gekozen, en die aftreden,
zood ra zij ieders» ponden" hebben opgeschreven, en het kohier of
schotboek door de verzamelde menigte is goedgekeurd. Bij ons
evenwel, en op verreweg de meeste plaatsen, heeft de invoering
van Schepenen of Gezworens daarin eenige verandering gebragt: en vrij algemeen is thans het gebruik, om het schot te
doen zetten en vaststellen bij vonnisse van Schepenen, regt
sprekende in de plaats van of nevens de Gemeente 1). Doch
welk een verscheidenheid er besta in de wijze van het » zetten", het » gaderen" of inzamelen van de aanslagen geschiedt
bijna overal door Ambachtbewaarders of van hunnentwege 2).
Die herziening, hoe lastig dan ook, is waarlijk hoog noodig,
om zooveel doenlijk naar billijkheid te zorgen, dat iedereen
betalc, naar dat hij rijk is. 't Gaat er juist zóó mede, als met
de » schotponden" 3) van de verschillende ambachten. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat één of andere Ambachtbewaarder
ten Hove komt klagen, dat zijn dorp in vergelijking met de
andere ambachten van het» Land" of »Baljuwschap op veel te
zware lasten zit! Watersnood, of brand, of veepest heeft den
D

schot te gadel'en ende -van de onwillige panden te nemen" .... , enz. - Werden
deze panden binnen dag en nacht niet gelost, zoo waardeerde ze de Schout, en
behield ze tegen betaling van het verschuldigde schot, of hij liet ze daarvoor
aan den Schotvanger (ibid). - Daarom konden de Ambachtbewaarders zonder
eenig gevaar, naar regt en pligt, het schot of de sluis· of hoogedijksgelden op
de gestelde termijnen als eigen schuld uitbetalen. En hoewel die waarborg is
weggevallen, toch doen de Ambachtbewaarders die vooruitbetalingen thans nogter goeder trouw, en uit kracht der gewoonte.
1) "Wanneer een Scoutate gebod leit tot scote, hi sal ghebieden rekeninghe te
doene op een en daeh, JEGHEN DEN LANTLIEDEN, VOER SCEPENEN ENDE BI HAREN
VONNISSE: ende die rekeninghe sal bliven ghestade" (Zeeland, 1290, art. 119.
Mieris 1. 522). Westfr. 1319. Boete voor al wie weg blijft als het schot GEZET, of
geïnd werd (Mieris Ir, 212). In de steden .pachtten en rekenden" de Schepenen
veelal met den "Rijkdom." Barsingerhorn 1415, waar ieder van de zeven Schepenen een man van de rijksten tot zich nam, en deze veertien .pachtten bij heuren
eede" (Mieris IV, 337). Maar in Vlaardingen, 1413, deden de Schepenen
alleen de zetting (Handv. bI. 63).
2) Kenn. en Westfr. 1423: Rijnl. 1424 (Mieris IV, 708, Hi). - Die met de
inzameling namens Ambachtbewaarders belast waren, noemde men in Delfland
en elders meestal "Gaarders."
3) Of "quotas" , naar welke de belasting geheven wordt, die het Ambacht
heeft op te brengen.
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huisman achteruitgezet: wat wonder, dat er velen uit armoede en
gcbrek naar buiten 's lands vertrokken zijn I) , en dat hun hoeven zijn gevallcn in handcn van Poorters, die wel halen, maar
niet inbrengen! En laat de Genadige Heer daar nu dic andere
dorpen eens tegen zien: hoe rijk, hoe magtig ! Wat al slechte
grond is dáár ingestoken, daar zij rogge en tarw op telen:
)) vruchtbaar land", waar den Graaf zijn schot van toekomt,
en het Hecmraadschap zijn hoogedijksgeld ! Dan vraagt onze
kloeke Waarsman vergelijking met de overige Gemeenelandsambachten , en dan geeft icder zijn gegoedheid op met plegtigen eede. Maar als men het onderling niet eens kan worden 2)
om in der minne te » verzwecren" en te D verpachten", dan wordt
cr )) pax" 3) en vrede gemaakt bij vonnisse van Baljuw en l\iannen, de Voorgangers en Ouderen van de gezamentlijke ambachten van hun regtsgebied.
Zóó gaat het ook binnen'sambachts. Ook dáár is nu en
dan eene herziening noodig van 't geen ieder schotpligtige heeft
op te brengen, opdat de één niet te veel, en de andere te
I) Om dat wegtrekken tegen te gaan, diende de belasting op den uitvoer,
het "uitlander-schot", of "regt van exue". Dit was de zesde penning of
16} pc. geheven over de vertrekkende personen en hun goederen. Maur wat
hielp dit bij algemeene landverhuizing! (Lams, bI. 530)_
2) "Want on se goede luyden vaa Kennemerland gedinget hebben voironsen
Bailliu ende 1\1annel1 van KlJllTlcmerlandt op" (tegen) "onse gemeene luyden
van Kennemergevolgh, dat sy scJmldigh sijn souden met hem te versweeren
ende te verpachten pont ponts gelijr.ke na haren goeden. Soo hebben wy geconsenteel-d enz ... _. Ende waer dat saecke, dat eenige van onsen goeden luyclen
van Kennemergevolgh soo verarmden, dat sy verpachtinge begeerden op on se
goeden luyden van Kennemerlandt , soo sullen die Kennemers dan weder met
die van Kennemergevolgh verpachten, ende meede doen, in alle manieren,
costumen ende recht, als van de Kennemers voor geroert es" (1397. Lams,
bI. 29). In 1367 is een twist tusschen de Ambachtbewaarders van Monnikendam en de gezamenlijke Ambachtbewaarders van geheel Waterland, over het
aandeel, dat die stad in de schotponden van elat Land dragen moest, door
den Graaf en zijnen Raad bijgelegd (Mieris lIl, 212, 213)_
3) Dat men van "pax" "pachten" maakte - blijkt ook nit het "vóóroffercn
en vóórPACIlT nemen" in de kerken: waarover in :No 1 dezer Bijdrage, D. W.
Deel I, bI. 225, gesproken wordt. Want pachtnemen is daar kennelijk "pax ne·
men" ,den vredekus ontvangen, wat (in plcgtige missen) na de Communie
onder het zingen van "Dona nobis pacem" geschiedt; waarbij even als bij
het .offereu", tusschen de Edelen onderling een bepaalde rangorde werd in acht
genomen: de Graaf besliste daarover. Schipluyde, 1323 (S. van Leeuwen,
Bat. IlI. p_ 985_)

Bt 4

EEN lIOU,ANDSCII DORP IN DE VEEIl.TJENDE EEUW

WelllJg drage. Want niets is wisselvalliger dan de rijkdom,
vooral op die dorpen, waar men koophandel drijft en op zee
vaart I). Wie heden een vermogend man is, kan morgen
doodarm wezen: 't zij dan met of zonder zijn schuld ! Wat
van Boven komt, dat kan niemand keeren!
Jammer, dat als de één gebrek lijdt, de andere daarom
niets rijker is! Integendeel! De Graaf moet zijn geld hehben ,
daar het Ambacht op staal: en daarom is het ongeluk van
hem die alles verloren heeft, een ware ramp voor zijn mede·
buren, die nu met hun allen dragen moeten, wat aan dien
ongelukkigen niet meer kan worden opgelegd.
En daarom is 't geen wonder, dat onze huisluidjes met schrik
opzien tegen dat » schrikkeljaar" 2), als alles verschikt wordt en
verschoven, maar altijd zóó - meenen zij - dat het den bouwman telkens iets meer kost, dan vier jaren te voren.
't Mag dan wezen, dat hier en elders, de schottalen zoowel als de diensten, die de Graaf van het Ambacht te vergen
heeft, eenigzins verligt zijn 3): 't zij - zoo het heet - dat
de Heer ons heeft willen loonen voor bewezen trouwen dapperheid 4) , 't zij dat het Ambacht den Heer in moeijelijke
oogenblikken met geld geholpen heeft, en - zooals van zelf
spreekt - die gelegenheid heeft gebruikt, om verligting van
lasten aftedwingen 5). Want voor het geheel wordt het Ambacht
zelden of nooit vrijgesteld 6), en hoe weinig er ook te betalen
is, 't valt den buur toch altijd nog te zwaar!
1) Uitgeest, Wormer en Akersloot twistten in 13~0 over het Dordtsche
stapelregt (Lams bI. 25).
2) Een uvoorregt" was het, als het pachten en rekenen (de herziening van
het ambachtskohier), om langer tijd dan vier jaren geschiedde. In de stadsregten van Barsingerhorn van 1415 werd dit op vij/jaren bepaald (MierisIV. 337).
3) Cortgeen is, "om node van watere" , in 1421 op "half schot" gesteld,
voor al de goederen, die de inwoners, in welk eiland ook gelegen, beûtten
of bezitten zullen ten eeuwigen dage: • half scot van allen bede en scote",
doch in heervaarten als bevorens. De Rentmeester moest dit aanteekenen in
zijn "schotboek" (Mieris IV, 608).
4) Wormer, 1280 (Mieris I, 410).
5) Kenn. 1404 (Lams, bI. 34, 37).
6) Die van Noordbeveland werden, almede om watersnood, in 1421 geheel
vrijgesteld van het schot, mits blijvende dragen in heervaart en dijkagie
(Mieris IV. 609). Die van Wormer waren reeds in 1280 verschoond van alle
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En dan heeft men ons dorp waarlijk geen gracie gedaan in
de berekening der sehotponden, want terwijl de meeste ambachten ieder schotpond , daar zij op gezet zijn, tegen 500 pond
berekenen, staan bij ons de schotponden voor de volle 400 pond!
Zoo rekent de Grafelijkheid bij • schotponden" . Maar binnenslands is de verdeeling geheel anders. En dat heeft zijn reden.
Juist omdat wij klaar en duidelijk toon en willen, dat niet de
Graaf, maar wij zelf den omslag doen, blijft ieder dorp zich
hechten aan zijn eigen oude namen en verdeelingen : hier in
12'\ dáár in 16,le gedeelten, en waarvan de eigenlijke zin en
beteekenis - van sommigen althans - bij de oudste en de geleerdste lieden niet meer bekend is. Wie is er, die uitleg
weet te geven van die leelijke woorden van» oogen" , van» hikken"
en » prikken", daar men op ons dorp mèe rekent? Maar niemand
helaas, die 't niet weet bij ondervinding, wat en hoeveel zij
kosten! Zie maar eens: wie gezet is op een »oog", die is 1200
pond rijk: die op een» hik" staat, 500 pond: en die op een
» prik" - dat wel het allerminste is, daar iemand op staan
kan - gesteld wordt, die heeft f 1)0 pond in de wereld. En
maak er maar gerust staat op , dat onze Ambachtbewaarders
» op een prik weten" 1), hoeveel ieder van onze buren waard is!
Bij voorbeeld, die man, die daarover, op die bank zit vóór zijn
huis, is een welgesteld landbouwer. Hij staat op anderhalf oog, één
hik en één prik, omdat hij 2~äO pond in de wereld heeft. Toen
in het laatste schrikkeljaar onze Schotters" bij hem kwamen,
zou hij zoo gaarne bij zijn vorigen aanslag gebleven zijn! Maar
het was verraden, dat hij 11)00 pond goed geld onder den
vloer van zijn achterkamer verborgen hield, die hij den vorigen zomer te Utrecht was gaan halen uit het sterfhuis
van zijn neef den kanonik. Die verborgen have 2) moest nu te
l)

"jaerschot" en (dus ook) van den tol -de bonis, quae deducent". Dat is: van
het regt van exue of "uitlander-schot".
1) Zoo zegt me"! nog wel: "er zal wel een hikje of een brikje aan haperen." Daarentegen is de spreekwijs "de prikken levendig" (levend) _te houden", aan
de visscherij ontleend. P,-ikken noemt men zekere riviervisschen, die het ~e
woon aas zijn, waarmede men kaheljaauwen vangt. Om ze met vrucht te
kunnen gebruiken, moet men ze levend houden.
2) Thans zegt men in de volkstaal .den aap" I denkelijk een verbastering
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berde komen: en voor iedere t 00 pond aan geld, 18 schreven
op de lei! Twee honderd zestien schreven op een» oog", en vier
en vijftig op een» hik": dat scheelde hem dUd - zooals ieder
kan uitrekenen - één oog en één hik op zijn vorige verpon·
ding! Dan dorst hij daarbij nog klagen, dat zijn land - waar·
lijk het beste van het ambacht! - op 73 schreven de morgen
gesteld werd! Dát, zeide hij, was geen verhouding: als het
allerfraaiste huis maar op '108 schreven staat, en voor het rund·
vee ;; of 5 schreyen per stuk gesteld wordt 1). Maar men liet
hem praten, en men had gelijk. Want het is van onze Ambacht.
bewaarders toch waarlijk niet te vergen, dat zij alle vier jaren
meten en wegen, en passen en plooijen , om het ieder naar
den zin te doen! Zij hebben al werks genoeg met het schat·
ten van het huisraad: om dit zóó te maken, dat de » summa
totalis" van onze dorps-schotponden goed uitkome! Maar voor
land en vee en huizen is de belastbare waarde van oudsher
door 't gebruik vastgesteld, en dat langdurig gebruik heeft zijn
reden! Uoe kan iemand toch zoo dom wezen, om dat niet
te begrijpen: hoe meer schreven op het land, hoe beter voor
de buren! Want dát dragen de Poorters en de Geestelijken
met de Welgeborenen: die immers verreweg het meeste land
in bezit hebben! Die klagen er dan ook hard genoeg over,
dat de dorpeling hij de Ambachtbewaarders » zoo menig schreefje
vooruit heeft!" Maar wat helpen hUIl die klagten, als de regeling steunt op een oude herkomst, die allen schijn van eigendunkelijkheid wegneemt!
Er zijn evenwel gemoedelijke lieden, die daar anders over
denken. Daarom, en om dat onophoudelijk» gekreun" van die
van have, die wederom aanleiding gegeven zal hebbcn tot het Franschc Ie
magot; 'twelk anders niet te vcrstaan is.
1) 100 pond of gnldens werd gesteld op IS schreven.
2/3 morgen lands op 50, 45, of 40.
Het beste huis op 108.
Een kalfkoe op 5.
Eeu varekoe op 3.
Een kalfvaars op 1Een haringbuis op 192.
Een koopvaardijschip op 384, enz. (Lams bl. 150).
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lieden van buiten het ambacht, is het maar goed, wat men
op enkele dorpen sinds eenigen tijd begonnen is; namelijk,
om vaste schikkingen te maken, hóeveel de gezamentlijke landerijen, en hóeveel de roerende goederen in 's Graven schot
deelen moeten. 1) Zoo komt men dan tot een afzonderlijken
omslag over de morgentalen , » morgengeld" , en een anderen over de tilbare have. En in zooverre heeft het schot, dat
eigenlijk een hoofdelijke last is, welke drukt op den man, en
als gevolg van dien, op al zijn goederen, 2) zoo binnen als
buiten het ambacht - hier en daar de gedaante aangenomen
van een grondlast; zood at onze Taallieden en andere Geleerden sinds eenigen tijd van » personeel" en van » reëel" schot
beginnen te spreken 3).
Een hoofdelijke verpligting eigenlijk! Zóó is het met het
» schot" , en zóó is het met de » diensten"; ja zelfs, hoe vreemd
het ook klinke, met de dijklasten, die immers oorspronkelijk
niets anders zijn dan diensten op den dijk! 4). - En zal het
Ambacht in zijn fatsoen blijven, dan is het niet genoeg, dat
1) Het ambacht Hof van Delft stond in 1511 voor 10,000 pond op het grafclijkheidskohier bekend. Daarin kwamen de .inwoners" maar voor 1000 pond
"voor hun haaffelijke goederen" , en de overige 9000 pond Bt~nuen voor rekening
van de landerijen. - Bij uitspraak van het lIof van Holland van 23 December
1521, tusschen de "Stad Delft, wegens sommigu harer l'Gorteren, die Ingelanden waren VUil ]'ijnacker", en de Buren van uat dorp is bepaald, dut de ge·
meene lasten voor 1/6 op de roerende goederen, cn voor 5/6 op de morgen·
talen zouden gebragt worden. Doch zouden "de l'oorters niet te dragen hebb~1l
aan eenige lasten, het dorp alleen aangaande" (IIde Memoriaalboek vun San·
delijn, f. 202)
2) "AI hondet een bedesculuich man sij n goed van yemandt te leen, daer Eal
hi scot of ghelden: sonder van ons" (dat is: niet, als hU goed van den Graaf
te leen had) Kenn. 1298. Zoo blij kt uit het bovenuangehaald hand vest van
Cortgeen van 1421, dat de inwoners aldaar schot gaven, zelfs vOor die goe·
deren, welke zij buiten dat ambacht bezaten pUeris IV, 608).
3) "Tailles personnelJes et reelles". Ünze Phil. de Leyden, die in 1380 overleed, spreekt ook reeds van "exactio personalis et realis" (De cura Reip. Cas. LXX.)
4) Tusschen Rubroeck en Hoeninghe mogt niemand eenig land koopen, of de
Ambachtsheer en de buren moesten hem kennen zoo GEGOED en zoo gemaagd
(van rijke bloedverwanten voorzien) dat, kwam er een ongeluk aan den dijk,
.hi 't oprechten mochte met sinen goede ende mit sine maghen", (Kralingen
1299. Mieris I, 619). De .cassatcn" (kotzaten, cottagers, hutbewoners, hobarii,
hoevenaars) , die geen land hebben, moesten jaarlijks drie dagen aan den dijk
arbeiden. liaarvoor waren zij schuldig te hebben gemeene waterwegen en heerstraten. 1242. Keur der Vier Ambachten van Vlaanderen. (Mcylink, Bijl. n° 116.)
DIETSCIIK WARANDE Il.
XXXV
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al het land, wat van ouds schotbaar was, altijd schot be~

taalt -- zoo als wij vroeger zeiden - maar ook dat ieder huisman voor zijn hoofd en aandeel, groot of klein, in het schot
mededraagt. Dat is niet meer dan billijk. Want al heeft iemand
geen voet lands in 't ambacht, dan heeft hij toch zijn huis·
geraad: en als hij koopman is, zijn koopwaren: en als hij
een gierigaard is, of een woekeraar, zijn zakken met geld!
nat soort van lieden vindt men, wel is waar, meer in de
steden. Maar hier op ons dorp hebben wij - zie eens hoeveel
» arbeiders" of kleinboeren ,1) die daar wonen in hun leemen
hutje, en er één of twee koetjes op nahouden, of wat scha·
pen en varkens, en de armsten een koppel ganzen, die zij
» naar buurregt" kosteloos op de » meen te" laten weiden! 't Zou
wel gemakkelijk wezen, als die allen van de verponding verschoond bleven, alleen daarom, omdat zij geen vruchtbaar land
in eigen gebruik hebben! Kunnen zij niet veel dragen, iets
dragen zij altijd mede, en dat doen zij gaarne. Want wie
niet medegeldt in het schot, die heeft geen » buunegt": die
is geen lid van 't ambacht. Wie de lusten hebben wil, dien
volgen ook de lasten: beter op één prik te staan en een kleinigheid te betalen, dan het ambacht te verliezen!"
Maar waarom dan dat eeuwige klagen over het)) schot", meer,
ja veel meer nog, dan over de » diensten" ?
Wel dat is immers duidelijk! Want de meesten van die
diensten loopen ten laste van iedereen, van wat rang of staat
hij zijn moge 2), terwijl het schot alleen door de huislieden
gedragen wordt. 't Is een vernederend merkteeken van onze
minderheid, en van onze afhankelijkheid van hoogeren ! Daarbij - wee den schotbare , want die valt van zelf in allen
»onraad" en »onkost", die - om welke reden dan ook - nu
of bij later. tijd aan het Ambacht wordt opgelegd! Maar het
I)

I) Van .,hut" of "cot" zijn de woorden .cottagium," "cottage" - en .keuter"
voor hutbewoner. Vandaar wederom "kater·" of "keuterstede" voor een kleinboerswoning. Nog: "gehncht" voor bijeengebouwde hutten.
2) Zelfs de Geestelijken moesten ,,'agens leveren voor de heervaart. (Ph. de
Leyden, de Cura Heip. Cas. XII.)
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hatelijkste is nog, dat die )} schottalen" een penningschuld"
zijn, die in klinkende munt moet worden opgebragt.
't Mag waar wezen - wat sommigen beweeren 1) - dat in
vroeger lijd, toen het goud en 't zilver nog schaarscher waren
dan thans, veldvruchten en andere natuurlijke voortbrengsels
te schot gegeven zijn. Maar zeker is het, dat er thans wordt
betaald in goede rijnsguldens: en dat maakt die belasting dubbel bezwarend voor den landman, die gewoonlijk weinig geld
bij de hand heeft, en veel liever - zooals bij de thijnsbetalingen - rogge of tarwe geeft, of )} diensten" verrigt: die
hem immers, als hij ze zelf doet, anders niets kosten, dan
wat leègen tijd, dien hij voor zijn eigen werk niet noodig heeft 1 2)
Beiden - schot en diensten - is de huisman schuldig: aan den
Heer vooreerst, cn dan aan 't Ambacht. 't Is een gevolg van
den dubbelen band, waarmede hij als onderdaan jegens de
Overheid, en als buur jegens zijn gelijken in den kleinen
kring der dorps gemeente verbonden is. Die pligten jegens
» den Heer" betreffen het Gemeeneland , dat is, de Baluagie
en het Hoogheemraadschap: en onze Genadige Heer ontvangt
zijn » Gravenschot" , niet omdat Hij is Graaf van Holland, maar
omdat Hij van oudsher is de Heer en de Opperregter van het bijzondere Land of District, daar ons ambacht toe behoort. Dát is zoo men oude lieden gelooven mag - de ware grond van Zijn
regt op die kleine jaarlijksche bijdragen, die men het D jaarschot" noemt, en welke, heel Holland door, overal, en meestal
tweemaal 's jaars, in lente- en herfsttijd, betaald worden 3) I)

1) B. v. S. van Leenwen. Maar ik geloof, dat hij zich vergist, "Schot", "geschot", "conjectum", komt van "schieten", "conjicere". .Geld schieten"
was vóór de invoering van onze nieuwe mnnt, die meer tot stapelen geschikt
is, de gewone uitdrukking voor "uittellen". ZÓÓ: "uitschieten" voor "geld uitleenen" : "er bij inschieten", voor "ergens geld op verliezen". Dat de uit·
gaven voor de Volkshuishouding of Regering reeds zeer vroeg in geld voldaan
zijn, is hiel' de plaats niet aan te wijzen. Groote geldschaarschte kan, hier en
daal', betaling in naturalien hebbea doen toelaten, en zoo kan door langdu.
righeid van tijd een schijn van regt geboren zijn.
2) Enkhuizen, 1425 (Mieris IV, 791.)
3) Daarom "lente en herfstbcden" genaamd, of umeischot cn bamisschot".
S. Bavomis of Bamis is I October. Inllie jaarbeden stolld Delft in 1246 voor 52,

320

EEN HOLJ,ANOSCH DORP IN DE VEERTIENDE EEUW.

maar dan ook, wat van meer belang is, de oorsprong van
die meer uitgebreide bevoegdheid om, telkens als de nood
dit vereischt, de Welgeboren Mannen te » bidden", dat zij
Hem helpen zullen met goed en bloed. Te helpen, voorzeker!

en te doen helpen door de onderhoorige ambachten, die op 't
verleenen van die buitengewone» hulp" alles behalve gesteld
zijn. En toch geeft men daaraan - of 't was om ons te beo
spotten! - den naam van » beden" en van» geschenk" 1). Ja,
die naam wordt -'- nog onjuister! - zelfs voor dat vaste
jaarschot misbruikt.
't Spreekt overigens wel van zelve, dat onze Ambachtbewaarders van dat schot en van de hooge dijksgcldcn, en evenzeer van de dorps- en de » binnenlandsche kosten" afzonderlijk
hoek houden, lOoals zij daarvan ook afzonderlijk rekening
moeten doen. Want die er aan betalen moeten, zoowel als
die de rekening opnemèn, zijn ten eenemaal verschillend. Vergeten we toch niet, dat het land medepacht en mederekent
.in het schot, in de dijkslasten en de binnenlandsehe kosten van
't Ambacht, maar niet in de dorpslasten , dan alleen voor zoover dat land door huislieden bezeten wordt! 2)
Dordrecht in 1252 voor 60. Moordrecht in 1254 voor 13 ponden (Mieris I,
231 • 264, 291) - Denkelijk strekten die gelden in overonde tijden tot bekostiging van het "mallum", het "maal" de lands- (dat is districts· ) vergadering,
"placitnm generale", waar de schotbaren niet verschenen, en hetwelk tweemalll 's jaars door den Graaf moest worden bijeengeroepen. "Ut ad mallum
venire nemo tardet, primum circa aestatem, secundum circa autumnum" (Capit. J.
anni 769, cap. 12). Daarom zegt de Graaf, sprekende van jaarbede en heervaart, dat dit is "sijn outste recht eude outste heerlichede" (1342. Mieris Il, 671).
1) "DoNA COMMONIA SIVE EXCAUTIAE (escot, schot), tam in rebus mobilibns
quam immobilibus, quae solvuntur ab hominibus terrae, vel extraneis, qui
ibi adveniunt" (Verdrag tusschen den Roomsch-Koning WiUem. Graaf van
Holland en Margareta van Vlaanderen over Zeeland, 1250: Kluit, C. D. NC).
170). Wat onder die benamingen "schot" of "beden" gewoon of buitengewoon
geheven werd, was een hoofdgeld, vereenigd met een belastiug op de bezittingen. Zoo trof het al wat waarde had: dus ook vruchtgebruik en leengebruik : doch niet als het goed van den Graaf zelf in leen werd gehouden. Want
dan volstond men met den leenpligt, die in Holland -. slechts wat strenger
dan de onderdauenpligt der (vrije) Welgeboornen - militair en judicieel was,
maar niet pecunieel. Men bewees in natura, wat de schotpligtigen in geld
gaven: het uservitium militiae" en het uservitium placiti". Daarom geen betaling.
Non bis in idem!
2) De Poorters betaalden niet mede aan de eigeulijke dorpslasten : als wij
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Juist zóó is het ook met de " diensten", die het zij aan den Heer,
het zij aan het Ambacht - of in engeren zin aan het Dorpverschuldigd zijn. Waar die afzonderlijk op één enkel stuk lands
kleven, daar zijn zij afkomstig van de uitgifte van dat land aan
dengene die het gebruikt: een thijns, die niet in geld of
goed, maar in arbeid, aan den oorspronkelijken en » waren"
eigenaar bewezen wordt. Maar dat is zeldzaam: en meestal is de
dienstpligt , even als het schot, een hoofdelijke last: )} heerendiensten" verschuldigd aan de Overheid of Hoogen Heer: of
JI vroondiensten", waar het Genootschap, 't zij dan het Ambacht,
of het Dorp, aanspraak op maakt I) 't Is waarlijk zoo gemakkelijk niet, bij verloop van tijd, dat alles zoo naauwkeurig te
onderscheiden. Maar dit was dan toch - naar ouder lieden zeggen - regel: aan den Heer is heel 't Ambacht verbonden, menschen en goederen, krachtens den pligt der onderdanigheid aan 't Genootschap alleen diegenen, die daartoe behooren, ambachtsgenooten aan 't Ambacht, dorpelingen aan 't Dorp! 2)
Waar geen belang is en geen regt, daar moet ook geen pligt
wezen!
Zoo zijn we allen verpligt tot

II

landweer" ,3) al de landge-

boven zagen, van Pijnacker: de Welgeboren Lieden, die op het dorp woonden,
droegen mede in de dorpslasten , doch niet in '8 Graven schot: en de geestelijke personen waren van alle geldheffingen vrij, behalve dat zij - voor hun
land - in de dijkskosten betaalden.
I) Vlissingen: "Van die ten brande niet en quame" (l315, lYIierisU, 159).
2) De Graaf (of 't Gemeeneland) trok zijn morgengeld, ook daar waar de
eigenaar uit eigen hoofde geen, belasting schuldig was: schotbaar land moest
schotbaar hlijven, "wiens dattet ware". In dat geval dus ware grondlasten!
Anders bij het Ambacht. Daar betaaldeu de schot baren voor hun persoon en
als gepolg van dien ook voor hun goed: 't was dus een personele omslag.
Vandaar misschien de stelregel, dat de Souverein ofhet Rijk grondlasten heft,
en de Gemeent-en slechts personele belastingen mogten uitschrijven.
3) Ed; Pist. anni 864, cap. 27: "Ut illi, qui in hostem il'c non possunt,
juxta antiquam et aliarum gentium consuetudinem ad civitates novas et pontes
ac transitus paludum operentur, et in civitate ac in marca wactas faciant: AD
DEFENSIONEM VERO PATRIAE OMNES VENIANT." Patria is hier en elders het
"Land" of District; werd dit aangevallen, zoo moest iedereen zich ter "landweer" uitrusten: maar alleen de krachtigste manschappen werden opgeëischt
ter ., heervaart" , IN HOSTEM IRE, terwijl de zwakkeren alsdan volstaan konden
met het doen van wachten of het opwerpen van verschansingen. Ziedaar de
ecrste, tweede en derde ban!
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nooten te zamen: Welgeboornen en Poorters zoowel als Buren.
Allen moeten wij zamenwerken, om onze haardsteden te beschermen tegen des Graven en onze vijanden: en ons Ambacht
geeft, met de overige Ambachten van ons district, zijn manschap, om nevens die Edelen en Stedelingen dienst te doen
op de muren van den gemeenelands-burg, 1) of beter gezegd van
onze stad, die sinds lang - 't zij bij schikking of hoe dan
ook - in de plaats is gekomen van dien ouden zwaren toren:
thans een van stads bolwerken. Waar de vreemdeling op onze
grenzen staat, moeten wij hem met kracht afweeren; dat zijn
wij aan den Heer schuldig, als goede en trouwe onderdanen,
ook zonder eenig nader verdrag of bevel! Dan worden, op
last van den Baljuw, van dorp tot dorp de bekkens 2) geslagen, en de noodklok geluid; in één oogenblik is heel het
land in rep en roer: ieder grijpt naar zijn wapens en loopt
naar den dingstal , waar de Schout zijn mannen bijeenschaart.
Want zware straf en schande over hem, die doof is voor
" 's Graven gemeenen klokkeslag" ,3) en wegschuilt in huis en
hof, waar de nood van 't eigen vaderland alle man die leven
heeft, ter hulpe roept!
Zóó is het ook bij dreigend gevaar van water: dien boozen
I) Toen de Friezen in 1426 de hooge Overheid opdroegen aan den "Hovetling" (Edelman, die "hof". dat is jurisdictie, had) Jmelen van Grimersurn,
beloofden zij: "Und willen tho ewigen tyden dat sloth tho Grimersnin helpen
begraven" (de grachten openhouden) "de graffte tho bebolwercken, timnaren nnd
bevesten, also stal'k nnd also vaste, dat Imelen moge· mit ons bueren, nnd
wi mit hem sammtlichen nns beschermen lyves nnd goedes, voor syne und
unse vianden" (MiCl'is IV, 871).
2) Westland, 1427. (Mieris IV, 898.)
3) 's Gravenhage 1425 (Mieris IV, 775) Het onderscheid tusschen "landweer"
(verdediging van 't eigen land), en "gemeen heer vaart" (offensive oorlog buiten
het baljuwschap), ziet men bij Mieris IIf, 753, anno 1401. Die van Putten en
Strijen moesten dan alleen opkomen, als de Graaf den "clockeslag van Catz",
en den "gemeen heervaart van Zeeland" hebben zou - Catz was de plaats, waar
van onds voor Beoosterschelde bede en heervaart werd toegestaan (141I. Mieris
IV, 188). De pachter van den exchijs van Vlaardingen, was vrij van .heervaart"
maar niet van de "landweer" (Handv. Vlaard. bi. 346). In 1424 werden opgeroepen, om ,,'s Graven clockeslag" te volgen, "Balinwen , Schouten, Burgemeesters, Schepenen, Rade, Vroescip ende alinge Gemeente" (Mieris IV. 728). "Si
talis invasio, quam lantweri dicunt, acciderit, omnis populns ad eam repellendam communiter pergat" (Capit. J, anni 847, in fine).
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vijand, daar wij zoo menigen winter mede te kampen hebben 1 !
En hoeveel volks er dan ook op de been komt, er is veel minder
verwarring, dan men wel zou denken! Want dadelijk ijlt ieder
Ambacht naar de plaats, die hem, naar ouder herkomst, op den
muur van den burg of op stadswal, op den)) zeeburg" 2) of dijk is
aangewezen. Ieder kent van ouds zijn)} hoefslag", en heert en verweert het, zoo goed hij kan, onder het vaan van zijn Ambacht.
Maar buiten zulke gevallen van dringenden en dreigenden
nood, heeft alleen onze brav~ jongelingschap dienst te doen. Is
des )) Graven heervaart" naar wet en herkomst door den Heer
uitgeschreven: is daarop het Ambacht opontboden door den
Baljuw: heeft de wapen heraut de kreet )) te wapen" in onze
steden en hoofddorpen doen weergalmen, dan komen onze
Gezworens of Schepenen bijeen op den dingstal , en dan
kiezen zij, op het» gebod" van den Schout, een eerzaam man,
die als )) Heervaart van 's burenwege" 3) voor 't volle Geregt de
sterkste en beste jongelingen oproept, om met den Schout
of eenig ander)) Hoofdman", door den Graaf daartoe gesteld, 3)
buiten 's lands weg te trekken en te )) heerevaarden. "
I) Cost. Hoogh. Schieland 1622, art.i7. "Ter watersnood moet IEDER komcn
op order van Dijkgraaf, Hoogheemradcn, Penningmeester,
Secretaris, Boden, Schonten of Ambachtbewaarders."
2) Dit schilderachtige woord vindt men in 't Asegaboek (VII, § 10.) De
Ydijk te Amsterdam heet nog het (of de) "Zeebnrg". - Bij storm moest iedereen op den dijk komen (Aseg. ibid). Destijds rnstte niet (zooals thans) , de landsverdediging alleen op de grondeigenaren - de "ingelanden" - maar op allen.
Allen hadden gevaar: allen hadden dns belang en pligt om 't gevaar af te wenden! En jnist daarom was, even als het schot, de dijklast personeel; als wij
boven zagen. Nog blijkt dit uit het handvest voor het dijken van den Ysscl
in 1328, wat bevolen wordt te doen "mcrgen mergcllsgelijcke ..... 'Want men
het metter coc en metter kernen" (lees "kerven", schreven, taxatie van 't
roerend goed) "niet diken en mach" (kan), "ALS !\lEN HIEl! VOIR~[AELS GEDAEN
HEVET" (Mieris lI, 463). - Meestal kwam al wat "binnenslands" was voor de
pachters, maar het onderhond der zeedijkcn en van alle nieuwe werken
(kapitale uitgaven) was ten laste van den eigenaar (Voorne 1494, art. 5).
3.) Groede 1431: Kenn.1429 (Lams 843. 56). - • Voort cenich poorter, die
bij eenen gemeen en consent des Gerechts worde gecoren te varen tot des Graven
heervaart" (Oudewater, Handv. Vlaard. bI. ll) - In het Latijn heette dit de
nexpeditio Comitis" (Vlaard. 1273: Handv. ibid.). - Soms geschiedde de aanwij·
zing ook wel door loting: althans in de steden, waar in de XVI Eeuw Ile
vierde man ter hecrvnart diende (van Loon IV, bI. 336).
1) Bij den gevreesden inval flor Engclschcll iu 1427, worilen mor iCI!cr dorp
!\lET LANDWEER,
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Daartoe zou - naar de meening van onzen bejaarden vriendvolgens het alleroudste regt, de huisman eigenlijk niet verbonden wezen..... Als onderdaan van den Heer is hij, als Deze in 't
Land is, verpligt »Zijne Hoogheid" zoo wel als zich zelve tegen den
gemeenschappelijken vijand te beschermen. Maar even weinig
als de Welgehoren Man, is de Buur 's Graven ft Leenman". Dus
behoeft hij niet, - zoo als het zooveel strengere leenregt 1)
van hem zou vorderen - den Heer ter zijde te staan in al zijn
bijzondere veeten, of Hem te volgen buiten de grenzen van
het eigen land, links en regts, waar Hij goedvindt oorlog te
voeren! Wie altijd te vechten heeft tegen dat onstuimige zoute
water 2), die heeft waarlijk den tijd niet om buiten'slands
's Graven vijanden op te zoeken. En daarom is van oudsher
ons regt - voor 's Graven heervaart zoo wel, als wanneer de
Baljuw zijn» berijdingen" doet 3) - dat wij nict verder heentrekken, of wij moeten dienzelfden avond weêr thuis kunnen zijn!
Maar dat is te streng geredeneerd! Want sinds lang is, door
dc llaauwe vereeniging van belangen en van zeden, geheel Holland
van het Westland "Hooftlieden" benoemd, tot aanvoering der landweer (Mieris IV. 898). - In 1301 werd Simoll van Leyden aangesteld tot "Hooftman" om
Vlaardingen te verdedigen (Handv. bI. 386). Waar Ambaehtsheeren waren,
hadden dezen regtens het "gheleyt" (Zwijndrecht, 1332: Mieris II, 534).
1) "Quicumque beneficia hllbere videntur, omnes in hostem veniant."
2) De Friezen beweerden, dat zij niet verder behoefden te trekken, dan
zóó, dat zij 's avonds weer terug konden zijn: j a met ebbe uit en met vloed
weer terug, "ten einde zij hun land mogten bewareu tegen di wilde zee en de
heidensche zeeroovers" (de Nooren). Die oude "kest en keur" zouden zij tegenover Keizer Karel gehandhaafd hebben (Aseg. X. Volkskest: Altf. L. R, S. 20,
bij Wiardi bi. 63: Ostfr. Landr. L. I, cap. 53: Mr. de Haan Hettema O. F.
W. bI. 35, 102, 205). Zeker is het, dat het friesche volksras, in vergelijking
met het frankische, weinig heeft gedeeld iu buitenlandsche oorlogen: en daaraan zal het waarschijnlijk mogen worden toegeschreven, dat de stand der vrije
Welgeboornen zich hier veel langer dan in de frankische landen - ook ten
platten lande - heeft kunnen handhaven.
3) Etab.S.Louis 1270, cap 61. "Li honscoustumiers"(schotbare lieden)"des
chastelleries si doivent aus Barons leurs chevauchées. Et li prévos aus Vavassors si les dOÎ\-ent mener el cors du chastel au commandement du Baron"
(En de Schouten van de Mansmannen of Onderleenmannen - gelijkstaande
met onze Dorpsschouten - moeten hen voeren in het binnenhof - het. hart" van het kasteel van den Baron - 's Konings Leenman, gelijkstaande met
onzen hoogen Heer of Baljuw) "ET Ll BEIl.S NE LES DOlT ~UE MENER EN
i-lEI:', DON'r EN N!: PUISSENT VENIR JI:'SQUES AU SOIR (Laurière I, 152).
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tot ons Vaderland geworden; en 't zou den Heer en ons tegenover Zijne en onze vijanden weinig helpen, als ieder slechts
paste op zijn eigen woonstede. Zoo wordt er sinds lang overal
in heel het graafschap Holland dienst gedaan, en zelfs als dit
noodig is, daar buiten. Maar dan moet »'S Graven heervaart"
veertien dagen te voren bij 's Graven boden of brieven in de
dorpskerk zijn aangekondigd: 1) en dan moet de Heer vOOr zulk
een oorlog den raad hebben ingewonnen van de Edelen en de
Steden van Holland: ja persoonlijk moet hij overkomen, en
teregt gaan zitten aan onze hooge Vierschaar, om met onze
Welgeboornen te spreken over den dienst, dien Hij van hen,
en van ons vordert 2). En wordt er dan opgetrokken, dan
moet de Graaf met zijn Raadslieden, de Edelen en Steden,
vooruitvaren 3). Is er één van deze punten onvervuld, zoo blij·
ven onze huislieden rustig te huis!
Toch is die heervaart een zware taak: want de Heer wil
van ieder Ambacht zijn volle regt hebben, en de buren zijn
niet alleen persoonlijk, maar veel meer alle gezamentlijk, als
leden van 't Ambacht, jegens den Heer verbonden. Wat de één
te kort komt aan zijn verpligting, dat moet zijn» buur" ontgelden 4)!
Gelukkig evenwel, dat die heervaart meestal wordt afgekocht: 't heet dan» heervaart" 5) en toch blijft iedereen t'huis :
1) Kenn. 1291. Doch is "de heervaart binnenslants te doen, soo sullen sy
gereet wezen, soo sy eerst mogen, soo als 't hem ontboden" (geboden) "is".
2) Kenn. 1346 (Lams bI. 10).
3) Zeel. 1290, c. 117 (Mieris 1,522). Kenn. 1426 (Lams bI. 57). :Die van Hof
van Delft (ofDelfland), behoefden niet "te varen offte reyzen, offte passe te liggen"
(wachten te doen?) "of! te heervaarden , uan daer onze stede van Delft vóórvaart"
(1423). "Ende daer (die van) onze steue van Delft doortrekken sullen, daer
sullen sy hem volgen enue by hem nederslaen, ende warue (garde, wacht) by
nacht of uage honden, ende anders dienen met onse stede voorsz." (1393).
4) In 1425 bij 't beleg van Schoonhoven hauuen eenige Kennemerdorpen
niet geheel aan hun verpligting voldaan, en de Graaf had daarin ten zijnen
koste voorzien. Nu was ieder buur van zulk een dorp op lijf en goed in al
des Graven landen arrestabel, tot dat die geheele schuld voldaan was (Mieris
IV. 788). Aan het Ambacht Bergen kostte zoouanig verzuim in 1410 een
boete van 325 Nobelell. (Mieris IV, 143).
5) Zoo zeide men "hofsteden", en " erven", voor de belasting op de huizen en
landerijen: auders de "Imispenning" en "morgenpenning." Riemerswale, 138;
(Mieris III, 460).
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maar het Ambacht geeft er zijn geld voor. Onze Heer Graaf
is immers heel wat beter gediend met die afkoopspenningen ,
waar Hij geoefende D soudenieren" voor huurt, 1) zoolang hij
die noodig heeft, dan met dien bonten hoop van Poorters,
Welgeboornen en Gemeenten uit de dorpen, meest allen gebrekkig gewapend 2), en nog slechter onderwezen, hoewel er - zoo
het heet- tweemaal in het jaar wapenschouw gehouden wordt 3).
Die goede lieden blijven immers niet langer in het veld, dan
de zes of twaalf weken, die zij den Heer hebben »verwille keurd" en toegestaan: en als die tijd om is, houd dan uw
mannen maar tegen! Niets helpt er aan! 't Zij, dat andere
Ambachten, nog minder geoefend dan die vertrekken, hun plaats
vervangen, 't zij, dat de Graaf geheel alleen blijft met zijn getrouwe Leenmannen - verpligt om Hem in alles en tegen allen te
volgen - onze buren staan stijf op hun regt! En dikwijls verloopt het leger juist op 't oogenblik, dat de Graaf zijn manschap het liefste bijeenhield. om een krachtigen slag te slaan,
of om, door een welberekenden storm, onverhoeds een eind
te maken aan een beleg, dat weken en maanden sleependc
bleef!
En toch, niet altijd stelt de Graaf zich met geldelijke heervaarten te vrede. Waar een naburig kasteel van cen oproerig
vasal, bij regt en vonnissc van zijn gelijken, moet worden
I) Ten jare 1412 werd den Baljuw van Dclfland door den Graafaangeschl'even: dat hij overal in zijn bedrijf aan de huislieden gebieden moest "eenvoudige heervaert: daer si ons of betaelen sullen voer el eken man vier groo·
ten daegs, om Boudenaren mede te winnen, die onze sloten en palen mogen
helpen bewaren". Dat • daggeld" . moest "op lijf en goed" door de Ambachtbc·
waarders worden opgebeurd, en aan 's Graven Tresorier gezonden (Mieris IV,
201): Haagambacht 1425 (Mieris IV, 775).
2) Hoe in 1342 de voetknechten in Hollaud gewapend waren? Gebod van
den Graaf aan al zijn Baljuwen: "Gheboden alle sine lieden, Welgheboren ,
Poorteren ende Ghemeenten, dat soe wie ghegoet is totte C pond Hollants toe,
dat hi sal hebben vol harnask, halsbergoele, wayele, eoliere, hersniere, spon·
diere ende al harnask, dat tot Binen live behoert. Ende die tote L pond Hol·
lauts toe ghegoet es, die sal hebben spon dier , laken eolier, hersniere , wapen
hanseoen, staf, knijf ende dat daartoe behoert" (Mieris 1I, 671).
3) Avelghem in Vlaanderen, 1247: .Arma inspieientnr bis in anno" (Dil'iekx,
Geuds Charterb.). Dat heet in de Capitulal'icn "cum armis banniri" (Capit. 111,
anni 813).
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omvergehaald, 1) waar ballingen en booswichten moeten worden gevangen, 2) daar houdt Hij zich aan het oud gebruik,
en eischt van de onderdanen die persoonlijke 11 hulp" , welke de
Overheid, in het algemeen belang, regt heeft van hen te vorderen 8). Waar een stad of een burg versterkt wordt met wallen
en torens, moeten de Ambachten, die voor vrouwen kind,
voor have en goed, schut en scherm zoeken achter die muren,
op last van den Baljuw 4) meêwerken, om die grachten te gra1) Die van Edam en van Monnikendam moesten in 1423 het .huis te Purmerend" omverhalen, den zetel van Heer Gerrit van Zijl, die» balling 's lands
gelegd was" (Mieris IV, 683.)
2) »Vermaent 1'onser landweer, oft' jegens onse vianden OFF BALLINGEN,
of! QUADE WICHTEN te vangene , die niet met en voere" zou verbeuren, enz.
Vlissingen 1315 (Mieris II, 159.)
3) Dat soort van politiedieusten heette de .heervaart van den Baljuw" (.chevauchée", • berijding", .ommegang") tegenover .'s Graven heervaart" (,,\'host",
in lwstem). Wanneer onsen Baeliu heervacrt gebiedt, soo sullen die geboden
mannen vaten en leggen heuren tijdt sonder dat af te koopen" (Kenn. 1426:
Verg. 1291.) Veel dorpen waren daarvan bevrijd tegen praestatie van andere
diensten. Het Oostambacht van den Haag diende met wagens en paarden den
Graaf en zijn Raad, voor de "panetterie, bottelrie , coken en garderobbe".
Daarvoor waren zij, volgens het handvest van 1400, vrij van te dienen "in eenigen heirvairt, nytgenomen onze Mannen" (Leenmannen) "en de Wailgeboren
Luyden". Nader werd hun (in 1425) verklaard, dat zij totgeenverderen dienst
gehouden waren, dan waar "een ghemeyn c,lockegeslach geviel in onzen ghemeynen land". (Mieris IV. 775) Die van Waterland konden alleen geboden
worden tot een "gemene herevaert" in geheel Holland, of "ten profyte van
steuen, landen of sloten daeromtrent gelegen" (1415: Mieris IV. 358).
4) Phi!. de Leyden, Casu XII. - Enkhuizen is iu 1425 bevestigd door het
helpen graven van "haer ondersaeten, de dorpen Westwoude" , enz. (Mieris
IV, 791.) In 1385 werd bij 's Graven Raad "bevonden" (gevonnist) dat er geen
bescheid was tegen de landlieden van 't land van Heusden, dat zij de "begravingen" om de stad Heusden maken moesten (Mieris lIl, 430). Bij vonnis
van denzelfden Raad is, na langdurig regtsgeding , in 1423 beslist, dat tot bevestiging van den Briel aan de landzijde al de Poorters en ingezetenen, en
al de landlieden melledragen moesten, ieder naar hun vermogen, "sonder 't gemet
daertoe iets te geven of ghelden", Dus alweder naar 't oudste regt een personele
pligt! Het roerend goed werd in die mureu beschermd, meel' nog dan de
morgentalen of gemeten! Zoo kon men in 's Graven Raad met eenig regt zwarigheid maken, om Rijnland te belasten met een "morgenpenning", en daaruit te vinden de kosten van het bevesten vau Woerden - hoewel dit door
Phi!. van Leyden, die meer wegliep met een kr achtige regering, dan met oude
herkomsten, zeer wordt afgekeurd (Cas. LXXIII). Want zie: in 't Zuiden had men
reeds sinds lang het genot van die grondlasten, die zooveel gemakkelijker te innen
waren! Voor de bevestiging van Middelburg, in 1304, werd op alle land, behalve
kloosterland (als kerkelijk eigendom onaantastbaar, en 'twelk alzoo geen belang
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ven en die wallen optehoogen, en met ravelijnen en bolwerken,
te bevestigen. Ja, bij groote en ongewone rampen, van brand
en verwoesting, ziet men het soms, dat de Graaf het landvolk oproept, om het puin te helpen wegruimen, 1) dat de
straten verspert. De publieke weg moet immers open blijven!
Bij zulke en andere gelegenheden weet ieder Ambacht 2) van
ouds, hoeveel manschappen, hoeveel paarden en hoeveel wagens het leveren moet. En niemand is verpligt de hand te'
slaan aan het werk van zijn Ambacht, als hij niet naar reg te
daartoe is aangewezen.
Gelukkig, dat onze Baljuw dat soort van gedwongen dienstverleening maar zelden vordert. Maar wat alle jaren terugkomt, dat is dat alderverdrietigste kroozen en schoonhouden
der wateren, dat kostbaar onderhoud van bruggen, wegen
en dijken. Ieder Ambacht weet, wat zijn hoefslag is op den
algemeenen of» uitdijk" , die heel het Hooge Heemraadschap
omsluit, en op den openbaren of» 's Heeren weg", waar de
Heer vrij en onbelemmerd moet kunnen reizen met zijn talrijk gevolg: ieder weet, welke vaart of watering bij de jaarschouw in goeden bevaarbaren &taat door het Ambacht moet
worden opgeleverd: welke brug er ligt voor zijne rekening!

bij die bevestiging had?) 6 penningen per gemet gelegd (Mieris ]J, 44). Eerst,
later kwamen, ook in Holland, de reële lasten meer op den voorgrond.
1) Naar aanleiding van dat oude regt zijn, na den Delftsehen brand, ten
verzoeke dier stad, door 't Hof van Holland op 27 Mei 1536, onderscheiden
dorpen gelast met wagens en paarden te werken, om het puin van de straat
weg te halen: als Maasland met Schipluiden 13 wagens, Lier en Honderdland
5 wagens, Haag en Haagambacht 1 wagen, enz. (1\1. S. Ile Memoriaalboek
de Jonge.)
2) Het Ambacht bestond, als wij boven zagen, niet alleen uit personen,
maar ook uit goederen en landerijen. In zóóverre was dan ook het land
heervaart schuldig - zoowel als schot. "Item denckt minell Here, dat elck
huysmans LANT, die poerter wart, ghelden sal myns Heeren jairbede ENDE
SINE HEREVAIRT. Want dat is syn outste recht ende sine outste heerlichede ....
Geen poirters of cloisterlant sal jairbede en herevacrt ontgaen" (Mieris Il, 671).
Meer bepaald was dit het geval in Frankrijk. Voor iedere 500 pond lands "hielpen"
de Edelen en Geestelijken in 's Konings heervaart naar Vlaanderen met één gewa·
pend ruiter; daarentegen gaven de Onedelen per honderd haardsteden ("feux")
of huisgezinnen zes voetknechten, waaronder twee boogschutters (1303. Ord.
E. de Fr. I, 383).
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't Mag dan wezen, dat -

even als bij de heervaart 1) - andere ambachten, als »gevolg" of »ledematen", tot zulk een
'werk» helpen moeten ," en daarvoor als het ware bij het» hoofdambacht" zijn ingedeeld: dat belet niet, dat dit laatste daarvoor verantwoordelijk is, en er voor staat, als een éénig
man" jegens de Overheid. Niet altijd liggen zulke werken binnen het ambacht, maar zeer dikwijls daar buiten: zóó ech··
ter, dat zij begrepen zijn binnen de palen van het Gemeene
land, waar het ambacht toe behoort: 't zij dan het Baljuwschap of het Hoogheemraadschap 2). Dáarbuiten ja, daar vindt
men soms werken ten laste en ten name van het Gemeeneland : 3) maar aan de Ambachten als zoodanig is dit vreemd.
Deze dragen er in als onderdeelen van 't geheel, niet als
persoonlijk daartoe verbonden.
Toch zijn er enkele uitzonderingen op dien regel. Zie eens de
Vischbrug te Leyden: den oudsten overgang - als sommigen zeggen wil~en - over den Rijn, vlak onder de wallen van den ouden
Burg. Zou men het gelooven, dat behalve de Rijnlandsche ook
Delflandsche dorpen tot het onderhoud van die brug moeten
mededragen ? En toch is dit zoo. En wederkeerig leveren de
Rijnlandsche en Schielandsche dorpen met de Delflandsche hun
manschap, om den hofvijver van 's Gravenhage en de vaart
"uaar Rijswijk schoon te houden. 't Is vreemd, en w:H daarvan
J)

I) Enkhuizen moest, volgens handvest van 1355, met 30 man in de heervaart clienen: maar daartoe werden die van Bovencm'spel en van Grootebrock
te hulp gegeven. Schiedam diende in 1301 met 25 man; maar daartoe gaf "Schieambacht" (Overschie) 6, • Broek" (Schiebroek) 4, Heer Odgiers ambacht (Kralingen) 2 en Matenesse 1 man (Mieris Il, 826, 20) - Van de 13 Sluizen van
Delfland werd - volgens oude herkomst, die eerst bij 't Reglement van 1853 is
opgeheven ~ ééne door Rijswijk alleen onderhouden: de overigen stonden allen
voor rekening van een "hoafd·ambacht", met één afmeer ulidmaat-ambachten"
versterkt. Deze laatsten deelden wel in de baten en lasten, maar niet in het
beheer: 't welk uitsluitend aan de Ambachtbewaarders van het hoofd-ambacht
verbleef.
2) De hoefslagen op den Maasdijk ten laste der ambachten: zeer vele
bruggen in Delfland vet'spreid: h. v. de Knuijtsbrug onder Hodenpijl, ten laste
van het Ambacht Voorburg, c. s.
3) Zoo ligt de Wierikkerdijk bij Woerden ten laste van de drie Hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland: nict ten laste van eenige der
Ambachten in die hooge ·Waterschappen.
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de reden mag wezen, is niet gemakkelijk na te pluizen: 't
schijnt opteklimmen tot de hoogste oudheid. Doch wáárom
zouden we ons daarover de hersens krenken? Hoe vele oude
gebruiken, daar de herkomst van verloren is gegaan! Zijn zij
daarom minder regt, omdat de oorsprong van dat regt vergeten is? Reeds van Keizer Karels tijden af gold het beginsel,
wie van ouds 1) belast is met het onderhoud van een brug of
water, die blijft er meê belast, zoolang hij niet bewijzen kan,
dat hij zich bij minnelijk verdrag daarvan ontslagen heeft.
En van zulk een verdrag wil de Graaf zelden iets hooren:
maar des te liever de steden, wie voor hun handel en koopmanschap alles daaraan gelegen is, dat zij »heeren en mees·
ters" zijn van de toegangen tot hunne markten. Zoo zijn een
menigte wegen en wateren in handen der steden geko·
men, welke vroeger door een of ander ambacht onderhouden
werden 2).
Al die diensten, die ambachtsgewijs ten openbaren nutte
1) • Ut de restauratione ecclesiae et ponte faciendo, aut strata restauranda (dns:
het onderhoud van volks· of doopkerken , bruggen, en heerstraten) omnia faciant
homines, ut antiqua consuetudo [uit, et non opponatur emunitas" (Capit. Pippini
anni 793, cap. 20). De "pontes publici" moesten op last van den "Cornes" (den
lateren Baljuw) door de "Pagenses," vrije bewoners vau het graafschap of district,
onderhouden worden (Capit. anni 829, cap. ll: Capit. V. anni 819, cap. 17).
Zoo was het met de 12 bruggen over de Seine (Capit. L. IV, cap. ll). Volgens den Monachus SangalJensis (Pith. Gloss. apud Baluz. II, pag. 733) was
het de gewoonte, dat als de Keizer eenig werk ("per bannum": Capit. V anni
819, cap. 17) bevolen had: b. v. om een brug, of schip, of vaart in orde te
brengen, zoodanige arbeid alsdan op last van den "Cornes", door de Schonten dus ambachtsgewijs door de buren - verrigt werd. Maar was el' een nieuw werk
te maken, dan was niemand vrij, geen Hertog of Graaf, geen Abt of geen Bis·
schop! Doch er waren andere bruggen, die voor rekening lagen van een bepaald
stuk land. Capit. Kar. Calv. anni 854, cap, 4 "Ut pont es nbi antiquitus fuerunt
reficiautur ab his, qui honores illos tenent" (die zoodanig beneficie hebben), "de
quibus ante pontes facti vel restam'ati fuerunt," Daar was dus de verpligting
reëel. Van zoodanige bruggen of kwak els , liggende ten laste van een bepaalde
boerenhofstede - zelfs al had deze daarbij geen direct belang - zijn nog
enkele voorbeelden.
2) De stad Delft heeft de baten .en lasten van de sluizen aan den Leyd.
sehendam, vroeger een overhaal geweest: datzelfde vau de vaart en sluis
naar en te Overschie: de Brasserskade naar Nootdorp: den overhaal naar
Zegwaart : de voormalige "Stadsbrugge" bij den Driemanspolder naar Soetermeer , het jaagpad naar Maassluis, enz,
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bewezen worden, men berekent ze ons van wege de Grafelijk·
heid bij » riemtalen" , en die naam moet niemand verwonderen! Want ons Holland, wat is het anders dan een waterland;
een zamenstel van eilandjes, oudtijds gescheiden door rivieren
en poelen, daar we nu onze schoone weilanden zien en onze
vruchtbare polders? 1) Onze Duitsche voorzaten - waar zij zich
hebben neêrgezet op oud-romeinsehen grond: in Frankl'ijk,
of daarginder over de bergen - overal bleven zij getrouw aan
de gewoonten van een krijgshaftig volk, dat liever stand houdt
in het vrije veld, dan weg te teeren in vervelende bezettingsdiensten: ten prooi aan bedrog en verraad! Dáár vertoonden
zij dus de gedaante van een groot leger, gesplitst in honderden van afdeelingen, links en regts verspreid naast en
hij de romeinschc steden, die zij moesten bewaken 2). Maar
hier, naar den aard van onzen drassigen bodem, was een
geheel andere krijgstoestel noodig, Laat de Welgeboren Man even als in Brabant of in Henegouwen de Leenman - zich
verhovaardigen op zijn moedig strijdros en zijn guldene
spoor, op schild en speer en zware wapenrust; maar de
eigenlijke kracht van ons land, tot aanval zoowel als tegenweer, lag oudtijds - en ligt misschien thans nog - boven
alles in die sterke welbemande » coggen" 3), waar de schotbare n Gemeente" ten dienste des Vaderlands de vlugge riemen
in beweging brengt. En daarom is ons volk van oudsher niet
I) Polder schijnt afgeleid te zijn van "poel", even als kwelder van "wel"
of "kwel": het hoogduitsch "quelle""
2) Vandaar, zon ik meen en , in de oud·dnitsche kanselarij.stijl: "Gedaan
(niet te, maar bij, APUD) die of tlie plaats.
3) .Coggen": hetzelfde woord, geloof ik, als het tegenwoordig zoo bekende
"Kof'.• Cogg~n" waren niet alleen roei· maar ook zeilschepen: getnige het
bekende "coggeschip" van 't zegel van Amsterdam. Ook Parijs voert zulk
schip in haar wapen. Later, op "t eiml uer 14de eeuw schijnt men, in plaatse
der "coggen", meestal zwaardere oorlogschepen , "baardsen" genaamd, gebezigd te hebben. IJsbrand van der Couster werd in 1423 benoemd tot "Hooft·
man van den bairdze", om de Hollandsche en Zeeuwschc kooplieden, met
"gesellen te harnassche" te geleiuen ter Antwerper markt (Mieris IV, 677).Die van 't Gooiland bleven om de hooge ligging van het land, en het gebrek
aan eeu haren, van het houden van een "cogge" verschoond, mits dienende
met andere schepen als van ouds (1395: Mieris lIl, 628.)
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bij »duizend- en honderdtallen", maar bij »coggen" 1) en
"riemen" afgedeeld.
Nu moge die dappere strijder 2) , die zich naauwelijks bewegen kan in zijn stijf geregen pantser, zulk roeijen verre beneden
zijn waardigheid achten - evenzeer als hij vrij is van het
werken aan de verschansingen, het » del ven en graven! ,. Maar
in den krijg is riem en spade een even nuttig » wapen" 3) , als
zwaard en speer: en hoewel wij buren, als 't pas geeft, er
liever dapper op inhouwen, toch kan het geen oneer zijn voor ons of voor de Poorters, onze naburen - dat wij zitten
op één van die banken, welke op onze Gemeenelands-cogge
ter bediening van ons dorp staan, en daar, op de maat van
een vrolijk lied, lustig de riemen neêrslaan en weer ophalen
voor Holland en den Graaf! Zoo hebben wij en onze voorzaten menigen zeeslag helpen winnen!
Die heervaart te water is dus, even goed, ja beter nog
misschien als die te land, tusschen de Ambachten verdeeld:
ieder dorp weet, hoeveel strijders, maar ook hoeveel roeijers;
en hoeveel arbeiders het te leveren heeft.
Maar toen die verdeeling nu eenmaal was» gevonden" en tot
stand gebragt , wat kon er toen natuurlijker wezen, dan dat men
die ook is gaan toepassen op andere Gemeenelands.diensten 4)
1) B. v. de bekende "Vier Noordercoggen'; in Westfriesland. De Gentenaars
beweerden, dat zij den Graaf van Vlaanderen geen andere heervaart dan te
schecp, schuldig waren (1192, 1248: Gheldolf, lil, 226, 276). -De "stadsjagten", hoedanige - nog nict lang gcleden - iedere hollandsche stad er één
had, zijn denkelijk nog ecn duistere herinnering aan de aloude coggen.
2) Zwijndrecht 1337. "Die huysluyden sullen dienen met een cogge van
24 man, ende de Welgeboren sullen dieneu ten Zuyt-hollantschen rechte."
(1Ylieris IT. 602). Die van Heemskerk zouden - uithoofde zoovele huislicden
naar de stad getrokken waren - in plaats van met 24 mat 12 riemen ter
heervaart dienen (1390, Mieris lil, 577.) Latcr met 5, en in 1425 met 2
riemen (MieHs lIl, 776).
3) Altf. L. H. I. c.
4) Limmen is in 1397 van 21 op 10 riemen gebragt voor heel'vaarten EN
ANDERE DIENSTEN, "volck na den riemtale , als gewoonlijek is in KennemerIant" (Lams , bI. 583). Castricum in 1395 van 25 op 10 riemen, voor "OPENBAER DIENST ende heervaerde" (Mieris lil, 630). De riemtalen van Waterland
zijn in 1404 van 50 op 28 verminderd, "daer sy voor dienen sullen met soveel
Inyden, als daertoe behooren, na den riemtale : behoudelijck onse bede en
schots" (Mieris , lil. 795).
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op "dijkaetsen" 1) en andere "openbare werken"

van allerlei aard: ja zelfs - hier en daar - op het schot en
op de beden 2), die anders - zou men zeggen - eigenlijk
met zulk een regeling uiets te maken hebben!
Als men dat zoo nagaat, zou men dan niet zeggen, dat
het er op wordt toegelegd, om alles door elkander te halen?
Men heeft van den buur zijn geld veel liever, dan zijn diensten: en sinds de riemtalen door menig ambacht worden afge,
kocht, is het waarlijk geen wonder, dat op veel dorpen schot
en riemtalen door elkander loopen 3). 't Gaat zoo met alles!
Wat men vroeger zelf deed, of door anderen voor zijne rekening liet verrigten, dat wordt hoe langer hoe meer - door
Gemeeneland of Ambacht - uitbesteed op gemeene kosten.
Zoo » geldt" de buur in de kosten, die men ter cogge doet";
en hij » dient" met zijn rijnsguldens ! En let er op - zegt
IJ

I) Of dijkwerken. Diemen kon, wegens armoede, "in heervaert ende in
dijkaetsen, ende in aIJen saken, dat men bij riemen doet," volstaan met 8
riemen, "uijtgcset van onsen beden". (1390: Miel'is lIl, 565.)
2) Het ambacht van Noordwijk haa poortregt verkregen: doch vroeg en bekwam in 1398 daarvan ontslag: met bepaling, dat zij "dienen" zouden met 6
riemen: DOCH IN DE BEDEN voor 8 riemen, als de andere lieden in Rijnland
gezeten: en het jaarschot zon blijven als van ouds (Mieris lIL 694). Tegen
een misdadigen Baljuw moest proces gevoerd worden op gemeene kosten, op
de Stad en het Gemeenehlnd "bij den riemen uyttegaderen" (AmsteIJand 1388:
Mieris lIL 487.) Maar het zonderlingste klinkt, wat men leest in 't handvest
van Putten en Strijen van 1401 (Mieris lIl, 755) dat zjj, bij heervaarten of
INRIJDINGEN TE PEERDE niet meer schuldig zijn te dienen, dan met één COGGE
uit den lande van Putte, en ééne uit den lande van Strijen: iedere cogge beo
mand met 21 man I 't Schijnt, dat reeds vroeg "het dienen ter cogge" een
formulier van betaling geworden was. Zonder mij te wagen aan een gissing wegens
de IIcogsclllt" te Alkmaar, zoo wijs ik op het handvest van Kralingen, 1297,
(Mieris I, 586) volgens hetwelk de bedeschuldige" lieden uit Herman Rokelsambacht moesteu GELDEN twee deel en in de jaarbede en twee deel en van /lallen COSTEN , die men doet ter cogge": wat evenwel zeer goed op het onderhoud van dat vaartuig slaan kan. Dat die van Putten en Strijen in 1398 bij
de friesche heervaart in allen gevalIe niet mede .gevaren" zijn, maar afkoop
gegeven hebben, blijkt uit de aanteekening bij Mieris lIl, 681.
3) Daarentegen werden te Heemskerk de riemtalen voor de heervaart , tegen het schot oyergesteld (I. c.) Op de rekening van zeker ambacht nabij
Delft, van den jare 1811, vond ik in uitgaaf gebragt als betaald: aan de "Gequalificeerden voor de waarneming der domeinen van Noordholland den aanslag wegens de riemtalen voor 1811 : f 100. - en voor bolt in gen met het
billet: j 6.171" I
XXXVI
DlETSCllE WARANDE Il.
/I
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onze oude vriend - nog een weinig tijds, en gij of uw kinderen ge zult het beleven, dat alles, alles tot geld wordt
gemaakt! Dan zal de buur veel en zeer veel betalen: en
hij weet niet meer, hoeveel en wáarvoor hij betalen moet!
Natuurlijk: want die zelf niet mede werkt, die ziet niets, en die
weet niets: en zoo wordt alles buiten hem om en zonder hem
bestierd! Laat de buur zijn geld maar geven, dan leeft hij
goed en gemakkelijk, zegt onze Schout: en daar willen, zoo
het schijnt, onze jongelui wel heen; wacht maar eens, tot
de ouden van dagen de baan geruimd hebben!.... Onze goede
voorvaders, die zoo streng vasthielden aan hun regt, en
zich liever doodvochten, dan een stuiver uittegeven , dien zij
niet schuldig waren, hoe keeren zij zich nog om in hunne
'graven!
Maar zoo langzamerhand zijn wij het dorp uitgewandeld,
den breeden zandweg 1) op, die ons brengt naar de stad, waar
wij heden blijven zullen. Daar komen wij op een tweesprong:
en de oude man wijst ons met een zeker welbehagen op een
laan, beplant met zware ijpenboomen, waar de heldere stralen der middagzon vrolijk heenscbemeren tusschcn het digte
lommer van het zacht bewogen gebladene. 't Is de » buitenweg"
of » singel", die aan deze zijde het hoogst gelegen en oudste
deel van ons dorp omringt: een duidelijk bewijs, zegt hij, dat ons
ambacht niet zoo jong is, als sommigen ons verwijten; neen
integendecl! W:1Ot hel klimt op tot dien allervroegsten tijd 2),
toen bij de schaarsche bevolking des lands, ieder hoofddorp,
iedere zetel van een vrije gemeente, zijn eigen regt had en
1) In 1394 werd de weg van Leynen naar Oegstgeest aangelegd, "wel gespeeken met sant", ten koste van degenen, .die er mede souden gebaet
wesen" (Beschr. Utr. Bisd. op Leyden, in de Voorrede.)
2) Oude Friesche Wetten, IX. § 12. Een dorp, dat het hoofd van een heemri!;;
is, moet omringd zijn met een weg. Schout en lieden, die er een woonstede
hebben, moeten dien onderhouden tot de buitenste sloot. - Zoodanig eon
• buteweeh" vond men niet alleell rondom onze steden: maar ook rondom
de kasteel en : waarvan de "hofsingel" te 's Hage een voorbeeld is. Zoo zeide
men het "huis en hofstede ter Wateringe mitter wtersten graffte". (Handv.
Vlaand. bI. 393).
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zijn eigen afsluiting. Om zich voor nachtelijke strooperijen te
beveiligen, leidde men den vreemdeling buiten om!
Op dien tweesprong, tusschen beide wegen, staat des Ambachts schutkooi : en hoe onoogelijk die houten stijlen zijn en
die rasters, 't is een eerwaardig, ja het is ons oudste gedenkteeken. Waar menschen bij elkander wonen, waar zij eigen
erf hebben, en eigen goed, daar is bescherming noodig voor
dien eigendom: dáar moet mijns buurmans vee niet weiden
op mijn akker I), dáar moeten mijn schapen, als zij van de
» gemeente" 2) op weg of dijk zijn afgedwaald, een schuilplaats
vinden tegen den roof der voorbijgangers, en de Schout moet
zorgen, dat die arme beesten, die aan de hoede van de Over·
heid zijn toevertrouwd, niet van honger omkomen.
Onze voorouders kenden geen andere schalten dan hun runderen: en daarom hebben zij, met zooveel zorg, tot in de
kleinste bijzonderheden, alles geregeld wat tot het» schutten" en
1) Leg. Sai. cap. X, 9. 10: "Si qua pecora propt er damuum messis alie·
nae inclausa faerint". Leg. Eaj. t. XIII, 12: ut nemo praesumat alienum
auimal occidere, quamvis in damno illud inveniat, sed recludat, donec domino ostendat damnum" - Zeeland, 1256, cap. 4. Wie beesten schntte, gaf
daarvan denzelfden dag nabij de kerk aan drie bnren kennis, op straf van diefstal.
De eigenaar vergoedde dubbel de door het dier toegebragte schade. Belette hij het
schutten: boete en dnbbele schadevergoeding. Haalde hij het vee uit de schut.
kooi. zoo stond hij teregt wegens roof. In beide laatste gevallen verheurde hij -als
rnstverstoorder - tegen den Graaf zoo wel, als tegen den schutter. (Mieris I, 303).
En de schutkooi is des Graven hechtenis, ,,'s Heeren halden", een onschendbare plaats (Zuidholland : OUllenh. bI. 512) - Verg. Zeeland, 1290, cap. 83,
100, 106 (Mieris I, 518) en Koordwijk (I. c.) Geschnt vee op den Zeedijk
werd gelost tegen 12 penningeu jegens den Ambachtsheer, en wat door 's Graven duinwachters op Noordwijkers geschut werd voor 1 groot - Zuidholland ,
bij Oudenh. bI. 511). "Waer beesten in schade komen, die magse schuttcn
sonder misdoen: mits dat elcken eygenaer in 't lossen die Schout gheven
sal, voor haer recht 2 sch. en diese in de koy brengen 1 sch. Dies so mogen
die Schouten aellVeerden alle beesten, die lancks der straten ende lancks dCli
wege loopen: ende settcnse in de schutskoy: ende ghcvcn hem kerckgeboden
om te vereyschen, wie datse verloren heeft; ende die te voeyeren tot 's go els
kost·" - Ieder mag de beesten schutten, die loopen op zijn eigendom: maar
de Bode mag altijd schutten. Het vee gaat de kooi niet uit, of de schade
moet betaald of verborgd wezen. De Schout daartoe verzocht, int de boeten
naar regt (Alblasserwaard, bij Oudenh. bI. 33ï) Op straf van diefstal mogt
niemaud vee ophouden, of hij moest het brengen in .'s Heeren halden.·'
(Zuidh. 1. c.)
2) Of "meent", de gemeenteweide.
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't schutloon" betrekking heeft. Zoo leen en de' Schout en zijn
Dienaar hnn hulp, en de buur, waar hij beosten dwalende vindt,
hij brengt ze tereg! ; maar Overheid en buren, zij worden
beloond voor hun moeite, ten koste van den eigenaar: die
wel iets missen mag als boete voor zijn verzuim, en vergoeding geven moet voor de geleden schade. Treffend beeld
van ons maatschappelijk leven, waar niemand op zich zelve
staat, maar allen elkander noodig hebben en helpen: zóó
nogthans , dat niemand verpligt is zijn tijd of zijn goed on··
vergolden ten beste te geven. Wie de voordeeIen geniet, moet
zich de lasten getroosten: en zó6 vaart ieder wèl!
Dat wenscht ons ten slotte onze jongere, anders minder
spraakzame leidsman. Wij drukken hem en zijn goeden grijzen
medgezel hartelijk de hand: en daarmede nemen wij afscheid
van het vricndelijk dorp, dat onze aandacht eenige uurtjes
hezig hield, en waar wij, in een klein bestek, de grondtrekken terugvonden van hetgeen wij op onze reizen, in Stad
en Land, in 't Graafschap en in 't groote Keizerrijk - overal
waar Duitsch gesproken wordt - hehben opgemerkt.
Ja waarlijk! er is veel minder verscheidenheid, dan men
denken zoude, in de eischen van het gezellig verkeer; en
waar men eenig onderscheid meent op te merken in namen
en vormen, de hoofdzaak blijft dezelfde. Menschen zijn menschen; waar en hoe zij te zamen wonen, allen gehoorzamen
zij aan zekere geheime wetten - voor allen dezelfde, die - of
zij het willen of niet - heel hun zamenzijn beheerschen: aan
gewoonte en aan overtuiging. Maar dan ook bovenal aan die
eeuwige en onwederstaanbare wet der heweging, die menschen
en volken immer voorwaarts stuwt. Geen. stilstand: altijd
vooruitgang, dat is het leven van den menseh, maar ook van
de volken; en dat leven heeft zijn tijdvakken, die niet allen
schitterend, niet allen even aangenaam zijn om te doorloopen, maar die toch allen onmisbaar zijn, omdat zij allen
leiden tot het doel! Op de speelsche vrijheid van het kind,
door niemand benijd of gevreesd, volgt de strenge, maar
zoo dikwijls ontweken tucht der leerjaren: en de onbezorgde
»
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jongeling, zoo vurig hijgende naar al wat goed en edel is,
vergroeit tot een deftig en diepdenkend man, die wikt en
weegt, redeneert en rekent, tot dat hij allengs - eer hij het
zelf bespeurt - dien leeftijd nadert, die voor volken zoowel
als voor mensehen, de laatste is. Dan zijn - 't is een troost die scherpe kanten afgesleten, waar men vroeger zich zoo
dikwijls aan gestooten heeft: en wat men mist aan eigen
kracht, aan vrijheid en aan zelfgevoel, dat vindt men immers
in ruimte terug aan veiligheid en aan rust!
Maar gelukkig voor ons! de groei van ons volk gaat langzaam, zeer langzaam voort. En als ook wij eenmaal dat gevreesde tijdstip nabij komen: als de Duitscher, door weelde
verzwakt, en bezwaard met een talrijk geslacht, zich oud en
lusteloos gevoelt op oud-duitschen bodem: wat nood? dan
put hij nieuwe kracht en nieuwe jeugd aan den vruchtbaren
boezem van diezelfde natuu 1', die zijn voedster was en zijn
kweekster in de eeuwenheugende wouden van het Noorden!
Dan vliegt hij weêr met ontembaar geweld over velden en
zeeën, dan vestigt hij, in onbekende wereldstreken magtige
rijken, bloeijende stedtm en dorpen: ~an herleven op vreemden grond de namen en de instellingen, daar zijn kindschheid meê speelde; en, uit duizenden van monden weêrgalmt,
aan 't Ooster- en aan 't Westerstrand , de dankbare kreet
van den overwinnenden FI'ank: Geloofd zij God, die den
Duitscher bemint! 1)
1) Deze woorden leest men in de dichterlijke yoorreden tot de Salische
Wet, waarschijnlijk een fragment van een oud·duitsch zegelied; hoedanige
dichtstukken ook in andere oude wetteu, vooral in onze friesche wetten, zijn
bewaard gebleven: "Gens Fl'ancorum inclyta, auctore Deo condita, fortis in
armis, firma pacis foedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incolomis,
candore et. forma egregia, audax, velox et aspera, nuper ad catholicam fidem
conversa .... VIVAT, QUI FRANCOS DILIGIT CHRISTUS! Eorumregnum cnstodiat ....

WANDALISME EN PEDANTISME.
X.II.

Op bI. 455 van dit Tweede Deel der ,. Warande" (afl. Sept.Okt.) hebben wij de »Amotie" der Amsterdamsche Westerhal
befproken. Wij bebben medegedeeld twee aan het "Handelsblad" ingezonden ftukken, des betreffende, waarvan het eerste gefchreven was in onzen geest, terwijl het andere van een
woordvoerder der tegenpartij voortkwam: "de voorftanders der
WECliRUIl\lING onzer oud -nederlandsche gebouwen".
Den 29 Sept. werd nu bij den Gemeenteraad van Amsterdam een verzoekfchrift tot behoud van het Westerhalgebouw
ingediend. Dat verzoekfchrift was onderteekend door de volgende zeven personen:
Door den Heer BÜCIILE_R, Oud-Voorzitter van de Kon. Akademie van Beeldende Kunsten, Oud-Sekretaris van de 4° Klasfe
des Instituuts, Voorzitter van de Maatfehappij tot Bevordering der Bouwkunde, fchrijver van de bekroonde prijsverhandeling over onze Vaderlandsche Bouwkunst, enz. enz.
Door den Heer VAN LENNEP, Voorzitter van den Raad van
Beftuur der Kon. Akademie van Beeldende Kunsten, Lid van
de Koninklijke Akademie van Wetenfchappen, Afd. Gefchiedenis en Letterkunde, fchrijver van het dichtftuk »de Bouwkunst", enz.
Door den Heer M. G. TÉTAR VAN ELVEN, Architekt, Direkteur der Bouwkunst bij de Kon. Akademie van Beeldende
Kunsten, auteur van meerdere fchriften over zijn vak, éen
der gelijkelijk hoogst-bekroonden bij het laatste bouwkonkoers
voor het britsehe nijverheidspaleis , oud-beftuurder der Maatfchappij tot Bev. der Bouwkunst, enz. enz.
Door de Heeren W. J.

HOFDIJK,

E. J. POTGIETER, en H. J. SCIIIM-
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drie onzer voornaamste letterkundigen niet alleen, maar
wier verfcheidenheid van richting te hooger waarde geeft aan
hunne eenftemmigheid ten deze: eene eenftemmigheid op een
punt, waarvan alle drie een gezet voorwerp van beoefening
gemaakt hebben: het nederlandsche volkscharakter, zich uitMEL,

drukkend in kunstvormen, en de eischen in 't algemeen, die
aan kunstvormen als dragers van ideën te ftellen zijn.
Eindelijk - door den Beftuurder der" Dietsche Warande"die hier niet kampt voor een middeleeuwsch gedenkteeken ;
maar voor een gebouw uit het harte van de latere hollandsche historie.
Deze zeven personen hebben aan den Gemeenteraad hunner
woonftede het volgend adres doen geworden. BehalYen dat, heeft
een zeer geacht oudheidkundige, hoofdambtenaar bij Stad en
Provincie voor de bewaring onzer vaderland sc he gedenkftukken ,
alle pogingen aangewend, om den goeden uitllag van het verzoek der adresfanten te verzekeren. En van andere zijde waren
die pogingen onderfteund door den hooggeleerden eersten vertegenwoordiger der historische wetenfchap te Amsterdam.
Ziehier het adres:
AAN DEN GEMEENTERAAD DER STAD AMSTERDAM.
r.:IIJNE HEEREx!

De Ondergeteekenden hehben met leedwezen kennis genomen yan het uesluit uwer Achtbare Vergadering tot amotie '-all het dusgenaamde ,,'Vnagge.
bouw op de 'vVestermarkt", een der vier "SteenelI Wachthuizen" Yan de voor_
malige Stadsschutterij , tevens, in zijne benedenruimte , "Wester Vleeschhal"
Dank zij den versnelden vervoermiddelen onzer dageu heeft onze hoofdstad
in de laatste jaren, meer dan vroeger het geml was, de eer genoten door
vele geleerden en kunstenaars uit den vreemde bezocht te worden, en daaronder, door voorname vertegenwoordigers der architektonische wetenschap en
nieuwere archreologische kunstleer. Wij noemen slechts de HH. August Reichensperger uit Pruisen, Beresford Hope uit Eugeland, Didron Aîné uit Frankrijk, mannen, wier naam in de kunstwrereld niet dan met eerbied genoemd
wordt. Deze bouwkundigen, en alle vreemdelingen, die zonder vooringenomen.
heid onze schoone stad bezoeken, hebben niet nagelaten, eere te geven aan
het eigenaardig charakter harer geheele inrichting en bizonder van haren huizenbouw. Missen wij de grootsche kerken en paleizen, die men elders aantreft, onze zoogenaamde burgerlijke bouwkunst daarentegen, zichtbaar zomyel
in openbare stichtingen als partikuIiere huizen, kenschetst met treffende waar_
heid en in schilderachtige vormen het hollandsch charakter. Dit is voor den
vreemdeling dermate verrassend, dat de Heer Didron , in de aflevering VOOr
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Mei-Juni van zijne "Annales Archéologiques", van onze hoofdstad getuigt:
"CetIe ville est la plus charmante, après Vénise, que j'aie jamais vue:' En
waaraan heeft Amsterdam deze lofspraak van den hoofdaanvoerder der fransche
archreologeu te danken? Aan zijne grachten voorzeker, maar ook aan ons
beginsel van vrijheid op eigen erf, dat talrijke kleine hnizen bouwt, in plaats
dier groote hotels, welke meerdere ongelijksoortige familiën onder éen dak
te zamen brengen; en in zonderheid aan onzen bouwtrant met afwi,selenden
berg- en baksteen; daaraan is toe te schrijven, dat, volgends de uitdrukking
van den franschen kunstkenner, "sous ce cicl gris, SUl' ce sol abaissé, les
maisons d' Amsterdam et de toute la Hollande, du reste, s'égaient de couleurs
vives et se relèvent en nombrenx accidents de construct ion." Deze toevalligheden van onzen bouw, deze levendige kIenren, worden in zonderheid aangetroffen in de nederlandsche architektuur van het eerste derde der XVIIe
Eeuw, in dien bouwtrant, waarvan de gedenkteekens alle dagen verminderen,
en waarbij de bovengenoemde "Westerhal" op eene allezins waardige wijze
zich aansluit.
Dit gebouwtjen, opgericht in de jaren 1619-1620, tijdens het stadsbouwmeestenchap van Hendrick de Keyser, en nagenoeg ter zelfder tijd, dat deze
geestrijke kuustenaar de schoonc kerk ontwierp, die de iVestermarkt verciert,
is een der zeer zeldzame stadsgebouwen , welke nog tot den aangeduiden stijl
behooren. Het munt uit door eene gelukkige verhouding der deelen en hoogst
geschikt voor het dubbele doel, waar het toe bestemd was, draagt het eene
belangrijke bladzijde onzer stadsgeschiedenis op zijn voorhoofd geschreven I).
De benedenruimte , beurtelings tot vleeschhal, koopgoederenwaag en ijkkantoor gebezigd, is getuige geweest van de ontwikkeling en den bloei onzer
nijverheid in het telkens zijne muren te buiten groeyend rijk Amsterdam. En
als door een wijsgeerigen geest geleid, heeft men zinnebeeldig die nijverheid
onder de schutse gesteld der stedelijke regeering, wier gewapende arm zich
daarover beschermend uitstrekte: want, zoo als werd opgemerkt, de bovenlokaliteit van het gebonw is aangelegd en bijna twee eeuwen lang gebruikt
ter legering van eene der vier hoofdwachten onzer stedelijke schntterij. Hierin
vindt de hooge stoep, die sommigen vreemd mag voorkomen, hare verklaring,
die evenzeer haar nut, als haren resthetischen zin boven bedenking stelt: het
wachthuis werd, door haar, eene soort van sterkte, en aan het verkennen,
het vuren, en optrekken der schutterij kwam deze aanleg ten goede.
ZOO HEEFT DAN HET BEDOELDE
BETEEKENIS,

EN,

OOK

GEBOUW EENE

OPMERKELIJKE HISTORISCHE

IN VERBAND HIERMEDE, EENE ONMISKENBARE KUNST'

WAARDE.

In alle beschaafde landen is men er op uit, in zonderheid die kunstwerken
te bewaren, die zeden en gebruiken te bestudeeren, welke aan het land en
volk bepaald eigen zijn. Laten wij dan ook eerbied hebben voor onze vaderlandsche gebouwen, uit een tijd, toen N ederlaud zich een zeer eigenaardig
en krachtig leven tuaschen de nabuurvolken bewust was; laten wij die gedenkteekenen een mild hart toedragen, en liever dan bouwvormen van anderen
over te nemen, wier behoeften en nationale traditiën niet met de nederlandsche over-een-komen, al doeu wat wij kunnen om het echt Nederlandsehe, de
herinnering van een krachtig tijdperk bij het jonge geslacht levendig te houden.
Daartoe is niet voldoende, dat men de gebouwen, die men af wil breken,
I) De vermoedelijke vervaardigers zijn Hendrick Jacobszoon Staets , stads-timmerman, en
Cornelis Danckerts, stadsmetselaar.
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in plaat bl'enge. Platen legt men in portefeuilles, en het vereischt inspanning,
zich door haar te laten leeren. Maar gebouwen, dat is de geschiedenis-zelve
sprekend of in klare of in geheimzinnige en tot studie prikkelende vormen,
vormen die zich ieder oogenblik aan het oog opdoen en die dan nog den
kunstzin zulleu streelen en de wetenschap bevorderen, wanneer boeken en
platen ontbreken, of (gelijk het voor de massa des volks het geval is) ontoegankeijk zijn.
Op grond van dit alles. nemen de Ondergeteekenden de vrijheid, den wensch
uit te spreken, dat de gebouwen ter Westermarkt behouden blijven in het
verband, waarin zij niet zonder prijselijke kunstbedoelingen door Hendrick de
Keyser geplaatst zijn 1), en van omen Achtbaren Raad te verzoeken, dat hij
op het genomen besluit te-rug-kome en alsnog in beginsel vaststelIe , dat het
dusgenaamd " 'Vaaggebouw op de Westermarkt" in stand zal gehouden worden.
De Ondergeteekenden nemen deze gelegenheid waar, om den Achtbaren
Raad de verzekering hunner volmaakte hoogachting aan te bieden.
AMSTERDAM,
(Get.) D. D. BüCHLER.
29 September 1856.
J. VAN LENNEP.
M. G. TÉTAR VAN ELVEN.
W. J. HOFDIJK.
E. J. POTGIETER.
H_ J. SCHIMMEL.
J. A. ALBERDINGK THIJM.

En wat heeft nu de Gemeenteraad van Amsterdam op dit
door de boven aangeduide personen bij hem ingediend adres
te andwoorden?
Ziehier het proces- verbaal der zitting van 8 Oktober, gelijk
dat voorkomt in de Stads-Courant van 9 en 10 Aug.
GEMEENTE-RAAD.
" Vergadering van Woensdag 8 Oktober.

"Voorzitter de heer Burgemeester.
"Tegenwoordig 27, later 28 leden. Afwezig de heeren Warnsinck, ongesteld; Karseboom. Wiardi Beckman en Gülcher, die berigt hebben verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen; Corver Hooft, Deutz van Assendelft, lIeshuysen, Insinger. R. J. Schimmelpenninck en van Vlissingen.
"De VOORZITTER opent de vergadering en leest het gebed.
"De SEK:RETARIS leest de notulen der vorige vergadering, die worden goedgekeurd.
"Adres der heeren Büchler c. S., TOT BEHOUD VAN BET WAAGGEBOUW
OP DE" WESTERMARK:T.
"De VOORZITTER vraagt of dit adres aan een of meer leden aanleiuing geeft
tot het doen van een voorstel, en herinnert het den 14 Julij jl. genomen besluit tot amotie van dat gebouw, en de gronden die tot dat besluit hebben
geleid, o. a. BET GEBOUW ONTSIERT EEN DER FR.AAISTE GEDEELTEN DER STAD,
de kosten van herstel en onderhoud zijn zeer aanzienlijk, enz.
1) Daartoe wordt dus niet gerekend het lokaol der gymnastie-inrichting, dat geene waarde
hoegenaamd heeft uit een historiesch of resthetiesch oogpunt.
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"De heer KOENEN acht zich verpligt zijne vroeger uitgebragte goedkeurende
stem op de voordragt van B. en W. tot amotie te motiveren. Hij brengt hulde
aan de belangstelling der adressanten in het behoud van oude gebouwen, doch
gelooft dat die belangstelling hare grenzen behoort te hebben, en alleen ont·
leend moet worden aan praktisch gebruik en praktisch nut. Nu IS lIET EcnTER
GEBLEKEN, DAT HET NUT VAN HET WAAGGEBOUW OP DE 'VESTE!tMARKT NIET
VAN DIEN AARD IS, OM HET GEBOUW IN STAKD TE IlOUDEN.
"De VOORZITI'ER zegt dat hem, bij naderonderzoek,NIET GEBLEKEN IS, DAT
AAN HET GEBOUW EENIG HISTORISCH FEIT VERBONDEN IS, hetwelk zijn hehoud
zou kunuen wettigen; dat bij hem echter de vraag gerezen is ofhet ook weuschelijk kan geacht worden, het gebouw eenvoudig publiek te verkoopen zonder bijvoeging "tot amotie"; welligt zou dan de koopsom veel aanzienlijker
worden, ten gevolge van de zucht van EENIGE LIEFHEBBERS vAN ARCHITEKTONISCHE WERKEN; doch daartegen staat over, dat de kosten van herstelling
op de koopers zouden valJen, en het onzeker is of zij die ten hunnen laste
zoudeu willen nemen. Hij stelt mitsdien voor bij het genomen besluit te volharueu. DE RAAD YEREENIGT ZICH )IET DIT VOORSTEL."
"Voldoende ," zegt de "Amst. Courant" "aan het ons door den heer Koenen
gedaan verzoek, deelen wij meer uitvoerig zijn in genoemde zitting uitgebragt
advies meue:
"Spr. zeide, dat hij, hnlde doende aan de vernuftige en geniale voorstelling in het adres, van den bouwtrant en het karakter van het waaggebouw ,
in verband beschouwd met geheel de voormalige bnrgerlijke bouwkunde te
Amsterdam, vooral in de 17de eeuw, evenwel de opmerking moet maken,
dat. de bOUWKUNDE niet :ENKEL ALS SCHOONE KUNST, maar ook in verband met
het praktisch nut en de bestemming der gebouwen moet worden beschouwd;
en dat het SOliS kostbare in stanu houden van oude gebouwen, zonder op het
gebruik dat er van gemaakt wordt tc letten, NIET ONBEPAALD was aan te bevelen. Het waaggebouw nu werd als zoodanig reeds sinds vele jaren niet meer
gebezigd; en tot berging van de voorwerpen tot den ijk der maten en gewigten dienende, BLIJKT het mede niet meer geschikt te zijn; weshalve het spr.
voorkwam, dat de WAARSCHIJNLIJK zeer kostbare instandhouding NIET GENOEGZAAM gemotiveerd ware."

Bij de adresfanten-zelven is, inderdaad, het hiervolgend
andwoord ingekomen:
Amsterdam, den 16 Oct. 1856.
N° 14281.
Uwe missive van den 29" Sept: 11 aan den Raad gerigt,
het verzoek inhoudende, om daarbij aangevoerde redenen,
dat de Raad als nog in beginsel vaststelIe dat het dusgenaamde Waaggebonw op de Westermarkt in stand zal gehouden worden, heeft in de Raadsvergadering van den 8r.
dezer een onderwerp van beraadslaging uitgemaakt.De Raad heeft evenwel geene genoegzame gronden aanwezig gevonden om aan het door UwEd: uitgedrukt verlangen te voldoen.-
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Wij hebben de eer UwEd: van deze beslissing van den
Raad mededeeling te doen.Burgemeester en Wethouders
der Stad Amsterdam,
C H B BooT.
De Secretaris,
Aan
C E VAILLANT
de Heeren D: D: BÜCHLER c: s:
En daarmede worden de Heeren Büchler, Van Lennep,
Van Elven, Hofdijk , Potgieter , Schimmel en Alberdingk naar
huis gezonden.
Is er iemant in den Raad geweest, die een enkel woord
gefproken heeft, om de beweeringen der adresfanten te wederleggen ? - Niemant.
Men obstineert zich te zeggen, DAT HET GEBOUW EEN DER
FRAAISTE STADSGEDEELTEN ONTClERT - Maar is er iemant in den
Raad geweest, die dit met een enkel ARGUMENT heeft trachten
AAN TE TOONEN? - Niemant.
Men zegt, dat de kosten van herftel en onderhoud ZEER
AANZIENLIJK zouden zijn - Maar is er een zweem van opneming en becijfering dier kosten in den Raad vertoond?Volgends het proces-verbaal - geen fchijn of fchaduw daarvan; in tegendeel: men weet zoo weinig wat de kosten zouden zijn, dat de Heer Koenen Llechts van eene » WAARSCHIJNLIJK
zeer kostbare inftandhouding" fpreekt. - De Heer Koenen,
trouwens de eenige die een artistiesch woordtjen in de qures·
tie heeft trachten te fpreken, beftrijdt allerlei dingen, die de
adresfanten niet beweerd hebben. Hij betoogt, wat de adresfanten-zelven vastelijk gelooven en beweeren: dat de »bouwkunde
ook in verband met het praktisch nut der gebouwen moet
befchouwd worden"; dat de inftandhouding van oude gebouwen {oms kostbaar is; dat deze niet onbepaald is aan te bevelen.
De fpreker fchijnt te erkennen, dat de redding der Westerhal wel gemotiveerd, maar niet genoegzaam gemotiveerd is.
Heeft iemant aangevoerd, wat el' aan de motieven der adresfanten ontbrak? - Niemant.
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Is er éen deskundige, van wege den Raad, tegenover de
adresfanten en de door hen genoemde autoriteiten geplaatst met wie ter dezer zake een redelijk woord gewisfeld kon
worden? - Geen éen - niemant !
En deze behandeling der zaak heeft plaats gehad, in te,genwoordigheid o. a. van de Heeren Heije, Bienfait, Beuker,
Teixeira de Mattos, Cool, Momma, Boelen, van Bosfe, Broms,
Berg, Feith, Asfer, Lintelo de Geer, Keer en Cats Busfemaker - en geen - ook niet van déze mannen, die den mond
geopend heeft: het zij, om te betoogen, dat de adresfanten
ongelijk hebben, het zij om te verhoeden, dat hun ongelijk
gefchiede.
't Is, wel: het laatste publieke monument onzer vaderIandsche
huizenbouw van 1620 zal in de hoofdftad vernietigd worden:
om dat men het voor den ijk niet meer noodig heeft; om dat
men onwillig is er een ander gebruik voor te zoeken; om dat
het .misCehien eenige extra herftelIingskosten zoû vereischen.
't Is wel: het liefste ftudievoorwerp van onzen beroemden
ftadsgezichtfchilder Vander Heyden, nog onlangs door den engelschen· kunstenaar Cooke onder zijne)) schoonste europeesche
gezichten" opgenomen, zal door den dommen moker van den
Gemeenteraad verbrijzeld worden.
't Is alles wel: men handelt - men handele - onbetamelijk
met al wie den moed heeft zich voorde kunst zijns vaderlands
te· interesfeeren, en meer belang ftelt in een historiesch gebouw, dan in de dievenlantaarn van Cartouche, in de beddekwast van Tsaar Peter, in een potscherf uit het Beleg van
Haarlem, en wat er dies meer zij, waarvan het HISTORIESCH
belang voor fommiger oog minder onbetwistbaar is.
't Is alles wel, volkomen wel. Maar deze bladzijde in de
gefchiedenis der waardeering onzer nationale bouwwerken kan
niet uitblijven eene bladzijde te worden ook in de buitenlandsche fchriften der kunstleeraars , die zich met ons vaderland
bezighouden - en dit wordt ons eene reden van fchaamte , die
wij ons niet zonder verzet zullen laten welgevallen.

BIB LlOG RAF I E.
(UITGAVEN VAN BOEKEN, PLATEN EN MUZIEK.;

<MODERNER BAUWERKE (Hacault's original Entwfufe)
4°. Heft I" (Prijs 50 Ct); Leipzig u. Dresden, Englifche Kunftanftalt
von A. H. Parne." De reeks» Grundrisse, Façaden, Durchfchnitte und
DétaiIs für Palreste, Hotels, Restaurationen, Conditoreien" enz. waarvan
dit een eerste proefjen geeft, dat 36 afleveringen belooft gelijk aan de
tegenwoordige, is de »brillanten-Stahlftichen"-fabriek van den Heer
Payne volkomen waardig. De Heer Hacault zal het vraagstuk der nieuwere bouwkunst oplossen: hij zal de »freie architektonische Schönheit
behaupten". Hij is een man van de »Neuzeit", van »het Nütziichkeitsprincip". Hij is geen eklektiker (?), di" in voorhanden elementen een
» Gefammttypus" zoekt, hij is nog minder een man van de » sclavifche
Nachahmung der vorhandenen l\'[ufter": nu, dat ziet men wel. Want
wat levert de man van den vooruitgang? In deze eerste aflevering een
)) Gothiesch woonhuis" , waaruit duidelijk blijkt, dat de maker ûch aan
de uiterlijkheden van de Gothiek vergaapt heeft, zonder iels van haar
organislDus te begrijpen: niet de minste over-een-ftemming lusfchen inwendige behoeften en uiterlijken vorm! Treurig om zien! Neen, ware
dát de Gothiek -

dan wech met haar! De Heer Hacault is van het

ras der HeideIolJers, die » byzantijnsch" en gothiesch in taartvormen
bakken, en meenen, dat de beteekenisvolle en onontbeerlijke lijnen der
christelijke ftijlen even zeer een fpel, eene illuzie zijn als over het geheel het ornementftelsel der grieksch-romeinsche kunst. Het is er ver
l\'[.

van daan.

"MAISONS DE VILLE ET DE CAMPAGNE (Projets de),
par G. G. Ungewitter. Livr. I - (Prijs f 4.-); MEUBLES DU
MOYEN AGE (Plans, élévations, coupes et détails de), par
G. G. Ungewitter." - Prijs fl3.75. Beiden bij Romberg te Leipzig
Het eerste dezer werken komt in
en Bohné & Sehultz Ie Parijs. 6 afleveringen uit, ieder 8 keurig gegraveerde fteendrukplaten bevattent!. Zoo treurig als de poging van den Hr Hacault is uitgevallen. om
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in gothischen burger bouw te werken - zoo heerlijk Haagt Ungewitter
er in. Men moet zich, inderdaad, vol verbazing afvragen, bij het zien
van die fijn geëvenredigde, rijk naar kleur en form gefchakeerde en
toch altijd redelijkheid met zwier verbindende geveltjens, hoe is het
mogelijk, dat men daarvan ooit afftand heeft kunnen doen, en dat
nog wel om te vervallen in onze lompe en toch onfterke pleister.
vlakten, met hare rechthoekige raamgaten , onzinnige houtkornisfen
en ongezelligen indrnk. Gelukkig dat wij den tijd hebben, en het geduld om te wachten tot het oogenblik zal gekomen zijn, waarin het
valsche weêr onaannemelijk, het vormeloze afkeerwekkend , het redeloze
weêr als den mensch onwaardig zal erkend worden. Wij beloven ons
daar nog veel vreugde van, Inmiddels make men kennis met deze wer·
ken van Ungewitter; o. a. ook met zijne meubelontwerpen. Ze zijn
uitmuntend, om er een gothiesch oog door te leeren krijgen; hunne
hooge expresfie en rijkdom is voor matiging, in evenredigheid der
dunne beurzen, vatbaar: het komt maar op de beginselen aan. R.
"HENDRIK VOES. Een tafereel uit de gefchierlenis der marte·
laren voor de evangel. godsdienstvrijheid. (1522-1523.) herinnerd
door Dr W. B. J. van Eyk." Leeuwarden. H. Kuipers. 1854. Blz. XX, 84. - Prijs f 2.90. - Onder dezen titel, ook afgewisfeld
noor dien van » een beeld uit de galery der geloofshelden", heeft de
boekhandelaar Kuipers een viertal I'choone kompozitiën van den Heer
RodIUssen , uitmuntend door zijne geestrijke teekcning en weelderige
lichteffekten, in den handel gebracht. Voor het gedicht en de prozanukken en ftul<jens welke deze platen (door den Hr SIuyter verdienstlijk
in aquatint uitgevoerd) vergezellen, heeft de wakkere uitgever fraayen
druk, blank papier en een linnen band geleverd, die het boek gefchikt
maken naast 's Heeren De Bulls » Beeld der Toekomst" eene plaats in
te nemen. "at dichterlijke waarde betreft, kan het echter niet bij de
welgekleurde tafereeltjens van den Heer De Bull vergeleken worden. De
Heer van Eyk is, blijkends zijne breedvoerige zelfverdediging in Voorreden en )) Nafchrift", ecn jong, gemoed.lijk man; hij bekent zich een
jonger van den Heer S. J. van den Bergh, aan wien hij dezen zijnen
eersteling opdraagt. De manifestatie van de maand April des jaars 1853
had de Heer Thorbecke (die hoog genoeg geplaatst fchijnt te zijn geweest,
om haar, met een oog waar men nict alle helderheid aan ontzeggen zal,
te beoord@elen) een)) volkswaan van den dag" genoemd. Het is aan de
ftemming, waaruit dezc manifestatie voortkwam, dat de Heer van Eyk
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den opgang van zijn zoo luisterrijk toegerust gedicht hoopt dank te
weten. Het gezegde van den vereerden oud-Minister kwam den Hr van
Eyk, die bovendien een, in zijne afzondering te Hindeloopen, door dagen maandbladen fterk geprikkeld predikant fchijnt, niet te ftade. Hij erkent
dit; maar in weinig gepaste form. ))Ja," zegt hij, )lmen heeft die
beweging een volkswaan van den dag gefcholden" -

»

doch men beeft

gelogen".... (blz. XI) )l lOO daar geen welsprekender getuigen, geen
beter bewijsftukken voorhanden waren, men zou ons bijna bewegen
tot de dwaasheid, dat wij heenwezen naar onze eigene fchets, die
daaraan hare wording heeft dank te weten." Dit charakterizeert geheel

llet dichtftuk van den Heer van Eyk. De gefchiedenis van Hendrik Voes
laat zich veel aangenamer lezen in bronnen, die de kleur dragen van
de XVI· en XVII· Eeuw: dan blijven wij verfcllOond van de magere,
onhistorische filozofismen, waarmtê men, in de XIX· Eeuw, de gebenrtenisfen van 1520 wil meten. En ftonden er naast die humanitarische het
zij axiomata (waar het beginselen geldt die niemant beftrijdt ), het zij
drogredenen (waar het op de waardeering der feiten aankomt, die ieder
historikus in verband met het geheele jndiciaire [telsel befchouwt, dat
de vroegere eeuwen bcheerscht heeft du consenlement der toen levende
volken, om niet meer te zeggen) -

ftonden daarnaast nu nog maar

fiksche fchilderingen, die iets hadden van Meyerbeers )) Huguenots" of
van Gallaits )) Egmond en Hoorne" , dan kon men er vrede meê hebben -

maar daartegen verzett'e zich, zegt de ~eer van Eyk, )) de

eisch der sehoonheidsleer (bI. 83)" -

al gebood de )) wet der Kunst',

iets anders. Wij dachten dat fchoonhcidslcer, in bellettrie, en kunstwet,
op dat veld, het zelfde waren. -

Wij zouden het echter betreuren, indien

de Heer van Eyk het bij deze eerste proeve liet hlijven. Wij gelooven
dat hij iets goeds zoû kunnen leveren -

indien hij zich herinnerde,

dat de poëzie eene harp, geen postilionshoorn is; dat men haar befl'eelt
niet met den wind. die tot barstens uit de fom tijds tedere longen der
partijdrift geblazen wordt, maar met vingeren trillend van den gloed
der edele Godzoekende ziele.

X.

MENGELINGEN.
BERICHTEN, WENKEN, VRAGEN, BRIEFWISSELING:
ERNST EN SCHI<:RTS.

HET BILDERDIJKSFEEST. - Wát moeten wij er in de Wal)

rande" van zeggen? wat bleef er over, om er, te pas of te onpas, bij
aangehaald of omgehaald te worden? De vrienden en wanvrienden der
l)

Dielsche"

Kunstzaak hebben er, met minder en meer verbruik van

geest, met meer en minder gezond verfland , maar alle met de dozis
welwillendheid, die men van oprechte medewerkers en welopgevoede
genoodigden" nrwach ten mocht, het woord over gevoerd . Wat heeft

l)

op die welwillendheid, bovendien, een allergunstigsten indruk gemaak t? 'fen eerste, dat men het feest gevierd acht door verkozen personendit verzoende de feestelingen met het gemis Tan populair charakter in
de plechtisheid; ten andere, dat Da Costa BiIderdijks grootheid gezegd
heeft te willen huldigen zonder dat dit zoil behoeven te ftrekken om
andere grootheden te verkleinen l)

de hemel was ruim genoeg voor

fterren van verfehillende grootte en onderfcheiden glans" 1) voor

D

ver

fchcidene fterrcn van de eerste grootIe 2); ja, het deed den feestgenoten ,
naar hun eigen zeggen ," goed, te hooren dat aan den letterkundigen
hemel ruimte was voor méér dan ééne fter van de eerste grootte" 3);
ten derde, dat men fcllier eenparig door het fchoone en vonkelnieuwe
denkbeeld van een der Gidsheeren is getroffen geworden:

l)

De beste

eerezuil voor een groot man beftaat hierin, dat men zijner nagedachtenis
's mans eigen kompleete werken toehuldigt". Ons geestigst en \1eelzijdigst
literair orgaan ziet tóch, in een Ctandbeeld of ander monument, niets
dan l) een blok van arduin of metaal" 4). Tronwens wij weten, hoe eenmaal de onvcrbiddelij ke ftalen pen van den Tijdfpiegelaar als cen lief,
klein breekijzerijen aan de fteenen van het grootste Duitsche nationale
mouument, den Dom van Keulen, gepeuterd heeft 1) "Tijdfpiegel", 1856, Nov. bI. 374.

2) "Nederland", 1856, Ile afl. bI. 213.
3) "Gids", 1856, Nov. hl. 676.
4) "Tijdfpiegel", bI. 3i7.
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dns van dien kant op het verfchrikkelijkste verwachten. Echter maakt
de llTijdfpiegel" het nog al wel. Hij levert eene fijne en houtfnijdende
kritiek op de kantate van Schimmel, en bewijst, dat groote geesten
boven alle wrok, wraak, en wrevel, verheven zijn. Wat ons aangaat,
wij houden toch nog een beeljen meer van het ftrijdvoeren à la

na

Costa, en hebben graag breede zaken een weinigjen breed getraiteerd.
Wij voelden ons daarom meêgelleept door de ftoute vergel~ikingen,
waarmede onze geniale vriend en bilderdijksche hoofdman zijne feestreden
geftoffeerd heeft. Wij vroegen hem vergunning er eene treffende brok,
in dit nommer der -Warande". uit mede te deelen, en voegen hier
nog eene andere passaadje, juist over legers-aanvoeren, in:
llBeftudeert hem wel ter dege, dien Cesar over IP.gerbenden uwer
Vaderland_chc fpraak en poëzy. Hoe hij zijne legioenen zamenftelt en
voltallig maakt uit de kern en keus uwer taalbevolking , jong en oud!
Hoe hij ze organiseert, hoe hij ze disciplineert, hoe hij er mede manoeuvreert, met die oude garde zijner alelfandrijnen, met die fchitterende
ruiterij van allerlei trippel- en zangmaat en rijm; - hoe hij aan het
hoofd dezer dichterlijke legerbenden met kleene middelen groote plannen
volbrengt: of het ware, met hen stroomen doorwaadt, engten doorbreekt, steilten en bergen overtrekt; - ftraks, op den dag der hataille,
vol van ftouten maar te gelijk alles berekenenden moed, ze in breede
liniën ontwikkelt, in buigende kolommen laat oprukken, om eindelijk,
met zijne donders van Ode en Dithyrambe, van Epos en Hymne,
eIken weêrftand te boven gekomen. in volle zegepraal den grond met
zijne menigten te overdekken, alle de betwiste pofitiën te bezetten,
en op de glorierijk vermeesterde hoogten de vereenigde banieren te
planten van Christelijke Waarheid en Nederlandsclle Kun~t."
Men twist veel over de vraag, of men wél heeft gedaan een zoo
zedig feest ter gedachtenis van Bilderdijk te houden. Voor ons, wij
zijn nog al voor eerlijkheid en oprechtheid; cn als de letterkundigen
in 't algemeen niet méer voor BiIderdijk voelen dan in de evenredigheid honner getalsfterkte bij deze feestviering gebleken heeft, zoo fchijnt
het ons, voor de genen, die achter zijn gebleven, loon naar werken
toe, dat ze zich over het impopulaire van het feest hebben moeten
ergeren. We wéten immers, met hoe veel bekrompenheid de vereering
van Bilderdijk in zijn vaderland wordt opgevat: we hebben het immers
van een onderwetsclten liberaal op het utrechlsehe Kongres en vlln cen
jongen liberaal op den tegenwoordigen feestavond gehoord, hoe niemant
toch vooral behoort te gelooven, dat de hulde aan Bilderdijk als dichter
DlETSCHE WARANDE Il.
XXXVII
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gebracht, den menseh, den orthodox, den ftaals· cn gefchiedman, Bil·
derdijk wordt toegezwaaid! Dat zoû

60k

iets verfehrikkelijks zijn, als

iemant meende, dat een vrijzinnig menseh genoegzaam door het bar·
monieseh geheel BILDERDIJK getroffen zoû knnnen zijn - om daarover,
nog eerder dan over den maker van zoo veel honderd·duizend vaerzen,
verwonderd te ftaan, en dien uitftekenden

MAN

den eerbiedigen dank

ûes fleren vaderlands waardig te keuren! Lieve vrienden, als gij met
zoo veel chicanes en voorwaarden te werk gaat, en den heelen man
niet neemt, de pied en cape -

altijd ignoreerende wat geïgnoreerd

kan worden zonder aan zijne figuur te fehaden -

dan zult gij nooit

een goed feest kunnen vieren. Men moet niet meêdoen in een feest,
waar men allerlei voorbehoud meent te moeten maken tusfchcn dcn
toost en den bekerfehok. 't Is niet prettig, dat alle qurestien hier zoo
mikroskopicsch behandeld worden. l\Ien verliest den blik op het geheel.
Ik ben niet van de partij der

II

dordtsehe vaderen" en niet meer van

die der anti·Barneveltsehen en anti·De·Wittschen, en toch kan ik van
)) !teclel', heeter herten"

roepen: "Leve Vader Bilderdijk, leve onze

oude, nukkige, eigcnwijze, maar ftoutmoedige,

maar edel opvattende

en met een fterken arm de voorwerpen zijner kunst· en waarheidsliefde
omvattende en beheerschende Bilderdijk -

onze vurig beminde Bilder·

dijk, wiens grootheid ik niet lofzing dan met de tranen der geestdrift
op de wangen! )) Ik geloof ook, bij een kunstenaar, niet licht aan bijbedoelingen, en ik weet niet, waarom ik Bilderdijks rceht op eenen
eigen diehtleer erkennen en dat op ecne eigcn geloofs. en gefchiedleer
hem betwisten zoû. Hij is even zeer en even weinig in het een als in
het ander fubjektief of objektief gezind. Ik weet daarom ook niet _
om van een

kunstenaar van lageren rang te fpreken -

waarom de

gene, die, op het Bilderdijksmaal, in verband met 's meesters bouwkunst en met de vaderendienst van den )) DoorIuehtigcn \Vcstermarker".
zich beklaagd heeft over de verwaarlozing onzer bouwkunst van de
eerste helft der XVIIe Eeuw, en als een bewijs daarvoor heeft aange.
voerd het tegen de Westerhal uitgefproken vonnis, juist daarin blijk
moet gegeven hebben,
p,r

Il

dat men zieh·zelvcn nimmer vergeet

1)": is

dan zoo veel identiteit tusfehen dien befehuldiger en de bepaalde

partijgangers voor den ftaat van zaken van 1620?
Ik heh over het feest-zelf verder niet te 1'preken: behalven de kran
ten, is het in vier tijd[chri[ten minder of meer uitvoerig befehreven
I) "Nederland", t. a. p. bI. 232.
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Ik wil echter de pen niet nederleggen, zonder de Rederijkerskamer van
het jaar 44 te bedanken, VOOI' de moeite door haar aan de inrichting
van het feest befteed : dat heeft waarde - want het bewijst, dat men
in de waardeering van Bilderdijk vooruitgaat; en als, gelijk wij vernamen, de eerste opwekking tol het feest van een anti-bilderdijkiaan is
uitgegaan - wat mogeR wij dan over 50 jaren niet van het volgend
gellacht verwachten, dat o. a. ook. in de prijselijke onderneming van
den Hr Kruseman, de uilgaaf van Bilderdijks volledige werken. eene
aanleiding te meer zal gevonuen hebben om zich met den voortreffelijk en
wijsgeer en dichter bekend te maken. i\Ien late zich, voor het vieren
van een feest op grooter fchaal, dan niet te-rng-houden door hetgeen
BiIderdijk-zelf tegen het huldebrengen gefchreven heeft: ik geloof dat,
bij waarlijk groote mannen, eene hun bewezen eer wel altijd eenigs
zins hun·zelf ten fpijt gebracht zal worden.
A. TH.
VLAAMSCHE TAALGRIEVEN. - Wij hebben altoos met te
veel warmte de rechten van alle neêrduitschfprekenden en de belangen
der nederlandsche nationaliteit voorgeftaan, om hier geene aanteekening
te houden van Koning Leopolds waardig belluit DER INSTELLING EENER
KOMMISSIE VAN DESKUNDIGEN EN DESGENEGENEN , om aan de Regeering
een voorftel te doen tcr regeling van het gebied dat aan het Nederlandsch als officiëele taal in Belgiën behoort te worden aangewezen. De
Belgische Regeeling kon voorzeker geen ftelliger drijfveer in werking
brengen, om de algemeene geestdrift voor de feestviering van Leopolds
25 jarig Koningfchap te verzekeren, dan door eindelijk gehoor te geven
aan de wensel,en, die in zoo velerlei form reeds federt 20 jaren tot de
ftaats-overheid gericht worden. De famenftelling der Kommisfïe wordt
door de vlaamsehe organen vrij algemeen toegejuicht; en, inderdaad,
zij geeft niet lleehts blijken van de goede gezindheid der Rcgecring
maar belooft bijna ftcllig een gunstigen uitJlag.
Reeds heert de Kommislie verfcheidene zittingen gehouden, beginselen erkend, en voorftellen geformuleerd, die, naar men zegt, fteeds
met EENPARIGE ftemmen zijn aangenomen.
R.
LEVEN DE SIEGENBEKIANEN! - De nRederijkcr" van
Leiden nam, in zijne zesde aflevering des loop enden jaars, een artikel
over. medegedeeld door de D Eendragt" van Gent. In dat rtuk ftond,
opziehtens een treurfpel , in 1797 te EticllOve vertoond, o. a. het
volgende: » Dit ftuk was men verrchuldigd aan de pen van Jan-Bt. Si-
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gnor, den Casteleyn des oords"; waarvoor de

l)

Rederijker" ftelt:

n Dit

ftuk was men verfchulrligd aan de pen van Jan-BI Signor, den kaste-

lein der pl:mts". Blijkbaar had de fehrijver van het artikel het oog op
den bekenden, althands vrij veel gerucht gemaakt hebbenden theorist
der rederijkerspoëzij De Casteleyn. Onze moderne» Rederijker" echter
maakt, van dezen zijn eerwaardigen voorzaat, niets meer of niets mindel'
dan

een

II

kastelein"; alléen, natuurlijk, tot meerder eer van het

siegenbeeksch purisme. Verg. de llEendragt", 20 Jul. 1856.

VOORWAARDS!
OP DEN STOOMER 1).
WAAR

Z. K.

H. DE HERTOG VAN BRABAND DEN

6

JULY

f 856,

MEDE TE AELST IS AENGEKOMEN.

Dit voorwaerts was uw leus, de toekomst was uw droom.
Samenfpraek van Martens en Erasmus.

Dirk Martens naem (fchoon in Thierry Marténs
Onvlaemsch genoeg verwandeld) siert dien ftoomer:
Aertsprenter van heel Nederland, uw wenseh
\Vordt eens geheel vervuld, vooruitgangsdroomer!
Dit vaertuig is de dankzuil die hier past
By 't bronzen beeld, dat Aelst u bleef Terfchuldigd:
Wat rekel ook der Drukkunst tegenbast,
't Vooruitgangsbeeld heeft grootsch u ingehuldigd.

Uit de vuist,

VAN DUYSE.

In Aeist, 6 July 1856.
1) Aan die Ftoomboot, welke den edelen jongen Hertog naar het feest der
ftandbeeldonthulling van "Thierry Martens", den als eersten zuid-nederlandsehen drukker bekend ftaanden burger van Aelst, vervoeren zoft. had men
den naam diens "aartsprenters" verbonden. 'Wij hebben ons het genoegen
niet kunnen ontzeggen dit geestig extemporee van onzen geachten Warandgenoot Mr Pradens van Duyse, uit de Gentsehe "Eendragt" , hier over te
nemen.
RED.

ALPIIABETISCIIE UJST
DER

in het Dichtsluk "Der Yslorien Bloeme" verklaarde woorden.
'111'·

A.
Abolghe, vs. 1802. Verbolgenheid.
Adre, 449. Adder, slang.
Aer, 750. Arend.
Aerbeit, 2086. Inspanning, zoowel van stoffelijke als zedelijke
krachten.
Achtende (D), 77. De achtste.
Achterwaren, 1368. Verzorgen.
Akers, 1561. Acco of St. Jean
d'Acre.
Al bedaIle, 1175, 3276. In het
geheel; al te samen.
Alleene, 4265. Helena.
Amie, 211. Bijzit.
An, 3286. Van.
Ander, 1168. Tweede.
Aneheeddieken, 1088. Aanbad ik
hem.
Anegaen, 2125. Ontvangen.
Archeit (D), 2396. De Zonde, de
boosheid.

B.
Bander side, 2242. Aan den anderen kant.
Baract , 1786, 1893. List, bedrog.
Bat, 3154, 3355. Meer, beler.
Beghaert, 2150. Begeerd.
Behaeehden, 2678. Behaagde bem.
Beiaghen, 4275. Verwerven.
Bekennen, 548. In kennis nemen,
JlOorcn.
Bekennen, 2288. Weten.
Becomen, 409. Hersteld, beter
geworden.
Bequaem, 62, 1506. Aangenaam.
Bellem, 4245. Belhlchem.

Beloepen, 4041. Ontmoeten, in
handen krijgen.
Beraden, 1616. Berokkenen.
Berechter, 4098. Rechter, heslisser.
Bernen, 155, 545. Branden.
Besaken , 3273. Verzaken, nalaten.
Bescheiden, 1466. Onderscheiden,
beoordeeld.
Bescieten, 2342, 3247. Batcn,
helpen.
Besloten, 1431. Geheim, verborgen.
Bestu, 164. Zij t gij.
Betamen, 93. Toekomen.
Betren , 3876. Ver!\oeden.
Bidder-stemme, 8i9. De 5temme
eens biddeuden.
Biden (sonder), 2648. Zonder bei·
den, toeven.
Bieden, 2104. Aandoen.
Bliven (sonder), 566. Onophoudelij k.
BIiven (sonder) 2360. Onmiddel·
lijk, zonder toeven.
BIoet (AI), 3162. Ten klaarste,
ten volle.
Bosine, 2319. Bazuin.
Brachten. 1767. Brachten hem.
Buten ku'nnen, 1709. Van hui ten
kennen.

C. Zie onder K.
J).
Daden, 396, 3651. Deden hem.
Daer, 753. Toen.
Dalc (In den), 3206. In de wereld.
Dan, 3666. Dat en.
Danen, 4015. Daarheen, vau waar.
Dans, 1926, 2386. ])al cu l'S.
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Dat, 6, 427, 2032, 2040, 2062.
Dat het.
Dat, 11, 3179. Opdat.
Dat, 507. Omdat.
Deden, 106, 2094, 2646. Deed
hem.
Deedt, 134, 2893. Deed het.
Delij t, 1244. Genoegens.
Der (Ie), 5, 742, 1414, 1801,
2048. Ik durf.
Derre, 52. Dezer.
Des, 107. Daarover.
Desen (Met), 196, 258, 310.
Daarop, voort daarna.
Die, 3283. De.
Dief, 574. Boef.
Diere, 680. Dijner, uwer.
Diere, 2981. Dergelijke.
Dille, 514, 3536. Dingen, zaken.
Doegen, 610,2034,2081. Lijden.
Doeghen hebben, 873. Smart gevoelen.
Doemen, 544, 3211. Oordeelen.
Doen, 836. Toen.
Doen (Te) hebben, 1515. Noodig
hebben.
Doet, 95, 2099, 2653. Gedood.
Doet, 244, 452. Dood.
Doet (weder hi leve! ofte en), 261.
Of hij leeft of niet.
Doet, 1116. Doe het.
Dooptene , 394. Doopten hem.
Dor, 1518, 3603. Om.
Dorft, 706, 3868. Behoeft.
Dorren, 2429. Durven.
Doven, 3456. Razend, woedend
worden. Verblind, verdwaasd,
bedwelmd zijn.
Dus, 324. Zoodanig.

E.
:Echl, 1523, 2799. Daarna.
Emmer, 452, 3888. Zeer zeker.
En, 2330. Ten zij het.
Erde (Ter) doen, 3749. Begraven.
Ere (l\Iet), 267. Met cener.
Eren (I\iet), 2803. Zoo als het
voegt, behoort, met de eer bestaanbaar is.
Erenst 3599. Naarstig, vlijtig.
Esemen, 2281. Ademen, ademhalen.
Ewe)ec (n), 542. De eel1wigc.

F.
Fel, 366, 2128. Vijandig, kwaad,
wreed.
Felheit (Om), 810, 3648. Uit
kwade gezmdheid, vijandigheid.
:Fyn, 26. Edel, voortreffelijk.

G.
GaeTt, 368. Prikkels.
Gaet, 1178. Gaat het.
Gansen, 1073, 3192, 4009. Genesen.
Ghebieden, 1453. Aanzeggen.
Gebieden, 894. Ontbieden.
Ghehonden, 2374, 3794, 3936.
machteloos, somtijds ook bewegingloos.
Gedaen sijn, 3560. Gedaante hebben.
Ghedanen, 854. Dnsdanige.
Gedichte, 666. Zeer veel.
Ghedoeghen, 1313. Uithonden.
Ghedouwen, 1927. Geprangd,
naauw besloten.
Ghedwas. 3833. Dwaasheid, logen, hersenschim.
Gedwegen, 3586. Gewasschen.
Gheent, 3412. Geëindigd.
Ghefeen, 1600. Imperf. van ghefinen, d. i. ophouden, eindigen.
Gegaen, 1197. Gaan.
Ghelden. 3398. Betalen.
Gheleede , 2774. Geleide.
Gheleestell, 2419. Verwerven, verschaffen. Ang. Sax gelaestan.
Gheleesten, 3714. Volbrengen.
Gelike, 3328. Gedaante, vorm.
Gelike (Dese), 560. In dezer voege.
Geloghen, 2434. Logens.
Gheloven, 217, 253, 2480,3675,
3715. Beloven, gelofte doen.
Gemanc , 2306. Gemengd, onder
een.
Ghemeenlike, 559, 1779. Gezamenlijk.
Ghemene, 468. Te samen.
Ghenende (Met), ] 521. Met ernst,
op eene koene wijze.
Ghenesen (Sonder), 3112. Zonder
herstel.
Ghenoet (Diere), 1032. Dergelijke.
Gheren, 141. Regeren.
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Gherinen, 255. Aanraken, aanvatten.
Ghescach, 1024. Gebaar, getier.
Ghescilt (Sonder), 1399. Zonder
verwijt.
Gesien, 635. Zien.
Ghesmide, 982. Smeedwerk.
Ghesont, 926. Heel.
Getal (Sonder), 521. Hoe groot
hun aantal ook ware.
Gevoech, 1167, 3417, 3875. Wat
iemalld aanstaat, wil, genoegen.
GheHeest; 2200. Vernomen, verstaan.
Ghewaerlike, 514. Waarachtig.
Gewaerlike, 516. Inderdaad.
Gewarech, 130_ Geloofwaardig.
Gewarech, 456, 2516, 3655,
3687. Waarachtig.
Gewarech, 905, 1630. Echt.
Gewecken, 3246. Doen ontwaken.
Gheweldelike, 1252. Machtig.
Gewes (Sijts), 2374. Wees daarvan zeker.
Gewinnen, 3087. Ver krijgen.
Ghimme, 897. Steen, edelsteen.
Ghine, 1803. Ten z~i g~i.
God, 60, 3205, 3269. Jezus.
Gode, 3912. Godsmannen, of mannen, die enz.
Goeden, 3532. Begiftigen, verrijken.
Gokelaer, 109. Goochelaar, toovenaar, jongleur.
Gokelien, 170. Duivelskunstenarijen.
Ghone (Die), 2684. De genoemde,
deze.
Grau, 2306. Grijs.
Graven, 342, 2748, 4186. Begraven.
Gronden (Uten), 193. Met een
oprech t gemoed.

Harre, 40&~. Hunner.
Harre, 2466. Harer.
Have, 118. Goederen.
Hebben, 2160. Hebben hem.
Heimelecheit, 738. Verborgenheid.
Helpe doen, 3409. Hulp bewijzen,
helpen.
Belsen , 2898. Omhelsen.
Hem, 11, 2445, 3135, 3183,
3221 , enz. Hen.
Hem, 37, 3216, 4154. Zich.
Hem, 147. 1069, 2261, 2692,
2696, 3188, enz. Hun.
Hemele (Te) voeren, 1151. Ten
grave brengen.
Herde, 473. Zeer.
Het, 345, 1903. Er.
Hier bi, 3394. Hierom.
Hieten, 395, 1807. Heetten hem.
Hine, 250. 822. Hij hem.

J.

H.

Jagen, 2394. Streven.
Je, 1565. Ooit.
Jegen ie mant gaen, 601. Iemand
ontmoeten.
Jeghen spoet, 1668, 1917, 3493,
3959. Te vergeefs.
Jeghen woerden, 3810, 3961,
4085. Tegenwoordig.
Jet, 655. Reeds. Eng. Yet.
Yeve, 3278. Eva.
Jn, 155, 782, 817, 1801, 2980,
3339. Ik en.
Jn inne maken, 3641. Herinneren.
Jngromancien, 3165. Verbastering
van gyromancie. d. i. waarzeggerij door het rondloopen in een'
kring, of nekromantie, dat niet
slechts op geestenzienerij , maar
op alle tooverij werd toegepast,
en meestal opgevat als nigro
mantie, en met zwarte kunst
vertaald.

Haer, 3188. Hun.
Haert, 367. Moeilijk.
Haeslen (lli), 469. Hij haastte zich.
Hale (Sonder) 2489. Zonder te verzwijgen ofte verbergen, ronduit.
Hant (Te), 330. Aanstonds.
Harde, 1382. Zeer.
Hare, 2535, 3178. Hier.
Harentarc , 3199. Hier en daar.

Cavele, 4239. Voorwerp om te loten.
Cavele, 4240. Lot.
Kennen, 241. Erkennen.
Kere (Uten), 728. Uitzinnig, dwaas.
Kersp, 2299. Kroes.
Kersten doen, 932. Doopen.
Kerstenheide , 1140. Doop.

K.
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Kerstenheide geven, 1818, 3188.
Doopen.
Kerstine, 325. Christenen.
Claer, 2302, 2522. Helder, glansrijk.
Clerc, 927. Geleerde.
Coeman, 122. Koopman.
Coeren, 2408. In verzoeking brengen.
Collatie, 1372. Gesprek, samenspreking.
Core (Wel ter), 2821. Naar begeeren, zoo het behoort.
Costume, 1503. Gewoonte.
Cume, 288, 3505. Naauwelijks.
Cure, 840. Keur, wet, ordonnantie,
besluit.
Cuschen, 4279. Rein, helder, glansrijk.
Quadiën, 617,1170,2159,3232.
Booswichten, moordenaars.
Quaetheit, 3253. Duivelskunst.

L.
IJach, 2187, Geb. wijs van laen,
contractie van laten. Laat.
Lachter 2124. Smaad.
Laten, 2573, 3271. Verlaten,
vaarwel zeggen, afleggen, laten
varen.
Lesen, 2640. Verhalen.
Letten, 2503, 2836. Talmen, vertoeven.
Lide, 2855. Gang, omgang, ronde.
Liden, 900, 1881. Voorbij-, overgaan.
Lien, 165,169,278, 3251. Belijden, erkennen.
Lien, 216, 3449. Zeggen, betuigen, verhalen.
Lyen, 125,2399, 3518. Verllalen, vertellen, vermelden.
Lijf, 299, 1015. Leven.
Listris , 436. I.Jystra in IS3uriën.
Litteeken, 1585, 1630, 2295.
Blijkteeken , herkenningsteeken.
LOnllen, 1602. Londen.

M.
l\laegt, 1368. Ongehnwde.
Maghe en man, 1142. Bloedverwanten, leen- of dienstmannen.
Maisniede, 4107. Gezin, gevolg.

Male ( Al te), 239. Geheel, in alles.
Mallijc, 1452. Elk.
Mede, 2317. Ook.
Meer (0 m), 752. Zoo veel te meer.
Meerren (Den) Jacoppe, 96. Jacobus den Meerderen.
l\leesterien, 277. Goochel- of toovermiddelen , duivelskunstena.
rijen.
Men, 190, 263,3511. Men hem.
Menne, 103. Men hem.
Mesquame, 947. Gebrek.
Mesqname, 1000. Ongeval.
l\lesquame (Sonder), 270, 1136.
Zonder letsel of hinder.
Mesmaken , 3957. Toetakelen.
Metti, 120. Met dij, met u.
Mie, 80. l\'lij.
Miede, 3897. Loon, belooning.
Miere, 153. Mijner, mijne.
Moederbaren , 175. Menseh.
Moet, 24, 765, 3832. Hart, gemoed.
l\foet, 3243. Lust, zin. Hoogd.
Musze.
Moet (Sinen) ane iet settcn, 2416.
Zich tot iets bevlijtigen.
Moeten, 46, 48, 195, 4274.
l\iogcn.
Mogen, 116,2191, 22D6. Kunnen.

N.
Ne, 2887. Hem.
Nemmermee, 186. Nooit meer.
Niemare, 517, 1563, 1889,3116,
3171. Nieuws, tijding.
Niene, 220, 860, 327:3. Niet en.
Niet, 2261. Niets.
Noseloek, 2549. Neusgat.

O.

or,

1162. Indien, in geval dat.
Oft, 487, 2191. Of het.
Oftene, 1718. Of hem.
Oyt, 1274. Altijd.
Onder.... ende, 4109. Gemiddeld.
Ongevoech, 2123. Onvoegelijk.
schande.
Onleede, 1469. Bezigheid, moeite.
Onnen, 3086, 4281. Gunnen.
Onscoude, 660. Onschuld.
Ontharen, 1183. Niet hehben.
Onthernen, 3624. Nalaten.
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Ontbieden. 1633, 1721, 3324,
4039, 4146. Laten weten.
Ontbiten, 3584. Nuttigen.
Ontdoen, 2091, 3237. Openen.
Ontseggen, 1335. Weigeren.
Ontvechten, 1430. Mislukken,
ontgaan.
Ontweegt, 3151. Ontsteld, ontroerd.
Ontweghen, 3376, 4115. Van den
rechten weg afwijken, of doen
afwijken, dus: doen dwalen.
Onwerde,2104. l\'I.inachting, hoon,
smaad.
Op dat, 2421, 3113,3928,4091.
Indien.
Op ende te dale, 4034. Ilier en
daar, overal heen.
Openbaer doen, 2692. Openbaren,
bekend maken.
Opvaert, 71, 4195. Hemelvaart.
Opverstannesse, 3364. Opstanding.
Orbore, 3B, 2822. Nut.
Orborlec, 4237. Nuttig, gewenscht.
Orienten (T) wacrt, 621. Naar het
oosten.
Orconde, 4220. Getuigenis; 4223.
Getuigen.
Orlof, 620. Afscheid.
Over. 429, 1228, 2067, 2310,
3132. Voor.
Over een, 1245. Steeds.
Over een draghen, 938, 3649.
Overeenkomen, overleggen.
Over-mids, 2091, 3277, 3808.
Ter oonake van.
Over-waer, 2098. Waarlijk.

P.
Parsen, 3790. Vrede maken.
Papen, 356, 2262. Priesters.
Perlement, 1470. Samensprekinge.
Pine (Sonder), 1904. Zonder moeite.
Pinen (Hem), 37, 3305. Zich bevlijtigen.
Poert, 556, 3396. Stad.
Priemtidc (Te), 2969. Bij het krieken van den dag.
Proeven, 166, 3849. Bewijzen.
Proeven, 3019,3246, 3812. Beproeven.

Q. Zie onder

y;.

R.
Rade (Des te) werden, 2994. Zulks
te rade worden, in dien zin
een besluit nemen.
Raed, 572. Uitspraak.
Ran, 746. Vloeide, stroomde.
Rede, 3143. Koorts.
Rike, 2398. Heerlijk.
Rise, 3278. R~isje, takje.
Roeme, 2222. Romen.
Roke, 637. Reuk, geur.
Rouwe, 3054. Smart, leed.

S.
Saen, 99, 105, 250, 308, 2092.
Weldra, spoedig. Eng. soon.
Saghe, 2178. Sprookje, vertelsel.
Sale, 942, 2924, 3503. Paleis,
huis, zaal.
Saluse, 376. Verhogen naamval
van Saulus.
Sant, 800, 1408. Strand,
Seel, 1834, 2132. Touw.
Stchenen, 2538, 3225. Een kruis
maken.
Seggen, 204. 3771. Verhalen,
melding maken, spreken.
Sekerheit doen, 2531. Plechtig
verzekeren.
Selen, sullen, 2488, 2935. Moeten.
Sele, 1391. Een, er een.
Selke, 1437, 2318, 3600,4135.
Vele, menige.
Selven (l\'lettien), 494. Daarop.
Sere, 2454, 3479,4186. Smart,
droefheid.
Seltic1.en, 92. Zet ik hem.
Seade, 3268. Jammer, leed, droefenis.
Scande, 3261. Leed.
Sceerne (Te) gedreven, 276. Ten
spot gesteld.
Seiere, 447, 480. Spoedig, aanstonds.
Sciet , 2376. Scheidde.
Scont, 3398. Schuld (lol) aan de
NatunI'.
Siere, 723. Zijner.
Sijs, 49. Zij des, zij daardoor.
Sin, 47. Verstand.
Sine, 172, 275, 2028. Zij hem.
Sloeghen , 848. Sloegen hem.
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Smaken, 3570. Ondergaan.
Smal (Niet), 400. In ge ene geringe
mate.
So (Weder- -),2070. Of..... of.
Sochte, 4143. Zucht, ziekte, meer
bepaald vallende ziekte.
Som, 1419. Gedeeltelijk.
Som en , 328. Sommigen.
Som er , 2378. Lastpaard.
Sonder, 2770. Maar, behalvcn,
uil geLOnderd.
Sonder (So daer), 406. Of zonder.
Sonderlinge, 3562. In 't bijzonder.
Sout (Du), 378. Gij zult.
Sparen (Sonder), 163, 806, 1238,
2094. Aanstonds, zonder toeven,
zonder uitstel.
Sparen (Sonder), 3210. Ongetwijfeld.
Staden (Met), 712. Ter goeder gelegenheid.
Stant, Imper. v. h. oude standen,
269. Sta.
Stat, 2055. Plaats.
Steken, 3741. Slaan.
Straet, 2106, 2574. Weg.
Sudarie, 1723. Neus- of zweetdoek.
Sullen. Zie selen.

T.
Tale hebben, 158. Spreken.
Tale (Ghcne) hebben, 2428. Niets
te zeggen hebben, zijn mond
niet durven open doen.
Te broken, 4207. Verbroken.
Te storen, 4038. Verstoren, vernielen, verwoesten.
Terde, 58, 83, 1170, 2238. Het
derde.
Tide (Binnen haren), 981. In hun
leven.
Tien, 331, 500. Te dien.
Tier, 449. Te dier.
Tierst dat, liersten dat, 606, 1203,
2499, 3337. Zoodra als.
Timmeren, 2924. Bouwen, metselen.
Toeven, 865. Onthalen, accueilleren.
Toren, 281. Leed.
Toten, 105. Tot hem.
Triple, 199. Tripoli in Syriën.
Trone (In den derden), 402. In
den derden hemel.

Truffe , 1498. Bedrog.
Truwant, 3703, 3968. Bedrieser,
vagebond.
Tsinxen dach, 4195. Pinksteren.
Twaren, contr. van te waren, 17.
Inderdaad.
Twaren, 164. Voorwaar.
Twint (Niet en), 25]3. Niets, geen
zier.

v.
Vaer, vare, 183, 243,1018. Vrees.
Vant vers!aen, 3138. Wilt verslaan.
Vare. Zie vaer.
Varen, 2547. Komen
Vat, 4156. Lichaam.
Venien, 2314,3602. Gebeden om
vergeving.
Ver, 3278. Vrouw, eertitel.
Verbeenen, 3470. Beleedigen, uitschelden, honen.
Verbernen,' 3508. Verbranden.
Verde (Sier), 174. Zijn weg, zijne
"aart.
Verdoeft, 3621. Verblind, verdwaasd, het verstand bijster.
Verdoert, 903. Verdwaasd.
Verdoven, 3702. Verblinden, verdwazen. Zie Lekensp.
Verkeert, 319. Het onderst boven,
het hoofd omlaag.
Verkeren, 148. Verdraaien.
Verkeren, 527, 2083. Bekeeren.
Verkeren, 3628. Veranderen.
Vermane~, 2542. Melding maken.
Vermeten (Hem), 1353. Zich veroorloven.
Verstaen (Doen), 595, 3683,3694,
3707. Te kennen gegeven.
Verste, 1760. Uitstel.
Verwandelen , 964, 1945. Veranderen.
Verweghen , 1574. Tc zwaar wegen, te zwaar vallen.
Vel'weeken, 15. Opwekken.
Verwies, imperf. van verwassen,
d. i. te groot, te zwaar worden
en bij uitbr. bezwaren, drukken.
Vierseoet, 2307. Tamelijk lang,
goed gebonwd.
Vingerlijn , 1530, 1582, 1629.
Ring.
Vi te , 2706. Lenn, wandel.
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Voert brenghen, 1429. Openbaren,
aan het licht brengen.
Vollec, 882, 1988. Spoedig, ten
spoedigste.
Vorwart meel', 2444. Voortaan.
Vraechden, 304. Vraagde hem.
Vray, 3367. Waar.
Vrie, 1131, 3451. Voortreffelijk,
edel, hoog verheven.
Vrien 46, 3179. Vrijmaken, bevr~iden.

Vrient, 375, 706. Vrienden.
Vroe, 1637. Blijde, vrolijk.
Vrome, 1256,2482. Bate, voordeel.

W.
Wane (Sonder), 591. Ongetwijfeld.
Waenne (Ic), 196. Ik denk dat hem.
Wael"like, 10. Ware.
Waert, 369, 993, 1719, 2371.
Woorden, taal.
Waert (Te roeme), 191,201. Naar
Romen.
Wachten, 2000. Bewaken, beloeren.
Wale, 804. Wel.
Wanen, 3197, 3815. Van waar.
Wa nc (Sonder), 1346. Ongetwijfeld.
Want, contI'. van want 't, 93,
766. Omdat het.
Want, 1012. Dewijl, omdat, daal'.
Wattan, 1220, 1551. Wat zoude
het zijn, wat zon het, wat maakt
het uit?

ää9

Weder, 261, 1084, 2070,3790.
Of.
Wedersaken , 3873. Vijanden, tegenstrevers.
Ween, 4060. Jammer, verdriet,
wee.
Werd, 90. Waard.
Werd, 461. Waard, huisheer.
Weren, 2272. Weigeren.
Werscap, 1424. Waardschap.
Wesen, 111. Voorvallen.
Wet, 3437. Schriftuur, heilige
schrift.
Widc, 1154. Wijd en zijd.
Wien, 1936. Wijden.
Wijs (Des sijt), 111. Wees hiervan onderricht.
Wild, 2241, 2243. Woest.
Wilen, 2. Voorheen.
Wille hebben, 1344. Bereid zijn.
Wine, 752. Wij hem.
Wit purper, 2308. Zie Algem.
Konst- en Letterb. 1856 nO. 21,
(24 l\'Iei), nO. 25 (21 Junij) en
nO. 28 (12 Julij).
Wit, 2722. Wet.
Wit (Oude), 3446. Oude Testament.
Woet (Iemant die) comen, 1613.
Gek, krankzinnig worden.
Wolven kere, 1861. Wolvenlist.
Wouden, ]238. 3745. Wilde of
wilden hem.
Woudene , 99, 415. Wilde hem.
Wroeger, 4097. Aanklager, beschuldiger.

"DIETSCHE WARANDE".
1856. N°. 6: Novembre èt Decembre.
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INAUGURATION DE LA STATUE DE MAITRE LAURENT COSTER.
PREMIER IMPRIMEUR A CARACTERES MOBILES (11*).

11

Auwels ]<'oreestier, notre vieil ami de Buiksloot , vient denous
adrcsser une leure pour la partie néerlandaise du present N° de
la" \Varaude)), dans laquclle iJ nOus communique les» impressions
de voyage» recueillies par lui lors de son excursion dans Ie pa ys des
tlem's et de son séjour à Harlcm ,à l'occasion dC$ fêtes de Laurent
Co~ter. Nous avons déjà parlé de I'inauguration de la helle sta tue de
M. Royer 1) et HOOS nous liommes efforcé de reridre e1air poor nos lecteurs 'lUC, qooi'Iue n(lUs ne pUiSSlOO'S décider la question entre Coster
et Gutemberg, parce que nous n'en avons jamais fait un suje't spécial
de nos méditations.., il ne nous parait pas trop difficile de réfuter les
prétentions de l\fayence, et qll 'en tout cas les Néerlandais sont parfaitement en droit de célébrer la fête de l'itnprimerie à Harlem, parce
que nous avoos pour DOOS la "él'ilé philosophique. L:î naissance de l'imprimerie lelie qu'on la connalt vaguement , et qu'oll la reconnai't généralement, ne sanrait être mieux: représentée que par Ie personnage de
Lanrent Cos ter • Ie héros de la tradition néerlandaise. Nons a vons analysé quelques-unes des qualités de l'honnête inventeur néerlandais. et
nous les avons rapprochées, sans violence a'o:cune, des attri'buts que,
par une opération philosophique et artistique, on rassemblerait dans
l'idéal du premiet imprimeurj no us avons insisté légèrement sur quclques données historiques que personne ne révoque en doute, sur les
traditions anglaises et itaiieunes, sur la négativité des preuves allemandes: mais nons avons déeliné l'honneur de péoétrer dans Ie ctllé critique de l'événement, laissarrt ce soin arrx hómmes spéciaux. M. Ruelens
de Bruxelles. savant distingué, dont la bienveillance, à notre égard,
DOUS honOl'e d"autan't plus que nOUl! ne croyons pas avoir l'avantage
d'être personnellement connli de lui, a bien voulu iosérer natre petit artiele dans son «'Bulletin du bibli'ophite beige IJ 2) ; mais iI semble croire
que c'est par modestie que nous nOU5 sommes avoué incompétent dans
la queslion, et c'est pour cela qo'il u'a pas pu prendre au sérieux
notre raisonnement sur la valeur symbolique de la tradition néerlandaise. II croit que DOUS sommes convainco de la faiblesse des preuve!f
.0

Q

~

*) Voir I, pag. 59. -

1) Pag. 59. -

T, XII (2 me Série, T. liJ), p. ~9i.
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historiques en favenr de lIarlem et que c'est pour ccla que nous avons
eu recours à une exposition d'idées à laquelle iI fait trop d'honneur en
les saluant comme les fruits d'une dextérité "casuistique., tout en insistant, d'un autre cOlé, sur notrc manque de savoir-faire en cette occasion. V oici ce gui en cst. Certains plaidoyers pour Gutemberg ne
110 us out pas paru cOQcluants; nous SOlIlIDes de ceux qui, néanmoins,
ne eonnaissent pas à fond la valeur des arguments en faveur de Coster,
mais nous nous sommes rangé au nombre de ses crofjants; nous nous
en rapportons à l'autorilé reeonnue de MM. De Vries, Schinkel et
Noordziek : après cela HOUS n'avons pas, cependant, pu passer sous si.
lence qu'a priori nos notions d'histoil'e philosophique s'accordaient sut'
10US les points avec la légende acceptée, Or uous prétendon~ très sérieusement qu'iI n'existe pas de tradilion dataut d'Ull grand nambre d'années, point de légende asscz généralement répandue, qui n'ait sa très
grande valeur historique. pour tous ceux qui admeltent que les pensées
ct les croyauees des hom mes s'enchaîncnt dans un ordre lout aussi
régulier, tout aussi providentiel, que les faits; et qu'il n'y ait pas de
ehose cntièrement fausse qui jamais réussissc à passer à I'état de tradilion. L'cspaee 110 us manque pour détaiIlcr plus amplC!!Ilent eette pensée
qui a fait Ie thême d'un discours prononcé par HOUS au 1\lusée litté'
raire à Utrecht; mais nous n'avons pas voulu garder Ie silence à ce
sujet, l)our prouvcr à 1\1. RueleDs que nous faisons grand cas de
ROU opinion touchant nos théories et que nous y tenous à ne pas être
mal eompris par un homme de sou mérite. Si jamais son projet se
réalise qu'un congrès s'assemble soit à lIarlem, soit à Mayence, soit à
Bruxelles, pour déhattre la question, iI nous verra parmi les auditeurs
disposés à élargir l'horizou de leurs vues, mais croyant fcrmernent que,
de ['une ou de l'autre manièl'e, Ja scieuce, qui scrote, eonfirmera les
thèses de la tradition, qui chanlr.
Notre arni Foreesti~1' s'est, en général, borné à déerire Ie cólé pitloresque de la fête, el nos alliés à l'étrauger qui connaisscllt la ville
de Harlem, avec sa modestie et son lustre, son pavé plopre comme
la vaisselle d'un prince, ses maisons en briqucs rouges, à portes verles bien velllies, ses jolis qua is , sa grande place du XVI' siècle, Ie
tout hicu cntretenu, comme Ic parement d'un yacht de plaisir, comprendront Ie charmant effet qui doit se produire, quand, pour une
seule fois, cette jeune vierge, aux yeux bleus timidement baissés, se
prêle al1X mouvements joyeux d'une danse rustique, Ie jour du saint
du canton_ La fête dp, Harlem, pour avoir uue allure moins exercée que
d'autres festivals à J'étranger, ou I'on a l'habitude des réjouissances
publiques, était cl'un autre eoté. riche en effets d'impromptu; il y
avait dans la conduite des Harlemois un extrême bon-vouloir, une grande
naïveté, aucune arrière-pensée, Ia plus aimable bonhomie et une conuanee aveugle dans l'excellenee de leur cause. L'exquise propreté de
la viJle se produisait au grand jour, sans être en peine d'être un peu
éelaboussée cu I'honneur de sa chère fête. La réserve scrupuleuse et un
peu raide quelquefois des jolies habitantcs de la ville des fleurs, leur
vertu un peu sauvage et qui semblait v(}i!ée à tout jamais par les petites
draperies de mousseline qui protégent Ie bas des fenêtres contre les regards des passants , avaient pris courage ce jour-là, et tout Ie monde
s'éfait donné Ie mot ponr ouvrir fenêtres et portes, pour se mouvoir
dans les rues, pour parer les façades les plus sévères, les plus modestes, de vel'dure, de bouqucts, de médaillons, et, Ie soir, de guir
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landes iIIuminées. La rontine, cette convive ennuyeuse de certaines
fêtes puhliques à l'étranger, restait bannie de la céléhration de rapothéose costérienne; iI y avait, d'ici à là, toute la distance cl'un hal de
familie, préparé con amore, à quP.lque bal public qui se renouvelle
tons les soirs à la lumière rougeatre des mêmes becs de gaz, au raclement journalier des mêmes violonistes asthmatiques et à la même nuée
de poussière impure. Bref, quelques légères déceptions à-part, Ie comité
de direction des fêtes à lieu d'être content de son ouvrage. Il n'r a que 1\1Ie ministre de l'intérieur qui a commis une faute sérieuse. en proposant M. Noordziek , Ie plus courageux et Ie plus persévérant des défenseurs de la eau se costérienne, secrétaire infatigable de la commissiun
pour l' érection de la statue , à la nomination de chevalier de l'ordre
de la conronne de chêne. distinction que Ie roi accorde, en sa qualilé
de Grand-duc du Luxembourg; c"est I"ordre roral du lion néerlalldais
auquel M. Noorclziek semble avoir des droits imprescriptibles.
Ce qui est carieux. c'est l'inégalité bizarre de I"échelle qui règle les
récompellses honorifiques en Hollande: ceUe inégalité échappe à toute
tentative d"expJicarion systématique; Ie fil d'Ariadne ne se retrouve pas
daus ce labyrinfhe. A Harlem, par exemple, Ie gouvernement a trouvé
moren d'ignorer rauteur de la sta tue et de son piédestal harmonicux;
on a récompensé d'une façon irrégulière les membres de la commission,
mais ceux-Jà du moins ont été reconnus. A Amsterdam, quand Ie monument de la Société de la « croix métallique n 1) a été inauguré- monument
composé de deux par ties distinctes, mais encore dignes rune de l'antreon a décerné la croix Juxembourgeoise à l'auteur de la partie architectonique et on n'a pas songé à l'anteUi' de la st31ue qui la surmonte.
On est d'avis que. pourvu qu'unc ou deux fois nn cheval ait remporté
à la Course Ie «fouet d'argent», la «montre d'or», ou Ie Ilcaharet
de crystal». à la lutte prochaine il ne sera plus couronné, bien que l'opinion publique lui adjuge uu prix. 11 n'est pas que M. Royer ne puisse
se passer de nouvelles distinctions; mais l'indulgence dil créancier n 'est
pas un «( pour acquit» satisfaisant. aux reu x cl'un débitetlr conscien"
cieux.
Du r')ste - à nous autres, Hollanrlais, les mains sonl toujours encore un
peu de travers, à I'endroit des hommages nationaux. La gazette d'hier, pour
ne mentionnel' qu'un seul fait, apporte la nouvelle que la commission
de Cos ter a fait cadeau du modèle colossal de la statue aux fondeurs MM.
Enthoven & Co. De cette manière Ie qllai de la Hare, ou ces excellents industriels tiennent leur fabrique, se peupJe aux yeux du passant
des originaux des statues , dont. sur la même éehelle, on a inaugllré
les cxemplaires en bronze ou en fonte sur les lieux choisis et désignés
pour cet effet. La statue de Cos Ier fait pendant à celle de Rembrandt
devant la maison de M~'I. Enthoven. Ce sont deux sentinelIes excellentes sans d(}ute: mais ce n'en est pas moins nnc dérision aux yeux dn
bon sens qui aime à voir les choses à leur pi ace.
Quand une fois les statues sont coulées en bronze- rreuvre est consommée et on n'a que faire des instrnments et des préparatives. Quand
la médaille est frappée, Ie coin est brisé. Quand l'assaiIlant a planlé Ie
drapeau sur la brêche, quand il est maître de la place, il pousse dn
pied I'échelle à feu , pour que l"étendard parais~e dans toute sa gloire.
1) Voir page 63.
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Si ron y tenait à garder les modèles en platre de nos statnes col os·
sales - on pourrait les rassembler dans la grande salIe d'armes de rancien palai~ du roi des romains à La Haye. Ce palais est Ie plus beao
monument do treizième siècle, d'architecture civile, qoe noos
ayons; il est presque Ie seul. La structure do tOÎt, executée en bois
de cèdre, est des plus admirables. Malheureusement on ra mal ent.retenu. Il n'ya qlle les hirondelles et les moinaox qui l'apprécient et
.'y abritent. J,'homme -- c'esl-à'dire Ie ministère - voit d'un reil indifférent les fentcs qu'a faites Ie vent et l'ol'age dans ce bàtiment vénérable, qoi pllrt~ l'empl'einte des éj>oques les plos glorieuses de notre
histoil'e; il hausse les épallles et laisse faire à la pluie qui jette ses
mares sur Ie pavé de l'illustre enceinte et qui loge la pourriture dans
les reins de eette belle création gothique.
A grands fmis de quêles et d'enthousiasme artificiel nous nous plai.
sons à fabriquer de nOllveaux MONUMENTS; mais les MONUMENTS existants
et dont la signilication sublime est connoe de tout Ie monde nous· les
faissons en· proie à' une ruine éertaine.

LA FLEUR DE L'HISTOIRE ..
~Wr-tl1a ~!óture ?e la pr~~ente ,année., 1\1. Oudema?,s met a~s;i Ia
dernlcre mam au poeme legendalre du XIVe slecle, COple SUl'
Ie seul manuscl'Ît existant, annolé et publié par lui dans notre
<i ·Warande)). te numéro pour Novembre et Décembre couticnt la fin
de la· légende de S~ Jacques mineur et les légendes des SS. Simon et
Jode et de S. Matthias. Le poëte avait annoncé, dans l'exorde de son
I écit, qu ïl écrirait la vie des principaux saints, mais i! ne réussit à
ren fermer dans ses 4282 vers que les seoles vies des ApÓlres: S. Pierre
et S. Paul, S. Jean, S. Jacqoes majeur, S. André, S: Barthélémy,
S. Philippe, S. Thomas, S. Matthien, S. Jacques mineor, S. Sim6n'
et S. Jude, et S. J\latthias. Nous donnons leurs 110ms dans l'ordre observé par Ie poëte: parce <tue nous n'ignorons pas qoïl y a dans ce
classement un intérêt archéologique. L'auteor, fi,isa,nt Ie déilombi'ement
de ces «pierres précicuses n , de ces « pil iers de J'Eglise J), avant d'enfrer dans leurs hiographies, les range darts Ie mêiDe ordre, sauf qo 'iJ
omet de nommer S. Paul et quïl constate Ie remplacement de Judas,
Ie "douzième», qui « tl'ahit Dieu J) , par S. i\1atfhias. M. Oudemails , qui
avait déjà bieu mérité de la littérature nationale, par de nombreux
travaux philologiques antérieurs à la présente publication, a rendu par
celle.ci, croyons-nous, un nouvcao service à la science (lui ne peut
rnanquer de lui valoir la reconnaissance des gens de lettres. Non-seolement que. par son édition de la « Fleur de J'histoire J), l'intéressant
in-folio dil moyen-àge de la Société littéraire de Leyde, dont ces
légendes font partie , se troove puhlié au complet: mais la lectore de
ces récits hagiographjql1f~s dunne la certitnde qoe leur poblication est
une acquisition très réelle pour notre Iittérature connue et reconnoe.
Quoiqoe la majeure parlie de ces « Fleurs de J'histoire I) se retronve dans
la «Légende Dorée)) de Jacques de Voragine, les sources ou notre poëte
a puisé ces récits n 'ont pas élé préeisées. On y reconnaît, du reste,
I'haleine vivifiante de la tradition • et ponrvo qu 'on n 'ait pas l'oreiIle
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trop étourdie par la musique tapageusc de la mode d"aujourd'hui, ou
entendra soupirer et chanter, sous la cadence irrégulière de la narratioll
hagiographique, resp. il d'une philosophie saine et vraie et Ie sentiment
d'un sublime ascétisme: partout se rbèle, sous la lorme naïve el même
fJuelquefois grossière, uu symbolisme plein de ~ens.
Voici la fin de la légende des SS. S.mon et Jude. La légende 0PIJose
aux deux apólres, deux sorciers payens, «Jaron et Arfaxat))" Si Ie Jlouvoir reste toujours du coté des saiuls, qui confondent les itloles et leurs
prêlres devant Ie roi de Babylone Erexes et !levant son drossarI Warad ag ,par la parole de la foi, - ce sont néanmoins ces mêmes saints
qui font preuve d'humilité et tI'une charité inépuisable vis-à-vis tie leurs
délracleurs. Après qu'à différentes reprises ils ont refusé de se venger
des sorciers et des prêlres idolatres, ils sont encore en butte à leurs
perséeotions. Leur vie entière iJs auraient pu rest er en sureté dan~ la
vilIe du roi Erexes, mais iJs aimaient mieuK remplir leur mission. Le
people les pria «à grandes larmes IJ d'1' fixer leor séjour. Efleclivement ils l' restèrent à.peu-près « trois mois et un an IJ. lis
baptisèl'ent Ie rui et toule sa cour; ainsi qu'environ «XI mille hommes )),
sans eompter les femmes et les enfants. Le nombre de 11.000 est il
signifieatif? Jacques de Voragine ne Ie donne pas. Après cela ils ont quitté
la ville, pour prêcher la füi partout ou les sorciers avaient « éeondllit »
Ie peuple. «Les apótres, eomme dit I'histoire, vinrent ensemble dans
une viJle. 11 l' tlvaÎt céans soixante-dix évêques des idoles. Quand, ceUe
fois-ei, les apOtrcs l' descendirent, iJ y avail un saint homme, appelé
Sannen qui les logea. Qoand Cici vint à l'oreille des prêtres des idoles,
ils se rendirent chez Sannen et lui eommandère.nt de produire eeux
qui élaient dans sa maison; iJs les obligeraient de sacrifier aux idoles,
ou bien on les brûlerait, sur-Ie-ehamp, dans Ie feu. Sannen dit qu'il
De Ie ferait pas. Alors les prêtres se décidèrent à faire enlevcr les apo.
tres de vive force, ct on les condoisit au temp Ic du soleil. Dans la loi de bcaucoup de pa1'ens on accepte le soleil comme un dien et on lui fait des of"
frandes. Quand on venait dans cet endroit, les démons commenc~rent
à crier avec une grande douleur: "Ayez pitié de nous, bon Dieu, ear
votre présence nous brûlp. et nous fait mal ~. En même temps un ange
est descendu d'en haut qui dit aux apOtres que Dieu leur enjoiguait
de c.hoisir entre la mort des sorciers, soivie de la descente aux enfers,
et leur " passion )) immédiale (c 'est à dire, la "passion IJ ou Ie martyr des apotres). Alors ceoll-ci choisirent leur propre mort, parce qo'iJs
pensaient que les aulres pourraient encore se corriger. ht ils commandèrent aux démons de quitter les parois des images, dans les'luelles
ils logeaienl. Et il s'en envolèrent deux démolls plus noirs que des
"moriens)). Quaud les évêques eurent appris que les apotres leur avaient
fait cette honte, ils ordonnèrent hrusquement qu '011 les mit à mort.
Au même insla nt on a pris et garrotté Jes apótres et conduils hors de
la viJle. 8imon fut crucifié et Judas décoJlé, 'comme rai lu. Qoand iJs
étaient dansleurs tourments , ij l' vint un coup de tonnerre si formidabIe qu'il fit erouler Ie tempie, et pnis il y vint encore Uil coup de foudre
qui fit hrûler les soreiers Jaron et Arfaxat: car ils étaient dans la ville
et contriboèrent à la mort des apólres. Quand Ie roi Erexes apprit cela,
iJ vint avee une grande volonté et vengea la mort des apolres. IJ emporla en pompe leurs cadavres dans une ville qui était sienne et il
les enterra avee douleur bien grande. Et Ie roi Erexes fit batir en
leur honne\lr une belle église, ou Dieu, dans so~ ceuvre de sanelifiea,
tion, fit plus d'un heau miracle.
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moi~ d'Oclobre dernier il ,y avait cent ans qne nolre premier poëte moderne, Guillaume Bilderdijk, était né. Quoique
l'étude des reu nes du graud homme semble jusqu'ici demander
trop cic latigue po UI' que notJe public leHré s'en occupe sélieuöementl'opinion instinctive que Bilderdijk est un génie hors ligne se trouve
assez généralement répandue parmi nos classes civilisées. Dans I'ère des
commémorations de Goethe, de Beethoven , de Mozart, de Rembrandt,
on n 'a pas voulu passer sous silence la première fête séculaire de Bilderdijk , et une société de jeunes gens qui s'occupent de I'art de la déclamation , dite uChambre de rhétorique» , a pris la gélléreuse inilialive pour ce1ébrer Ie centième anniversaire de nolre poële.
Dans nolre livre (( De la littérature néerlandaise)) nons avons essayé
d' élablir une comparaison entre Bilderdijk et Vondel; à la fête du héros lilléraire de nos jours, M. Da Cosla, qui mieux que persoone ronnaH tous les secrets de la grande apparition littéraire désignée sous ce
nom sonore de Willem Bilderdijk ,a tenu un brillant discours, ou il
a fait connaÎlre à son auditoire les trails principaux de la vie de son
cher maître et les rapports et les contrastes qu'il observe entre lui et
Goethe, entre lui et Shakespere, entre lui et notre Vondel. Gest Ie dernier de ces parallèles que M. Da Costa a bien voulu nous permcttre d'insérer dans notre « \Varande». L'espace nous manque pour donner, au
moven d'une fradoction, une laible idée de la beauté de ce morceau.
No~s voulons pourtant emprunter nne couple de périodes àun anlre passage du discours de M. Da Cosla. Rien n'est plus difficile sans doute
que de faire apprécier par une traduction, dont nous regretlons I'infériorité évidente, Ie talent harmonieux du grand orateur: maïs do moins
on sentira palpiter !OUS ('es quelques lignes I'ame d'un poële-guarier:
et c'est là Ie titre auquel M. Da Cos ta a plein droit: il y a autant de
vaillauce chevalercsque que de valenr littéraire daus I"aclion sociale de n1.
Da Co,ta. Nous ne partageons pas toutes ses idées i il s'en faut de beaucoup: mais nous sommes heureux de partager ses principes fondamentaux, et sa poésie sait éveiller en nous uue sympathie respectueuse.
Dans l'applicalion des principes, il est vrai, nous allon8 beaucoup plus
loin: l'autorité de nolre église chrétienne remonte, en premier Iieu, au
concile de Trente, celle de I'église chrétienne de M. Ua Costa Ll!C remonte qu'au synode de Dordrecht; nous condamnons (en politiqae) Ie
principe révolutionnaire absolument, M. Da Costa Ie condamne aussÎ ~
mais il fera une exceplion en faveur des deux célèbres Orange, Gai!·
laume Ie Taciturne et Guillaume lIl, Ie roi d'Angleterre; je ne sais encore comment il juge Ie coup-d'état luxembourgeois du 27 nov. Ses
opinions poJitiques, du reste, n'ont point de rapport direct avec Ic bean
passage de son discours littéraire, lJue voici (il parle de Bilderdijk ):
(( Etudiez-Ie bien, et à fond, ce César commandant les afmées de
votre langue et poésie nationales ! Comment i! compose et complèlc 80S
légiuns avec la moëlle et I'élite de votre population grammaticale les races ancienaes de vos mots avec les DOuvelles!' Comment iJ les
organise, comment ij les discipline, comment il manreuvre avec aette
(( vieille garde» de ses alexaudrins, avec ceHe caYalerie briHante de toute
espèce de rhythme et de cadenee chantants et sautillants: - comment,
à la tête de ces troopes pQ,étiques, il exécute de grands projets avec
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des moyens bOl'llés. C'est comme s'it leur fait lIasser des fleuves à la
nage, forcer des passages étroits, traverser dps ravins et des monta·
gn~s. Et puis, Ie jour de la bataille ,rempli d'un coul'age intrépide
et réfléchi à la fois, voyez comme il les dévéloPlle en larges rangs ct
les fait avancer en colonnes menaçantes, pour subjuguer finalcment
toute résistance, avec les tonnerres de ses odes, de ses dithyrambes,
de ses épopées et de ses hymnes, ponr consommer son triomphe, en
couvrant Ie terrain de ses multitudes, en occupant toutes les positions
.Jébattues, et plantant sur les éminences glorieusement conquises les
bannièrcs réunies de la vérité chrétienne et de rart néerlandais!"

LE VITRAI1 DE N ASSA U
A LA NOTRE-DAME D'ANVERS.
Une reuvre de Me Nicolas Rombauts.
·~~mA verrière, dont unc gravure xylographique aecompagne notfe pfé-

sent numéro, orne la chapelle rlu S. Sacremcnt dans la cathédrale
,_
d'Anvers. Après que MM. Van Bree, Cornelissen et de Reiffenberg
s'étaient inutilement fatiguésà dcviner qui pouvait être Ic donateur de
ce beau vitrail ,Ie personnage que ron Toit ageuouillé au eóté eenestre de
l'oouvre, à la gauche de l'apótre infidèle, iJs s'accordaient en ceci que c'était
nn chevalier de la toison d'or, membrede la familie des Nassau.
« Cette conformité de sentiments n'avait rien de bien étonnant», dit
M. Génard, Ie judicieux écrivain qui a bien voulu DOUS céder son étude
SUf cette verrière du XVIo siècle etqui nous en a procuré Ia belle gravure SUf bois; «cette concorde u'était pas tout-à·fait surprenante, puis-que le cri ~I Ce sera moy Nassau» se trouve inscrite cn toutes lettres
dans Ie tympan de la fenêtre ct -que les armes des llcrsonnages sont
ofnées des insignes de la toison d'or.)l M. Cornelisser. voulait trouver
dans Ie chevalier Ie portrait de Guillaume Ie Taeiturne; ce qui, ecrtes,
aurait élé assez divcrtissanl; car jmqu'ici flOUS ne connaissions, de
Guillaume Ie Taciturne, que la verrière n° XXII de Gouda ou iI fait figurer Ie parti néerlandais du r-oi Philippe II, dans Ie caractère des, "vendeurs el acheteurs chassés hors du temple ", après que Ie duc Eric de
Brunswick , seigneur de Woerden, anit fait représenter, dans la même
églisc, les iconoclastcs de 1566 sous les traits d'Héliodore (nO VIII.) Malheureusement M. Cornelissen tie borne à déclarer avec Ia simplicilé
touchante et I'aplombd'un honnête homme; ({ Ce personnage est
Guillaume Ier, prince d'Orange.ll Le baron de Reiffenberg va un peu
plus loin; il u'affirme rien, mais il dit qu'on n'a qu'à interroger
les liuartiers du donateur, rangés en pal contre les picds droits de
rare. O>peooant Ie célèbre antiquaire se dispense de eet interrogatoire,
et il lious. communique sa conjeclure que Ie chevalier donateur pourrait bieu être Henri dé Nassau, cOlute de Vianden, baron de Bréda,
mort en 1538. Précédemment 1\1. van Bree, "qui venait d'examiner con·
scienci~ement tout Ie vitrail )), avait déjà émis Ie soopçon ingénieux
que Ie chevaliet ne serait autre que Ie comic de Buren, cc. lils dn
Prince d'OraD'ge qlle Ie duc d'Albe nait fait eolcver de l'univcrsité
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Louvaill pour l'envoyer en Espagne, comme olage dans les troob[es~
Toot cela est Irès amusant; mais la science n'y profite pas beaucoup.
M. Génard a fait mieux: il a suivi tout bonnemeat Ie con&eil dq
baron de Reiffenberg j il a I( interrogé)) les quartiers du chevalier,
et, en })résence d'un ~egard scrulaleur comme cellli de M. Génard,
les élligmes hisloriques n'ont que rarement la hardiesse de garder Ie
silence j elles s'aninJenl à la «qutstion n qui leur est appliquée d'une main
sûre et avec un impitoyable' désir de' coooaÎtre. Les quartiers n 'ont
pas tardé à répondre à rappel de M~ Gén1\rd, et ils ont dit: (( C'e~t
comme vous voye~: nous avoIIs no!J', à dextre, Nassau, Vander Marcke,
Vianden, C1èves, Polanen, 8alm, Horues, Valken berg , et, à senestre,
Heinsberg , Juliers , Voerne, Angleterre, 801ms, i\lün~enberg, Lippe.
Falckenstein )). 1\1. Génard a rec!lnnu que ces qpartiers élaient disposés
à la manière hollandaisej pnis illes a rangés en triangle, et iI a trouvé
à la pointe dn triangle Ie nom d'Engelbrecht II, comte de Nassau et
de Vianden, seigneur de GrimQergpes, Br~da, Diest, 8ichem, burgrave
d' An vers, clécédé à Bruxelles, Ie 31 mai, 1504.
Celte opér,1tion, par laquelle 1\1. Génard a réussi à résoudre une queslion longtemps débatlue, nous la recommandons avec coofiaoce à tous
nos académiciens et dilettants-archéologues. M. Géoard a ajooté au vitrail une courte biographie du héros, ainsi que sa généalogie; en outf!!
iJ a pu certifier que I'auteur de ce tableau traosparent s'appelait Me Nicolas Romhauls, célèbre peintre-verrier, que a travaillé à Bruxelles et
à Louvaiu et dont la Notre-Dame d'Anvers a possédé ou possède
encore une autre reuvre.
Comme monument nous faièons grand cas de ce vitrail j mais il va
sans dire que nous ne PQuvons Ie recommander comme modèle à consulter pour des vitraux de nos jours. Ce ne sont pas les Crabeth, ce
n 'est pas Rombauls, qui puissent être chargés de r éducalion de nos jeu{les peintres-verriers. lis ont fait des tableaux, des eifels de perspective,
des profondeurs ombrées etc. çt tOqt Ie monde sait, quoiqu'on semble
J'ignorer à l\1unich, qo'un vitrail c'est nn tapis, une broderie transparente, oû Ie principe d'ornementatjon doit prédominer et s'assujétir entièrement les formes matérielles. Le vitrail tient plus de la vision , que
de la représentation naturelle, et on ne produira qu'un effet trivial en
y prenant la nature ponr point de départ.

EXPOSITIONS DE TABLEAUX

11'"
lil

à Amsterdam.

Os deux eorporations -:- oelle de I'art officiel et de rart libre I'Académie royale et la Soeiété des artistes - ont ouvert, à la
même époque, leurs expositions respectives. On se trompcrait pourtant, si ron pensait pouvoir juger ici les fruit. d'après les arbres. Au salon
de Ja ville, à l'exposition aeadémique, on ne peut pas dire qu'aucono
des reuvres d'art se ressentît de la (( férule Jl j comme aussi il serait asse.,; difficile d'iodiquer au salon d' IC Arti l), un se uI tableau qui prouvàb
que l'émancipation de la peinture échappée à la solI,icitude et aux care~
I
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saines ponr l'art chrétien et l'arcMologie du moyen àgc, qui se sont asscmbléesà la grande ombre de la St Pierre du nord au mois de seplcmbre dernier.
Mais avant de procéder à la copie de cette pièce éloquellte, par
laquelle Ie ,énérable cardinal de Geisscl prête l'appui de son rang et
de son earaetère sacré au mouvement de l'art ehrétien, tel qu'il s'est
manifesté dans les dernières années sous l'inspiration puissante de ces
esprits d'élite dont no us DOUS avouons Ie très faible disciple, - avant.
d'en venir là, nons avons, pODr aujourd'hui, trois autres pelitts notices
à soumettre à nos lectcurs.
Voici la première.

LA BELGIQUE FLAl\'lINGANTE.
Les efforts littéraires que depuis qudqur.s années nous aVOllS voulu
mettre en reuvre, tendaient vers un douhle but. Nous I'avons poursuivi
jusqu'ici avec Ie concours de Ijuelques rares amis, soutenll quelquefois par
des encouragements estimés, maïs ordinairement à la faveur des hnées
et des ricanemcnts de nos nombreux adversaires, qui, llar parenthèlf',
ne sont pas tous également redoutables. Ce double but, c'cst Ic rétahlisscment du PRINCIPE CIlRÉTlEN DANS I~'ÉTUDE ET D,\NS L'.HPLIC\TIO~
DES ARTS; c'est Ie raffcrmissement de Ll NATlONALITÉ NÉERL\NfJAISE SUil
SA BASE VÉI.1.ITABLE, la seienee eertaine et généralemant répalldue, qUl'

les limites de notre patl'ie s'dlendent ju;qu'au:c e:vlrêmes (ronliël'es
des pays-bas hollrmd'lis et flamingants. Pour ne parI er ici que de la
matière nommée en dernier lieu - c'cst not re convielion inébranlahlc,
que I'élément hrahançon ct flamand, I'élémeut hoJlandais ct transisulanien, mis ensemble, ne pcuvent manquer de se corrigcl', de s'épurer, de s 'enricher; et d'un autre eóté I'unité de la laugne ct I'analogie
des mreurs nous est une garantie suffisante que ce mélangc n~ saurait
nOU2 affaihlir vis-à-vis des influences étrangères ct ne saurait émousser
les qualités essentielIes dn caractère beige et du caractèrc hollandais.
Ethnographiqnement parlant, - dans I'essenticl il y a identité; mais à
cela no us devons ajouter ce que, des dcux cotés, no us pouvons apporter
"en ménagell. Nou.s persistons à dire quc la séparation politique n'est
qn'une question très subalterne; car même dans les théories et instincts
politi~ues il y a encore analogie: no us avons nn grand besoin d'un
peu d air libre, et, en général, iJ y a peu de peuples qui en abusent
moins. Les insurreetions chez nons sont ordinairement Ie fruit d'un
système de gouvernement trop sévère, rarement d'un ordre de choses
trop relàché. Mettez la morale chrétienne à couvert, et puis laisscz
toute liberté aux néerlandais: ils vous n'en obéiront que plus facilement. Nons avons vu et admiré avec un bonheur indicible la persévérance de nos frères flamands pour préscrver d'une ruine menaçante leur
langue et leur littérature, ee qni veut dirc, en d'autres term es , les
deux tiers de leur vie comme nation. La nouvelle a donc dû
nous remplir de joie, que Ie gouvernement avait enfin cédé aux
justes réclamations des flamands et qu'une commission avait été nOlDmée
pour examiner leurs griefs et pour subvcnir aux nobles besoins de lcur
aationalité. Car même si l'institution de ce comité n'aurait eu lieu que
pour mieux préparer les creurs et les esprits à la céléhration du vint~t
cinquième anniversaire de l'avénement du roi Léopold, eHe n'en rendait pas moins un témoignage éclatant que Ie roi et Bon ministère eon.
naissaient les plaintcs des ihll1ands ct en reconnais'aicnt lïmportanc.e.
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Maïs aujourd'hui il y a plus. Noo-seulement que la commission, judicieucement et impartialement composée, est entrée en fonction j mais déjà
elle a posé ses principes et formulé un eertain nombre de termes d'un
}Jrojet de rélOl'lne administrative dans Ie sens flamand, et, si IIOUS
sommes bien informé, ces résolutions ont été prises à l'unanimité
des voix. 1'1. Ie chan. David a voté avee M. l'avocat Jottrand, M. Ie
doeleur Snellaert et M. Rens, de Gand, avee 1\11\1. 1'1ichiel ,'an der
Voort et Stroobant, 1'1M. Hendrik Conscience et Mertens avee 1\1. De
COr6warem.

Dévialion du plan primitif dans l'achèvemenl de la CalhMrale de Cologne.
Le second objet qui no us préoccupait et dont nous voulions dire un mot à
lectcurs, c'est Ie débat qui s'est levé entfe M. Zwirner, l'architecte de
la métropolitaine de Cologne, et l'archéologue M. Aug. Reiehensperger.
11 1:lUt savoir que M. Zwirner, dans Ie cours de ses travaux, a été obligé
d'aballr!! la tour septentrionale, qui ne pouvait guère être restaurée. Pour
abri ter l'esealier, l'ancien architecte avait affixé à ceUe tour une bûtisse à
llart; environ lelie qu'elle existe à la tour méridionale. Maintenant 1.\'1.
Zwirner pense pouvoir mieux faire que cet ancien architecte, et abandonnaut Ie modèle qu'il a eu sous les yeux, il introduit son escaliel'
dans un des piIiers de la tour j ce qui semble ne pas pouvoir s'accorder avec les lois de la solidité ni de I'esthétique, suivies jusqu'ici dans
l'achèvement du heau monument germanique, et ce qui très certainement est en opposition directe avee Ie mandat sacré conGé aux mains
de M. Zwirner. M. Reichensperger a fait un appel aux slatuis de la
réunion dite « Dombau-verein IJ , dépositaire des aumÓnes modestes et
magnifiques consacrées exclusivement à l'exécution de l'ancien plan,
à la consommation des anciens travaux. Mais Ie «Dombau-verein"
s'est, inconcevablement, déclaré incompétent dans la question, et s'en
rapl)ortc à la décision « d u go u ver n e men t))! L'exeellent « Organ
für christliche Kunst)) et l' « Ecclesiologist J), la revue anglaise qui se
distingue tant par la profondenr de ses étndes, ont, tous les deux,
protesté contre l'innovatioB de M. Zwirner.
M. Reichensperger est placé sur un avant-poste ou il a de l'Udes comhats à soutenir. Il s'est prononcé forlemrnt contre Ie gal:, commc moyen
d' éclairage du sanctuaire,' et il condamne absolument, et avec raison,
la toiture en {er dont on couvre la cathédrale. Si son opposition courageuse
et sensée ne porie pas toujours des fruils directs, eIle aide partout à la
propagation des vrais principes.
1I0S

~1aintenant nous avons encore à revenir un moment SUl" une queslion agitée dans la ~ésente année de notre « Warande)); no us ne VOlllons pas terminer Ie vólume avant d'en avoir dit encore un mot.

POURPRE BL1NC OU BL1NCIIE 1).
Deux collaborateurs du « Konst- en Letterhode)), MM. [:, et D., on t
fourni de noun:aux détails sur l'emploi dil mot purpura eh ez les ancicns..
1) Voir p. 41.
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lis prouvent que Ie mot pourpre, tout en se rllppol'lant, au moyen age, à la
finesse du drap, s'appliquait chez les Grecs et les Romaills SUI·tOUt SUl'
Ie brillant des couleurs, tout eomme on se servaÎt aussi du mot blanc:
c'est ainsi qu'on parle de neige de pourpre, et qu'ilest'luestion (chez
Horace ) de cygnes de pourpre. 1\1. t::. cite les «Pliniaure exercitationes» de Salmase,1\1. D. recommande l'ouvrage d'Amati: "De restitutione
l'urpurarum , II Cesena, 1784. Ce dernier auteur distingue neuf couleurs
pourprees simples , depuis Ie blanc jusqu'au noir, et cinq couleurs pourprées nuancées.
Nous faisons remarquer qu'en Hollandais et Français Ie mot pourpre
n'a jamais été employé adjeclivemcnt, comme les noms des autres couleurs. C'est pour cela qu'on dit Uil "manteau DE pouf))rell et au contraire, tout simplement , ti un manteau rougen . On considère toujours Ie
ou la pourpre comme une matière, ct on la traite comme les autres
couleurs (émaux) dans la sc ie nee hél'aldique; au lieu de diamil
rouge, on dit un champ DE gueules ("kelEN veld», ou "veld van
keeln) ; au lieu d'un lambel bleu, on dit un lambel D'azur ("lazurEN
barenfieel. ); au lieu de lion noir, on dit lion DE sable, terrasse DE
finople, tout comme on dit harre D'or (gOUdEN riem, riem VAlI goud),
croissant D'argent (zilverEN wasfenaar), etc. C'est que les couleurs des
armoiries étaient censées être de véritables couches d'émail ou pans de
drap, dont on chargeait les écus. 11 est assez curieux que pour pein·
dre on dise en hollandais ft écussonneler n ({childeren j (child = écu 2).
C'est comme si !'on voulait donner à entendre qu'ou imite artificiellement la supel'position, trait caractéristique de l'arrangement d'un écu
héraldique. NOU8 appelons un IIpeintren un écussonneleur; cependant
nous employons aussi Ie mot consacré par l'usage allemand mahler
(maler - anciennement mieler j autrefois ou disait aussi scriven, pour
peindre - scriven, " écrire)) ).

2) .Ecu, escu" est Ie même mot que notre fchut, bifchuttillg, défeuse,
garde, eomme .écrin, escrin" et notre fchrijll, .. estang" etjtallg, --estendal't"
et ftalldaart, __ espion" et j'pie, .escarmouche" et fchermutseling. C'est dom
mage que Charles Nodier n'ait pas su Ie Hollandais ; alors il n'aurait pas fai
dériver --escal'monehe" de I'Italien scaramuccia, ee qui est chercher midi à
quatorze hem·es. Voici encore quelques mots dans lesquels la partie germanique
du Français se rencontre avec Ie Hollandais : __ ébaucher", boetseeren, --escaille",
.escale" , fchaal (Nodier: squa.q/ia), __ escarlate", fcharlaken, .échafaud" ,fchavot, • échanson", fchenker, .échasse", [chaats? (Nodier: scala!), .échec",
fchaak, __ écheIle", (chaal, .échevin",j"chepen, --escluse",jluis (Nodier: clu·
dere) , .écofrai", fchappraai (dressoir, porteoyaisselle, armoire), .école, fchool,
--escorce" ,.fchors (Nodier : cortex), "écot", [chot (uitfchot, uitbetaling - Nodier: quotIlS) , nécran" , fchrank, nécriu", fchr(jn, --écrevisse", kreeft, Hécril'e",
fchrijven, .écuelle", fchotel (plat), "écume", fchllim (Nodier: splImal) .écul'er",
fchuren (Nodier ,curare!) I "écurie", fchuur (grauge, habitation grossière - Nodier: eQuus!), négout", goot (Nodier : guttal), némail", (malt, "espargner" ,fparen,
.espée", (la racine fp se retrouve dans spaa "bêche", !pit, "broche", jp{jker,
Hclou", jpU, _axe") , --escousse", fchudding, • escrimer" ,j"chermen, .escl'oc". jchurk,
--espars" , fpar, "espringale" , fpringaal, "esquif", fchip, .esquille", jchll,
fchilfer, jcherj, (Nodier: fchidia!), .esquipot": ([paarpot), .esquisse" ,fchets
(Nodier : schizzo), -estacade", jtaket, .estamper" ,(tampen ,jtempelen, --estoe" ,
{tok (batou) , "·estouffade", .étuver", ftoven, "étabIe", f/abel, flal, --étage",
ftaadje, jta.qie, "étaler", uit/tallen, Hétat", ftaat, .étoffe", ftof, Hétouper",
ftoppen, "étrangIer", ftrengelen (entrelacer, tresser) , et nombre d'autres. Le
savant Hooufft a démoutré I'origine teutouiqne, ou même néerlandaise, d'au
moius 4,000 mots français.
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ERRATUM.

A la page 63, ligne 10, nous avons écrit: "mystères nationaLEs". C'est
que Ie mot "mystifications" était dans notre pensée, et que la plume a des
habitudes de sincérité, dont les ennemis cnragent et uont la grammaire, ca
cette occasion, a Hen de se plaindre.
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lies maternelles de I'école, ou bieu, si ron "eut, libérée de ses étrejntes bienveiIlantes, eût tourné à l'avantage de l'art, et qui motivàt I'opposition oiseuse, dans laquelle la « société" semble persisIer contre I"Acaäémie. Notre vieil ami Foreestier a écrit une inlroduction à une série
de visites aux expositions, dont il rendra compIe dans notre revue.
Dan8 cetle introduction , H hasarde la supposition que les tableaux qui «se
peignent)) d'année en année dans notre petit pays (sans qu'on puisse
,dire que Ie ehoix de l'huHe ou de la pommade 1) conlribue Ie moins
du monde à I'excelleuee des travaux), sont trop nombrcux, et iI demande qnel serait Ie ,ésultat d'une protection gouvernemenlale que b
.société ({Al'ti l) aimerait à voir accorder aux artistes. IJ pense que cela
btilOulerait la production , et iI ne connait pas de parois <!.e «zij- en bin.
nenkamers» 2), qui pourraient Joger toutes ces pages nouvelles, pages
,qui, rlu reste, ne proclameraient pas la gloire de leurs ({ signataires"
surexcités. C'est avec une émotion vraie quoiqu'énoncée SUl' un ton de
plaisanterie, que notre correspondant voit passer devant ses yeux les travanx dt: tonIcs crs forees jeunes ou exercées, qui n'ont qu'un avenir
précairc, qui n 'ont, urdinairement, qu'un passé ineolore ou assombri
par des soucis de toute espèce. Plus de buil-cent nouveaux tableaux
ont élé mis à l'expositioJl et soumis à la censure des amateurs bollaqdais de 1856. C'est une vérilé très sérieuse, fJu'i1 y en a parmi nos
meiIIcurs ~Irtistes dont Ie pineeau ne peut plus pourvoir à l'existence de
leur familIe..... 11 Dons semble qne c'est un malheQr assez important
pour son~er à un moyen de redressement. Notre ami sait par expérience,
et tout Ie moude Ie sait, qu'il y a chez nous une disette sen si bie de
bons ouvl'iers. Les maçons et les charpenliers travaillent proprement ;
mais ils mettent trop de temps à lenr ouvrage: c'est ce qui rend leurs
jonrnées trop chèrcs. Les menuisiers et les tapissiers, sont, en général, très incapables, et ne connaissent rien aux procédés qui, sortis de
quelques éeoles d'industrie artistique de I'AlIemague et de I'Angleterre 3),
inflnent si heureusement sar Ie style des meubles et des ustensiles, et
mettent les boos moreeaux sous la portée même des pères de famille
les plus économes. Les serl'uriers n'ont guère appris que la partie matérielle de leur état, et s'il y en a qui excellent, ce n'est pas dans
I'art généreux de Qninten Massijs, mais dans I'art sordide de la eon fection des cofIre-forts et des armoires de fer, peintes en orangé ondoyant,
dit couleur de cllêne. IJ n'y a qne les peintres au gros pineeau,
qui s'entendent bien à leur métier: mais ce métier est circonscrit en
des bornes trop étroites. Nos peintres en bàtiments ne s'occnpent qu'à
endnire les muraiIles, les portes, etc. de eertaines couleu!s de convention broyées à I'hnile. lis peignent les poteaux des portes, les chambranies des croisées, et tons les ornements de la façade en paille
très c1aire, ils peignent et vernisseatles portes exlérieures en vert ou en
noir (quelques innovateurs toutefois viennent de faire nn essai avce l'ocre
brune). Pour la boiserie des chambres, ils vOUs donnent Ie ehoix eutre
Ie gris et la cooleur de chair, et si Ie «stueatore» (Ie fléan de I'afehitecture domestique) a épargné quelque recQin de vos vestibnles et

I) Mélange de vernis et de couleurs à. l'huile.
2) L'appartement principal d'une maison hollandaise, à. coté de l'entrée.
3) Les ateliers de MM. Cuypers et Stoltzenberg à. Ruremondll sont en voie
de combler la lacune pour une partie de nolre pays.
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corridors, Ie peintre vous enduira la charpente et sa ferrul'e en
tellecouleur de chêne rougeatre ou en tclle teinte de safran que
vous lui indiquerez. I1 ne vous fera pas grace de vos clés, si malheureusement vous les avez laissées à la serrure. Sa brosse à la « couleur-de·bois))
n'épargue rien: la sculpture de votre rampe d'escalier, les marches
elles-mêmes, Ie réverhère en fer·hlanc et Ie lavoir dans votre
corridor, les gonds et les verrous , la chaÎne et Ie boulon de votre
grande porte, il vous emq lira tout de son épaix liquide, qu 'jJ y
étend en diverses nuances, à quatre ou cinq reprises, de manièrc à
bien lisser toutes les su rfalles qu'il a pu atteindre, à reodre mécon·
naissables toutes les moulures, toutes les concavités fortuites ou creusées
à dessein , dans les ornements de votre maison; vos croisées et vos
portes ne se ferment plus, vos serrures, vos verrous , vos charnières ne
peuvent plus s'ouvrir - tant il vous a pourvu de sa matière giuaote
et reluisante. Cependant je persiste à dire que, des ouvriers, les peintres sont ceux qui s'entendent Ie mieux à leur ouvrage: leur faute ne
se trouve que dans une ambition démésurée, qui veut tout convertir
en couches de peinture: non-seulement qu'ils savent imiter supérieure'
ment bien Ie marbre et même, s'iJs Ie veulent, toute espèce de bois mais ils vous peignent la pierre couleur.de-pierre, Ie bois d'acajou (dans
les panneaux des portes) couleur de bois de cM ne ou de citron, Ie
métal couleur dc bois ou de saMe..... Et uéanmoins je dois persister
à dire que Ie cercle de leur act ion est trop étroit. lis deuaient étudier
la peinture en détrempe. lis pourraient, avec bon succès, égayer d' ornements en couleur la matte blancheur de ces éternelles couches de
plàtre, dans les corridors de nos maisons, et surtout dans nos églises .....
On sent ou nous en voulons venir. Tous les ouvriers en fer, en
bois, en pier re , en peinture, et. s'i! faut en parIer , en mastics de
toute espèce - tous les hons tapissiers, les relieurs, les cartonniers, les
imprimeurs - les fabricants d'usteosiles de toute espèce - lous les hons
orfèvres, les dinandierll, les fahricants d'étoffes, les tailleurs, les coiffeurs - tout ce qui se mêle d'ARRÈl'ER DES FORMES, de décl'ire des lignes
CJui relèvent de f'esthétique - tout cela a besoin d'éducation, de direction , de surveillance: eh bien! vous, messieurs, qui vous sentez baUre
au coour quelque chose comme te sentiment exquis des convenances
esthétiques. l'instinct et t'amour des helles formes, - ayez pitié de
ces pauvres ouvriers désoouvrés ou mal.appris; donnez une tendance
pratique à votre force créalrice, appliquez-Iá aux objets qui en ont
grandement besoin. mettez-vous à la tête u'une phalange de jeunes
artisans, et, après que vous aurez sondé toutes les profondeurs de la
SCIENCE DES FORMES, exploitez les moyens de vos ouuiers et faites lei
servir au profit de la société et au bien-être de volre familIe. Vous,
paysagistes et peintres de marine, n'ayez pas honte de suivre l'exemple
dea excellents maîtres des XVII- et XVIII- siècles qui ont décoré nos
tapisseries de leur vues charmantes; vous, peintres d'intérieurs qui
avez voué un culte plus assidu aux exigences de la f-arme, faites-vous
tectonicien dans quelque matière moins dépréciée que les loiles ;i cadre
d·or.... Pourquoi, en Hollande, ceUe immense impOrl1\tion d'olljets de
luxe, de comfort, d'usage journalier - dont la première matièrc n 'est
pas plus chère ici qu'ailleurs? - Pourquoi s'i! y a, au numéro 1, un
monsieur qui écrit des lettres pressant es , accompagnées de grosses remises, pour faire vcnir de France ou d'Angleterre de jolics boÎtt:s à
()uvrage, scrdptées, peintes I garnies d'ornements en acier ou en cuivre ,
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ernées en dedans d'un beau miroir, d'une belle photograpbie, ou doublé
de satin moiré, et s'il y a , au numéro 2, un autre monsieur qui, du matin
au soir, court la ville, un tableau sous Ie bras, sur lequel, au milieu
de quelques fleurs, d'un verre à vin et d'un eitron découpé, figure,
sur un morceau de tapis de smyrne , une pctite boîte exactement semblable à celles que Ie monsieur ou numéro 1 altend depuis une quinzaine de Londres ou de Paris .... pourquoi alors Ie monsieur du numéro 2,
au lieu de passer des jours à faire des copies de ces jolies boîtes, ne
s'essaie.t-il pas à la fabrication des modèles? - Tont Ie monde se plaint
qu'il y a disetle de bons, de nobles ouvriers, gens d'intelligence et de
civi/isation: tous les artistes se plaignent qu'il y a, en proportion du
lletit nombre d'amateurs, surabondance d'artistes; et les amateurs disent
que la plupart des artistes ne font pas aSEez bien: pourquoi ces artistes
médiocres et superflus n'aspirent-ils pas à l'honneur et aux profits d'une
position honorable, quoique subalterne à leurs yeux, - celle d'un bon
ouvricr?
Cest là l'idée développée par notre confrère de Buiksloot ,en présence
des 825 tableaux des salons d'Amsterdam en 1856_

UN VILLAGE HOLLANDAIS,
au XIVe sièele •
Ans Ie I)résent Duméro de la "Warande)), M. van Berkel publie la sixième et dernière partie de ses études intéressantes sur
Ie « village hollandais )) au moyen age. A ehaque nouveau coup
de pineeau de l'habile éerivain son tableau s'il1uminc d'un nouveau
rayon du soleil de la liberté, de l'autonomie, et de la justice, régnant
dans nos villages dil XIV' siècle, autant que ces troÏs ver lus des nations
peuvent être développées dans une commune, sans que l'Etat dont la
commune rclève en souffre. La justice se manifeste admirablemellt dans
la balance des pouvoirs, des droits et d€s intérêts. Cetle fois M. "an
Berkel a traité la question, si eompliquée et jusqu'ici si mal définie, des
impóls et d'autres charges du village, telIes que le service militafre, l'entretien et la défense des digues. Il parait que M. van Berkel n'admet
pas de système féodal, proprement dit, en Hollande, eomme il Ie reeonnait en Brabant et en Hainaut: Ie travail que l'auteur vient de eonsacrer au village De nous en fait désirer que plus vivement qu'il entreprenne bienttlt la délinéation de quelqu'autre phase de la vie sociale
du moyen age_ Après avoir fait la, eonnaissanee dli paysan. nous désirons vivement que Ie seigneur et ses alentours' DOOS soient décrits nec
eette simplieité, cette c1arté, ceUe éfudition, cette profondeor ét eette
couleur vraie. qui donne aux eS'luisses de M. van Bèrke~ tont Ie eharlile
d'une fiction et toute la solidilé 6t l'utilité d'uDe seienee qlli se, drape
avee plus de raideur. Du présent article de l'.teur résohll evidemment que les charges et impositions de notte "mage, qui Ollt cammencé par être des services el des lribuls en rapport direet awec les
droits et les profits assurés au fermier , ont été converties peu-à-peu en
dettes d'argent: l'argent a réussi à se faire agréer comme Ie médiateur
universel entte Ie seigneu,. et les sujcts, comme entre les memllres de la eom-
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mune réciproquement. Une deuxième lendance qui se fait voir dans
l'histoire que nous écrit 1\'1. van Berkel, c'est la tendance à la centra·
lisation du savoir et du pouvoir. L'autonomie et la conscience des droits
comme des devoirs, ta nt chez les individus qu'auprès des communes,
50nt allées en rétrogradant, et ii faut avouer qu'il n'r a pas là de quoi
nous glorifier. Le sentiment de ce qu'on doit et de ce qu'on peut,
l'esprit de corps et de (·onfraternité. uni~ à une appréciation juste du
caractère sacré de l'autorité, - voilà bien ce que M. van Berkel a trouvé
inscrit en tête de bien des pages poudreuses, dépouillées ct expliquées
par lui au profit des lecteurs de la "Warande». Aussi sous cha~ue
phrase de l'auteur, bien qUll son style soit d'une douce placidité, Ion
sent battre l'artère germanique qui se chauffe au souvenir et au récit
des solides attributs et des nobles vertus de nos ancêtres : c'est surtout
ie vir sentiment de ce qui constitue une nationalilé, Ie sentiment de
parentage nous unissant à ceux qui parlent not re langue, qui partagent
nos mreurs, nos labeurs, nos peines et nos plaisirs, la piété dévouée
dn fils de la pat/'ie, qui se fait jour chez notre ami dans sa narration
comme dans ses raisonnements. Plaisc ft Dieu qu'un jour cette CHARITÉ
NATIONALE, si bonne, si généreuse, si ferlile en grandes aetions et en
paroles sublimes remplisse de nouveau Ie creur de la majeure partie de
nos compatrioles, et que la divergence des convictions religieuses ne
resle pas un obstacle permanent à l'en ten te cordiale des gens de bien
en Hollande, ni une source d'inimitiés sociales.
Du reste, M. van Berkel constate au tour de nous du progrès ; il
nous prédit encore des jours prospèl'es, et vienne la vieillesse, la dé.
crépilude pour la nation , s·écrie.t·i\, »l'esprit germanique Sdura triom·
pher même de son déclin; avec son impétuosité ancienne il traver·
sera les flots et les bruyères, il ira puiser de nouvelles forces au sein
de cette même nature qui était sa nourrice et son soutien dans les
forêts immémoriales du nonl, et dans des régions inconnnes il établira
de puissants royaumes, des villes et des villages florissants : alors les
Doms et les institutions revivront qui ne lui ont été pour ainsi dire que
des jouets et des tréteaux dans son enfance, et de mille bouches re.
tentira , à la rive lointaine de l'Orient et de 1'0ccident, Ie cri de la
pieuse gratitude: « VIVE CURIST QUI AIME LES FRANCS I)!"

VANDALISME.
'

La page 63 de notre "Partie française)) nous aVODi parlé de la

manie ?u. nivellement , qui depuis longue~ .années uccupe la
_
case prInCIpale des cerveaux de nos admlDlstrations et d'un
Dombre indéfini de nos riches particuliers ; nous avons dit ce qui suit :
«On ralfole du plaisir d'abattre des édifices, afin de gagner des espaces
pavés. Le conseil communal d'Amsterdam a décrété la démolilion d'un
joH bàtiment de 1620, un des rares spécimens de notre architect ure
en brique ronge et en pier re peinte que Ml\i. Reichensperger, Didron

•

1) Prologue de la loi saliqul!: • Vivat qui Francos diligit Christus' eorum
regnum custodiat" ....
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et B-eresford Hope ont tant admiré, quand ils noos ont fait Ie plaisir
de visiter notre bonne ville d'Amsterdam. On n 'aime pas les vieilleries.
Un homme rl'esprit (d'un esprit supérieur) vient de féJiciter l'administralion (dans Ie "Handelsblad») d u courage avec lequel eUe abat tous les
auciens érlifices, qui, à ce qu'assure ce monsieur, sur la foi d'un français (voyageur en nouveautés ?), sont "abominablesll. "Voilà ce qoe D009'
avons dû dire dans notre numéro de Septembre-Octobre; mais pour lors
nous avons pu y ajouter la remarque: "que tout espoir n'était pas
perdu que Ie coHége municipal De revint de sa résolution. II Depuis ,
cette lueur d' espoir s'est éteinte et la note doit être rangée ao nombre des errata les plus bêtes, les plus affiigeants, les plus conCondllnts qui soient jamais échappés à notre plume. Non, Ie collége municipal n'est pas revenu de sa résolution. Nous fondions notTe espoir
Sur une pièce qui nous semblait mériter quelque égard de la part du
cOllseil. C'était uuc reqnêle préóentée en faveur de la conservation de
I'édifice par M~I. BÜCHLER, président de la Société pour les progrès de
I'archilecture, aucien-pré~ident de I'Académie royale des beau x-arts ,
secrétaire de la 4"'· classc de I'ancien-Institut , VAN LENNEP, président
actue! de I'Académie des beaux-arts, memhrc de la section ponr
I'histoire et la phi'losophie de celle des sciences, TÉTAR VAN ELVEN,
dilccteur d~ récole de I'architecture à l'a'~adémic royale, ancien-conscillel' iI la Société pour l'arehiteeture, membre de l'ancienne 4me classe,
POTGIETER , HOFDlJK, SCHIMMEl" trois de nos littéralenrs du premier
rang, qni tous ont fait une étnde spé(~iale de la nationalité néerlandaise
et q.ui, pour .a voir des tendances différentcs dans les Icttres, n 'appré.
cient pas moins d'lIn zète commlln Ic style architectoniqne que l'eiprit hollaudais de 1530-1630 a engendré, - enfin par Ie directeur
Jc la "Diet,che \Varande" , qui, se doit la jnstice que, qnelqnes
soient ses prédilections gothi'lnes, il n 'a }1mais laissé passer une occasion pour lixer l'attention de bes compatriotes sur la beauté originale
d(~s façades de 1600, et q.ne, fante de défensenrs doot la religion devrait
les r:'pprocher dil style en qnestion, c'est Ini, I'adhérent dil cnlte des
archiducs bclges, qui, dep nis nn'e douzaine d'années, est seul dans la
prcsse néerlandaisc pour plaïder la cause de I'époque de Hendrick de
Keyser.
Les signataires de la pétition étaient soiltenus dans lenrs efforts par
1\1. Ie doct Bosscha , professeur d'histoire de l'atbénée d'Amsterdam,
memhre de la seconde chamhre des états-géiléranx, savant dont I'influcnee égale les hanls talents, ainsi que par 1\1. Ie doct. Schelterna ,
archiviste de ,Ia ville et de la provin('e, conservatenr et rondateur, pour
ainsi dire, d'un petit mmée d'antiquités à l'hótel de viIIe.
Les ~ignalaires ont développé dans leur pétition la signification historiqne et csthélique de I'édifice men';('é. Cest nn bàtiment à qualre
façades de denx étages, percées de croisées à I'étage snpérieur, de doubles fen êtres à arcs bomhés à I'étage d'en bas. 11 est surmonté rl'un
toit , jarlis couvert en ardoises. Deux ~randes lucarnes, bien composées,
conronnenl Ie milien des façades principah's; D'antres Incarnes plus peliles décorent les quah-e pentes du' loit. Celni-ci ainsi que les pignons des
Inrarnrs sont ofllés d'éléganls finials. Entre les fenêtres, des pilas.
trI's, à simpfes chapitcanx doriqnrs, sont engagés dans Ie mnr. Le
h:'uiment est en brique rouge, mais Ie souba~sement, les baies desfenêtres cintré('s, la corniche qui règue antour du toit, Ie milieu et les
exlrémités dps pilastrl's, les o"n~ml'nls dt's lucarnes et- slutont Fentl'ée
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principale, dans la façade de l'est, sont garnis cl renforcés de pierre
de taille. CeUe entrée est des plos corieoses. Au premier étage, qui est
constroit à une hantenr suffisante poor qoe Ie rez-de-chaossée forme
une halle à la viande asse~ spacieuse, elle cODsiste en une baie pleineintre de bonne proporlion, s'accordant parfaitement avec la grande
locarne en haut et la porte en dessous. CeUe porte, celle de la halle,
est percée dans un immense perron, à dOllble escalier, de \'ingt-trois
marches, par lesquels on monte à I'étage sopérienr. Cctte disposition
avait son excellente raison d'être. L'étage supérienr était un corps de
garde de la bourgeoisie armée. Cela défilait, cela montait et des.
eendait ce double perron, s'y rangeait aux occasions solcmnelles, au
passage des princes qui ont visité notre ville, etc.; et comme Ic
bàtiment est situé sur Ic point de section de deuK immenses quais qui
forment ensemble un angle obtus à la place que notre eorps de garde
do mine , I'arrangement du perron peut avoir servi en même tem ps pour
découvrir Ie mouvement de I'émeute dans quelqu'insurreetion, pour
faire feu, et pour se mettre à couvert contre la populace. Nous comprenons parfaitement comment la pensée à po soorire à nos ancêtres de
meUre la halle a vee ses provisions et les marchés qui se tenaient hebdomadairelllent soos les auvents fiKés aux façades latérales et oeeidenlales du bàtiment, - de mettre, disons-nous, l'industric et les moyens
de subsistanee des bourgeois sous la proteetion immédiate de la main
armée. Ajoutez à cela que Ie bàtiment occope ulle plaee dont on n'a
aucunément besoin po or qoclqu'autre usa ge. Derrière lui, à une bonne
distanee, s 'élè"e la grande église réformée Mtie par Hendriek de Keyser,
et eomme c'\:st sous les auspices de eet architecte que notre halle aussi
est bàtie, il a eu ses intentions biell déeidées, en traitant l'église dans
un tout aotre style que l'édifire civil. Dans l'église l'influenee des" ordres n domine visiblement, et quoique Ie bàtiment ait son originalilé
néerIandaise, on voit que l'arehiteete a vouln faire du ~rand style. Lr.
groupe des deux édifiees entourés des maisons de la (( Westermarktn 1)
et de la (( Keizersgraeht» 2) n 'en est qoe plus riehe et plus intéressant.
Cest ce qui a frappé Ie célèbre peintre de eités Vander Heyden (do
XVIIe siècle), et à différentes reprises notre halle lui a servi de modèle.
L'artiste anglais Cooke n'a pas hésité non plus à loi aecorder une plaee
dans ses uV ues n de I'Europe.
Et qnel accueil pense-t-on qae Ie conseil munieipal a préparé à la
pétition qui demandait la eonservation de ceHe intéressante maison du
temps de lUaorice de Nassau? Le bourgmestre a rappelé an ('onseil
qu'il avait voté la démolition; il lui a rappelé qlle, ('omme Ie boreau
de rétalonneor de la ville était placé ailleurs, on n 'avait plus direetement besoin du bàtiment, QUE LE BàTIMENT DÉPARAIT UN DES PLUS BEAUX
QUARTlERS DE LA. VILLE et que la réparation et l'entretien cntraineraient de
grands frais. Notez qoe ees réparations ne sont que des travaux ordinaires, comme tout édifiee, qu'on veut conserver , en demande de temps
en temps. <lUn moment poortant,n a dit M. Ie bourgmestre, «j'ai été sur
Ie point de vous proposer de meUre Ie Mliment à l'enchère sans la
clause «pour démolition» - afin de profiter de la disposition de
quelques amateurs d'reuvres d'architecture; mais admeUant la possibilité

1) Marché de l'oucst.
2} Quai de I'Empel'eur.
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que . ces messieurs ne se décidassent pas à y faire les réparations nécessaues, je suis revenu de cette idée, et je vous soumets l'adressc
de MM. Büchler, c. s. en vous offrant la parole relativement à son
objet. "
La parole, c'est 1\1. Koenen qui l'a prise, - pour moli ver son vote
dcstructif émis à la délibération préeédente. M. Koenen a donné un démenti
à ses bons anlécédents I); il a dit que la pétition était bien rédigée,
etc. etc. que les signataires étaient etc. etc. - mais que la « science de
l'architecture (bouwkunde)" ne devait pas être considérée seulement
eomme un des IC beaux-arts)); qu'elle devait être mise en rapport avec
l'utilité pratique et la destination des édilices, et que l'entretien, (( QUELQUEFOIS coûteux n d'aneiens bàtiments ne méritait pas de (( reeommandat ion ILLIMITÉEn. C'est pour cda que etc.
Lc bourgmestre, la pétition à la main, a déclaré encore qu'un examen récent ne lui avait pas prouvé qu'i! y eût quelque «fait histoJ'iquc n se raltachant au monument etc. et iJ a conclu à Ia ratification
du décret destructeur. - Les 28 membres présents du conseil n'ont
eu rien de plus empressé à faire que de a'unir avec cette conclusion :
pas une seule élucitlation de demandée, pas une seule excuse de proférée.
Le . bourgmestre, comme président de l'administration ordinaire de la
v ille, et 1\1. Kocnen, l'aneien-éehevin, ont seuJs motivé l'opinion vandale défendue par eux. Le conseiI a lout approuvé. Le conseil n'a pas
proposé la moindre mitigation de Ia sentence Le conseil n'a pas cru
que les signataires de la pétition méritassent Ie moindre égard. IJ n'a
pas proposé de délibération ultérieure. Il l'a trouvé plus commode de
jeter has ce qni est dehout, ce fini est debout avec honneur depuis
:236 aus, de se draper de son plus beau manteau et de répondre sèehement aux signitaires:
nLe conseil n'a pas trouvé de fondemp.nts suffisants ponr satisfairc
à votre désir.» 2)
Dans la «Partie néerlandaise,n pag. 544,nous avons consigné les noms de
quelqnes-uns nes mem bres du conscil qui ont cODpéré à eette reuvre de
destruction. Nous savons qu'il y a parmi eux plus d'un qui doit partager notre opinion par rapport à eet indigne traitement des monuments de nos ancêtres et de leurs défenseurs d'aujourd'hui: mais, s'iJs
ne voyaient pas moyen d'arrêter Ie stupide mart~au qui va briser I'édifiee, iJs n'auraicnt fait que leur devoir en protestant hautement eontre
la démolition déerétée et contre I'accueil inconvenant qu'on a fait à Ia
pétition de M1\L Büchler c. s.
Nous invitons nos amis à l"étrangcr, les directeurs des revues archéologiques et littéraires, nos eonfédérés, à donner la publicité néce~saire
à ce nouvel acte de vandalisme dans notre tem ps de . «progrès".
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nProjets originaux de bàtimeRts modern es" , par M. Hacault. Ce

1\1. Hacault n'est rien moins n qu'un enrant qu'on doit mener à la lisière".
1) "Annales arcbéologiques", 1854, p. 109.
Voir la "Partie néerlandaise" du présent numéro, pour Ie proeès verbal de
la séallcc et pour Ia réjJ\'lnBe tcxtuellc du conscil, p. 542-1i44.
2)
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M. Hacaolt s'est chargé de résoudre Ie problème de I'architecture poot
Ie XIX- siecle. 11 n'cst rien moins qu'on éclectiqne.... S'j) faut l'en
croire, et, parol~ d'honncur, nous l'en croyons - il ne prend pas dans
Jes différents styles de qtioi composer un type commun (<< Gesammttypus II ) , il a en horrenr (( I'imitation servile des modèles existants II •
M. - Hacault 5 'avoue un homme du temps moderne, un partisan dn
((principe de I'utilitéll. Et comment M. Hacault s'annonce.t-il, non pas
oralement , mais plaotiquement? - Par nne superbe « maison gothique" •
Non, non, M. Hacanlt n'est pas de l'école rle M. COGsin; il ne
poursuit pas Ie Vrai, Ie Bien, et Ie Beau, dans tous les systèmes, même
dans ,les systèmes les plus radicalement opposés. Si M. HacanIt serait
com-aincu rJ'avoir pris quelque chose dans différentes écoles - ron
verra, que, très modcstemcnt, il s'cst contenté du Faux, du Mal et
du Laid. On ne doit pas médire de 1\1. HacauIt: cOmmc s'i1 avait des
prétentions écleetiques. Il prend, timidement , son gothique dans les
aberrations pllbliées par Pugin et mises en regard des bons modèles
anciens. Les (( imitateurs serviles II sont baUus à ne s'en plus relever :
dll moins nous ne saurions mieux fairc que de eaehpr nolle visage dans
I'herbe, quand nous serions condamnés, en nOlls relevant. de jouir
de raspeet d'une maison gothique de 1\~. Haeault..
(( Projets de maisons de ville et de Campagne ll, par M. Ungewitter. - '
(( Plans, élévations, coupes et détails de meubles du moyeR àge ll, par
Ie ,même. La condamnation de M. lIacaul! implique I'adhésion aux
principes de 1\1. TIngewitter. Surlout scs « maisons
sont d'un effet
charmant, et nous Ile doutons aucnnément qne la physionomie ne soit
une fldèlc traduetion de la distrihution judicieuse de l'intérieur. Pout
Jes meu hles nous allfions lien aimé que 1\1. U ngewitter SP, fût pénétré
davantage cncore des monuments dans ce genre publié par 1\'1. ViolIet-Ie-duc.
J)

TI ne troisième nolice bibliographique, dans nolre « Partie néerIandaise 1), est vouée à un poëme tomantico·historique - tm poëmc à tendance - pal' Ie ministre protestant 1\'1. W.- n.. J.- van Eyck. C'rsl l'agitation de 1853, à I'oceasion de I'installation des évêques, qui a poussé
l'auleur à trailer l'histoire de Hendrik Voes, que l'auleu .. appelIe nn
martyr de la liberté évangéli{lue. Nous regrettons que la pièee n 'ai!'
pas de beautés qui fassent oublier Ie manque d'à-prolloS de la publication.

MÉLANGES.
11~ néerlandaises

7/''''~ Ertaines petites notints ,qlle

nons ajoutons à nos livraisons
sous Ie titre de « mélanges)), 50nt lJresqlle toujonrs illtradui~ibles: c'est pour ce\a que nOus aimolls mieux placer ici les ('ommunicatiolls qui no us "iennenl de l"étranger. Avec la nou"elIe année nons complons donDer quelqu'extension à celle rubrique. Dans
Ie numéro pour Janv. Févr. nous auroDs Ie plaisir de communiquet ~ nos leeteurs néerlandais Ie discours remarquahle, par lequel Sou Eminence
Je cardinal-archevêque de Cologne a pt'écisé I'action des sllciétés diocé

