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DE WARANDMEESTBR,
BIJ GBLEGENHEID
DER

T I E R D E „OPENINGHE".
Drie jaargangen van ons tijdfchrift zien het licht. Wij hebben, in onzen kleinen kring, met velerlei moeilijkheden te
worstelen gehad, maar zijn ze, tot dus verre, gelukkig te
boven gekomen. Dit danken wij aan vêle oerzaken. Wij noemen er flechts éene.
Onze landgenôten maken geene zoo groote uitzonderiug
op geheel het befchaafd Europa, dat zij gants achter zouden blijven in het ftreven om de Studie d e r Chrrstelijk
Voor- en Middeltijd dienstbaar te maken aan de Nieuwe Nederlandsche Kunst en geheel het verjongde Nederlandsche Leven. In dat ftreven mee te gaan en velen mee te lokken,
ziedaar den wensch van den Beftuurder der »Dietsche Warande", en de verklaring van zijn arbeid en richting.
Hij heeft een gering denkbeeld van wat hij mag uitgewerkt
hebben, en bouwt zieh geene luchtkasteelen : maar, gelijk
een kundig en vurig geestverwant, de Pastoor van Droogenbosch, zieh uitdruktjfjf »Kunt gy, als het huis in brand
ftaet, het misfehien... niet meer blusfchen? Gy zyt niet te
min een braef man, als gy maer eenen emmer water aanbrengt^". Wanfmaak en floopzucht zijn inderdaad niet kwalijk bij een 't zij fmeulenden ?t zij vlammenden brand te
vergelijken, die nu en dan lichter laaye teil deur en venster
1) Ziôzijne vlagfchriften, Brus&î, Vauder Eydt (VJaemschen Steenweg),
I, 6* Drafc.
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uitflaat en die al vrij wat onheils kan aanrichten : - Vooral
in HET HOOGSTE.
Want, maak er den planter en gaarder der »Dietsche Warande" geen verwijt van , • dat ' hij een hoog denkbeeld heeft
van DEN OORSPRONG, DE EISCHEN, en DE BESTEMMflING DER KUNST;
dat , bij gebreke van Krachten , geloof en hoop hem een
ijverigen Moed en een vasten Wil geven , om me é te arbeiden.
aan hare herftelling, vooral in hare twee eerste en edelste
bedieningen : het verftrekken van vormen aan den Godsdienstzin , het leiden en verheffen van het Volksleven , ook in zijne
meest alledaagsche uitingen.
Nooit wellicht is het kerkelijk , het nátionaal , het huislijk
leven zoo weinig van de algemeene, de maatfchappelijke , de
nationale kunst doordrongen geweest als in onze tijd. Het is
zelfs niet dan met moeite, dat men zich de eigenaardigheden
van zoodanige - kunst , die immer iets meer. en iets redelijkers
was dan de afgezonderde en willekeurige pogingen van b zondere personen, kan voor den geest brengen.
De • reagtie tegen het algemeene en nationale , tegew dat
gene wat de w tereld grootendeels beheerscht en de volken
gekenmerkt heeft tot op de Renaisfance, neen , zelfs tot op
den val der Bourbons, is zoo hevig , dat velen , * dat negen
tienden van de tegenwoordige ku-nstengars , fchrijvende denkers
en denkende arbeiders , ar1oos gelooven , of , zich in zelfgenoegen dies maken , dat * het. hier en daar aan individuééle
kraftgenien gegeven blijft de kunstwereld te béheerschen ,
daarin elke denkbare omwenteling uit te werken , en ,dat
oorfpronkelijkheid -- waarborg van. welflagen , zegt men -- ge'legen is in volkomene loslating zelfs van het láatst verledene.
Zij verbeelden zich , dat Dante , Shakefpd e , en Gó.the , dat
Leonardo , Michelangelo, en Rembrandt zulke geïzoleerde , koude
kolosffn geweest zijn, • en nu blijft er voor de zeer kritiosch
ontwikkelde kunstenaars onzer eeuw van vooruitgang niets
over ,en men acht het. , iets hoogs
dan zich in zijn
kabinet of atelié op te fluiten
en meesterwerken te putten uit het onverzadelijk zichfzelf bewonderend individualisme.
-

.
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Men is het, flach.toffer eener zonderbare e"wt ---w d
vergisfing.
Voor-eerst : men levert het bewijs niet , dat de' grootste
a esthetische verfchijnsels in het eerste vierde der XIVe en XVIe,

in het begin en midden der XVIIP Eeuw en in het veertig
tal jaren , waarvan 1800 het middelpunt is , met eenig recht
Dante , Michelangelo , Leonardo, Shakefpere , ' Rembrandt of
Gothe genoemd kunnen worden. 'Ten tweede : men ziet voorbij,
dat al de genoemde kunstenaars voor-eerst door hunne bij
naam bekende , voorgangers en ' tijdgenoten gevormd zijn en,
ten andere , dat , welke individueele kunstfcheppingen in eenige
eeuw mogen voortgebracht zijn, naast deze, nog andere kunstgeheelen optreden . (dat is : treffende ideën , vèrwerklijkt in
zinnelijk_ waarneembare formen), welke even zeer tot het gebied der a esthetiek behooren, en niet buiten de vergelijking
gefloten kunnen worden : ze mogen dan , karolingische cyklus,
gothische kathedralenfamilie ,,. ,fymboliek van liturgie of wapenkunde , berglandsch legendemeys teem of plecht- en zedenfch at,
humt rismus der doodendans^en ', ontdekking van Amerika , de
echt tragische worsteling an\ Philips II met zijne nederland,

sche onderzaten , de hollándsche burger volksgroep der republiek vanFrederik Hendrik, het bloedroode drama van den

helschen meesterzanger Ro iespicrre', Napoleon, Beethoven , of
hoe anders heeten. Men zegge nièt , dat wij het ongelijkfoortige vergelijken. Men heeft f lang genoeg van de toevallige onderteekening of monogramniatisphe mijning eener fchilderij ,
eener ode , eener melodie af h n kelijk gemaakt , of het ftuk
in de gefchied- en leerboeken\ der kunst zou worden opgeteekend. Het doet niets tot de xesthetische waarde van een
verfchijns.el, of het met meer of '--Minder recht éen persoon als
auteur kan aanwijzen. Men telt ,voor, zijn ' gemak, de dichters en fchilders op , fchrijft de ri. 'men van wie toevallig een
pen of een penceel hebben aangerá t in de woordenboeken,
en dan ziet men in zulke woordenboeken kunstkompendiums'i
Wat verwarring 1 Een ftad zal niet gebouwd, een land niet
ontdekt , een volk niet overwonnen zijn ., om dat de naam des
y
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Konings onthreekt , onder wie het heeft plaats gehad ; en delft
men hier of daar een munt op, met zeker profiel en zekere
romein-kapitale naamletters , dan zal . in eens de waereldgefchiedenis met Bene belangrijke bladzijde vermeerderd zijn.
Hier heen : dat het de rhetoWaar willen 'wij heen?
rika niet alleen is , die de poëzie te reglementeeren en te
erkennen of door te .fehrappen heeft ; dat het niet genoeg is
de kunsten zusters te verklaren , dat er nog meer verfchij asels, en binnen de grens. der resthetiek, met elkander op het
innigst verwant zijn.! . Wij hebben boven er eenige genoemd.
Men maakt geen poëzie door te f c h r ij v e n alleen maar door
te leven. Vele dader' zijn zoo fchoon, behelzen zulke treffende
denkbeelden in zulke heerlijke verfchijning geuit, d-at zij
niet zoo bizonder de literaire form, en niet allermeest de kunstigste , behoeven , om waarlijk poëzie te zijn , om zoo door
zintuiglijk treffende fchoonheid als door heure gehalte den
getuige tot tranen te roeren. Een gedicht of een fchilderij
heeft geen een wezenlijke 'hoedanigheid , die het meer aanfpraak . geeft om als eesthetiesch . verfchijnsel befchouwd en behandeld te worden , dan eene waarlijk fchoone daad.
Zoo hechten wij dan aan fehilderijen en gedichten, om het
fchoone-zelf, om het poëetische ; uit gelijken hoofde (en niet
alleen om zedelijkheidsredenen) als wij hechten aan fchoone
daden : naar ons oordeel , verdienden Maria van Reygersberg,
Vondel en De Ruyter , eerder naast elkaar in het zelfde biografiesch dichterenwoordenboek te worden- opgenomen, dan,
bij voorbeeld , Vondel, Mev. van' Winter van Merken , midsgaders broeder en man.
Wij willen daarmeê het maken van fpeciale woordenboeken
niet in diskrediet brengen : 't zij verte ; we zouden zelfs bereid zijn, gedachtig der zwakte van. het menschelijk geheugen,
om genoegen te nemen met eene klaslifikatie van de vaderlandsche mannen en vrouwen in bruinen en blonden : maar
we wenschen , dat men, vooral waar merg: helden des geloofs
en der liefde en ware geniën der kunst van elkander onderfcheidt --- dat men dan erkennen zal hierméde iets te doen,
--

-
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'twelk, op liet gebied der wsthetika , eene vrijiieid, en Middel
van redeneering, niets meer , gerekend moet worden.
En nu de xstlietische verfchijnsels in engeren zin. We komen nog even op de groote kunstenaars. van hierl oven tê-rug.
Ten eerste , men vergeet , dat -ze,., gevormd door voorgangers
en tijdgenoten , flechts een fchakel in de keten, en geenszins
geïzoleerde, volftrekt oorfpronklijke , kunstuitvinders zijn ; ten
tweede , het is onwaar , dat alleen, of het meest, individuéele
kunstwerken tot het gebied der a esthetiek behooren : en , bovendien , -/- niet flechts zijn de genoemde geni én door hunne
met name bekende voorgangers en tijdgenten gevormd, maar
ze hebben alle, alle , de melk der liefdrijke en vruchtbare
moeder Traditie gedronken : ze hebben , alle , veel meer nationaal-fubjektiefs bij zich dan onze hetzij wrevelig pantheïstische, het zij vriendelijk platonische, liet zij pr^etenLieus e atische I itiekfchrijvers rieken of raden kunnen. Dante is, ten
fpijt van zijn ibelinismus, de katholieke dichter der middeleeuwen , doorvoed met kerk- en volksoverleveringen , vervuld
van den wijsgeerigen geest des afgeloopen tijdperks , en eene
ware Item van zijn gefchokt vaderland. Zijt gij, lezer , groot
liefhebber van Shakelpefre's berijmde gefchiedboeken, liet zij
fommige tafereelen uit de tomneinsche , het zij fommige
uit de ngelsche historie ? Men moet erkennen , dat er,
ook bij het onbeduidende van den knoop des tooneelwerks,
frame trekken in die (tukken zijn: maar komt het u niet voor,
dat Hamlet, Macbeth , King Lear , Othello , in alle wéike de
volkslegende de hoofdrol .peelt, veel hooger ftaan ? _ En zelfs
Gthe. Is zijn beroemdste werk overl(ompleet, als I)a Costa
het te recht genoemd heeft._ in zijn hechts-i om Bete gedeelte
geen volkslage? Heeft de ` illozoof wel iets méer gedaan ; dan
die volkszage met elementen uit eigen boezem en ondervinding geput aan te vullen ? Is Overbeck , met zijn geminacht
Nazarenismus , en verkleefdheid aan de middeleeuwsche godsdienstrichting , niet veel ftouter innovateur in zijne » Laatste
Avondmaal"en dan Leonardo ? 1--- is deze zoo veel oorfpronkelijker dan Giotto? heeft Michelangelo, ten fpijt van zijne ge.
-
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weldige en vaak oneerbiedige fcheppingsdrift , ten fpijt van
zijne athleftische neigingen , zich niet van de allegorie
voortijd - moeten bedienen ? + f Is Rembrandt geen voortre$ijke
daguerreoty0pS flechts werkend bij fterk zonlicht ! -t-t we rklank of wéerfchijn van hetgeen hem omgaf?
Het voorbeeld van de beroemdste kunstenaars fchijnt dus
aan het modern individualisme niet tot verfchooning te kunnen ftrekken. •
We fpraken van dicht- en fehilderkunst. Waar wij op het
ruimer gebied der beeldende kunst in 't algemeen , op dat
der aartskunst , overftappen )-J-I- doen wij de. zelfde ontdekkingen. We fpreken niet van de b1óèitijd der christelijke architefrfuur. We willen fpreken van het tijdvak, waarin het voorfpel der individualistische vioolfoloes onzer eeuw reeds in fommige - opzichten vernomen werd. We willen niet fpreken van
het werk van eigenlijke architecten , of bearbeiders van den
algemeenen (en nimmer individualistischen) bouwftijl der latere
eeuwen. We willen vragen , wat er van de bouwwerken der
beeldende kunstenaars is , die de fchilderkunst tot hoofdvak
hadden ,+i- de fchilderkunst , federt de XVe Eeuw, zoo als men
ons verhaalt , geëmancipeerd. Ziet Michelangelo , ziet Rafaël,
ziet Rubjens aan het bouwen , aan het teekenen van gebouwen en architejtonische ornamenten. Is het iets nieuws , iets
geheel ongeziene, iets volkomen oorfpronkelijks dat zij u te
voorfchijn brengen ? -j- Ach neen ! - - om de zeer eenvoudige
reden, dat het nieuwe in de kunst nimmer een met naam bekend auteur heeft ; dat laat de lieve God , tot befchaming. der
groote genien en hunner romein-kapitale namen , door den minderen volkshoop arioos uitvinden en aanbrengen , en dan komen
de genien en die nemen het over. • De koepel van_. Sst _, i ter is
een grootsch . bouwontwerp : maar. , jammer voor onze individualisten , 't is niets nieuws : een koepel is iets yzantijnsch
en . nog ouders; den pasfer wat wijder te fpannen is geen kunst,
en, met de regels der ftatilta voor zich, eene vermenigvuldigfom
of regel van dri n zonder fout uit te werken is inderdaad geen
heksenwerk : allerminst , wanneer men volgencis de antiek•
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heidensche beginselen overvloed van bouwmateriaal verbruiken
wil. -Friezen en architraven te krommen is ook, gelukkig, geen
vinding van den tôskanschen reus: dat misbruik van den edelen
riekschen hoofdbalk komt op rekening van het hooggeprezen
tijdperk , waarin men fchouwburgen bouwde , om zich in het
zien verfcheuren van menschen te verlustigen. RaJael drukte
zijn (tempel van elegantie aan de deloratie der oude bouwvormen in; RubYens maakte van de dekoratie fchier de XonstruJtie zelve;-t4- vinders van nieuwe bouw' tëmenten zijn geen
van beiden geweest. Als men van Renaisfance hoort, dan denkt
men dat die ontkerstende kunst plotselijk in het leven is getreden gelijk een kind geboren wordt : het ééne oogenblik
zijn er op eene plaats hechts zes menschen te gader, het vol-'
gend oogenblik zijn er zeven menschen. Die goed zien kon ,
had in 1400 den bouwftijl van 1i- en 1600 reeds kunnen voorfpellen. - Het opgraven van antieke beelden ging . famen met het
opbruisen eener heete liefde voor de antiekeit fchoonheidstype
in de borst van het nieuwe tijdperk. De beeldhouwer zou
die antieke proportiën , die heidensche noodwendigheden,
die fterk ontwikkelde zinnelijker lichaamsdeelen en kleiner
i k blinkende ftoffelijkhoofden , die gevulde fpieren , die vrff
heid wel te Tugggevonden hebben , *al waren de antieken begraven gebleven.
Het is dus geenszins het individualisme , maar het is,
ter een , het volk zelf , het is, ter anderen , Gods geest,
die de v ereld regeeren : en nu is het eene edeler en
vruchtbaarder bediening een orgaan in dat volksleven en
een werktuig van dien , hetzij met eerbied gezegd , zeer
mnaatfchappelijken geest te zijn , - - - een menschjen in den
bonten groep , -#- dan op een piedestal te klauteren en
met een gefronst voorhoofd de goê gemeente te doen gelooven : » Ik ben een eenling : zonder ouders en zonder kinderen:
ik ben de oorfpronklijkheid ; ik Í opieer niemand; ik gedraag
mij als of ik niets wist , alsof ik niet opgevoed, was , als of
het mogelijk Ware , dat mijne jeugd alle leiding en beflisfenden indruk ontbeerd had. Ik voel mij met zekere onbevooroor—

t-
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deelde zin- en geestvermogens , met volkomen versche werktuigen, toegerust en daarmee ga ik nu uitvindingen doen , en
zal de waereld verbazen. Wat meent men , dat ik doen zal ,
wat men reeds vroeger heeft gedaan ? Als eenig kunstwerk
een vroegeren kunstenaar waardig en vroegeren geflachten vruchtbaar en voldoende geweest is, dan . bewijst dit , dat zoodanig
kunstwerk onzen . tijdgenoot niet meer deugt , en mij , nieuwgeboren geest , niet gevraagd mag worden. Ik zal nieuwe werken fcheppen, en vergeten niet er mijn naamcijfer op te zetten ,„ en dan zal de woereld verklaren , dat de voorraad zesthetische, verfchijnsels aanmerkelijk is toegenomen !"
Wat misverftand ! Wat vraagt de ..maatfchappij er naar (als men
,haar, zelve , niet de luidste fprekers in haar naam, kon raadplegen) +w hoe het met de oorfpronkelijke fcheppingsgave van
dezen of genen ftaat ! De maatfchappij heeft fchoone kunstwerken noodig. Kunstwerken,. die de maatfchappij niet kent,
heeft zij niet : hij die iets het beste kent bezit het veel meer
dan de eigenaar, die het niet kent. Laten wij dan de maatfchappij , onze broederen , zoo-veel mogelijk in het bezit ftellen van kunstwerken , die slechts o nt dekt , niet of na*uwwijks
gemaakt behoeven te worden t om door de mensclien te worden bezeten en genoten.
Hiertoe iets bij te dragen,44 ziedaar wat door ons beproefd
wordt. Wij wijzen in onze » Warande" de kuns(gewrochten aan,
die ons waardig fchijnen door den tijdgenoot gekend en gewaardeerd te worden; onze vrienden komen er de beeldwerken
befpreken , de gedichten en melodieën reciteeren , wier genot
misfchien in nog hooger mate voor onzen tijdgenoot is we€gelegd dan voor de menschen uit de eeuw, waarin zij het eert ontftaan zijn..opiéëren dunkt ons vaak een beter en meer maatfchappelijk werk dan zoogenaaind fch.eppen. Waar vindt neen
het ergens bewezen , dat een kunstwerk geen verdere bekendheid mag verkrijgen dan den engen ruimte- en tijdkring,
van 20 mijlen of honderd jaren doorfuede, waartoe. het wellicht 'verwezen bleef? Waar ftaat dat ergens met gezag ?
waar betoogde men het met loeika ? Waaruit leidt. men af,
-

,
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dat liet beter is , zo& als Israëls doet , een kolosfalen en
bedroefden visfeher voorbij een kerkhof te laten dwalen ,
dan , zoo -als Joseph heller doet , de » Theologie" van Rafaël
te verhonderdvoudigen ? Alle achting voor knappe kunstenaars als de Hr Israëls , die oorfpronklijk wenschen te zijn:
maar in de eerste plaats moet men mensch wezen ; en de
beste mensch is hij , die de maatfchappelijkste mensch is.
En wie is de maatfchappelijkste mensch ? Die aan het grootste
broederental het bezit der hoogste goederen helpt verzekeren.
Zoo dan , die honderd broederen fticht, doet beter dan die
honderd broederen ftréelt ; het best doet hij„-r- die ze fticht
en ftreelt te gelijk. Maar waaruit leidt men nu af .t-- dat het
geluk van méerdere menschen bevorderd wordt door het
.fchilderen van zoogenaamd oorfprónkelijke dan door het ,(opiteren van fchóone ftukken ? Alle achting voor den Hr Israëls
(en wij noemen hem, om dat hij tot de besten hehoort) —
maar noch hij , noch zijne vrienden zullen hem bij den man
der Stanze en Lo9yie vergelijken.
Het meeste belang heeft dit vraagpunt in de hoogste ftoffe.
Velen vermeten zich , op hun instinXt af, kunstwerken te
ondernemen , die tot de verhevenste Itategorie behooren : kerken , kerken willen zij maken : kerken, dat is godsdienstige,
maatfehappelijke , en xsthetische centrums. En bij de bearbeiding daarvan wagen zij 't, af te wijken van alle beftaande
voorbeelden , en • aldus den ftaf te breken over hetgeen de
voortre*ijkste kunst in het krachtigste tijdperk heeft voortgebracht. En met dat boud beftaan , met die onverklaarbare aanmatiging, nemen de anderen , de kommisfiën , die de kerken
doen bouwen, genoegen. Wijt het niet aan ons , zoo die vermetelheid ons fchokt en verontwaardigt. Wijt het aan den eerbied , dien wij hebben voor de werken der vaderen, aan de
liefde , die ons hart vervult en die het wapen doet trillen
in de hand, bij het befef der eeuwige en godilijke beginselen,
waarop de echte kunst gebouwd is , en bij liet gezicht der
miskenning, waarvan zij het voorwerp zijn. En ach! de overmoed , de deerniswaardige eigenwaan onzer zelfftandige (i)
}
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architekten komt meerendeels niet voort uit eene ernstige
vergelijking van hetgeen het voorgellacht gedaan heeft , met
hetgeen zij'zzelven ontwerpen : . maar uit eene volkomene onkunde van het eerste, en gebrek aan toetsing van het andere.
Een dicht floers hangt hun voor de oogen , en achter dat
duistere floers krabbelen zij hunne onbekookte • ontwerpen op
de geduldige blaadtjetis van een zakboekje#. Wel geringe voor=
bereiding tot het fcheppen der » eigenaardige vormen" van
den » geheimzinnigen tempelbouw" , door den Aartsbisfchop van
Utrecht in zijn jongste mandement zoo nadrukkelijk geprezeil ! Helaas ! wel verre van te befef en , 'dat een gebouwde
kerk nog ganis iets anders is dan een gefchrapte kerk , huiveren onze bouwers niet teug voor het kolosfaal beauit, orn
wat hun » nog al aardig" op de teekening voorkomt in hout
en fteen op groote fchaal te doen uitvoeren. Met het kalmste
gemoed van de w;ereld becijferen zij de • onredelijke elemepten van hun beftek. En zij bedekken hun gelaat niet ihet
beide handen, zij buigen geenszins fchaamrood het hoofd,
als het werk voltrokken is , en als de minst geoefende blik
beoordeelen , kan , dat die Gothiek niets heeft - van de ware
Gothiek; dat dát Byzantijnsch geheel het geheimzinnig leven
mist van het Byzantijnsch 't zij van San Marco, 't zij van
Saint-Front, 't zij van het Romaansch (want dat meent men
er doorgaands mee) der limburgsche meesterwerken van vóór
1220. Zij zien niet , hoe de rieksche tempelbouwers , de
^tomeinsche badftoof- en ei rkóntwerpers , en de architekten der
eerste Renaisfance, opgefchrikt worden in de moederaarde, die
hun ftof verzameld houdt , wanneer men in onze, tijd van
» monumentale" kerken fpreekt, en meent dat de » vijf orde"ts"
nog tot iets 1ermaansch christelijks bruikbaar zijn : die » vijf
orders" -- eene befpot^ing der kunst van Pxstum en de
AJropolis !
Wij laten de geweteniorze rijmelaars doorgaande met rust.
Een boek vindt zijn weg : vroeger, toen het papier wat deugd
had - - fomtijds naar de# kruideniers- of vleeschhouwerstoonbank; thands , naar het ftalletjen , naar den prullehak , naar
-
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depapiermolen. Maar wie wijst mij een hulpgereeden prullebak, wie mij een puinmolen voor zoo vele onwaardige bouwerijen, die architel ten en bouwkommisfën met eene voorbeeldéleize ftijfhoofdigheid, en zonder ooit een zweem van
bewijs te leveren , met den naam van kerken beftempelen ?
Wel trotseeren zij gelukkig de eeuwen niet ; maar menige
wanbouw, ter. eere van den Allerheiligste ondernomen , trotseert een menschenleeftijd , en menige ftraat of gracht onzer
fteden , menige landweg wordt ontiiierd door de gedenkzuil
van onkunde en wanfmaak , die kerkarchitekten zichvzelven ,
onder toejuiching der onvoorzichtige gemeente, gefticht hebben.
Wel hoe ! Gods Huis ! voor Gods Huis , zullen er krachten
te edel , ftudiën te ernstig , kunstliefde te vurig, kennis te
diep , raadpleging te uitgebreid en te lanijwijlig , aalmoezen
te 'bezwarend , persoonlijke bedenkingen , voor- en tegeningenomenheden , te gewichtig zijn , om ze niet alle, alle , ten
offér - te brengen op het outer der liefde, dat daar in wezenlijkheid verrijzen zal ? Welke europeesche vermaardheid biedt
waarborgen van zoo ontwijfelbare kracht aan , dat , als men
zelfs een Viollet-le -Duc tot bouwmeester hadde, men zich
niet vooraf door alle middelen zou vergewisfen , dat het werk
van zijn hand Gode waardig zou zijn , God en zijnen dienst?
En wie zijn onze kerkarchite)ften ? - - Helaas ! hebben deze wel
befchaving genoeg , om een. ransch of uitsch boek over hun vak
te lezen ? -- hebben gene wel levensernst genoeg, om te weten
wat heilig werk zij niet dan fidderend moesten ondernemen, als
zij het Paleis van den Koning der koningen , het beeld van het
Hemelsche Sion gaan bouwen ? De kunstrijke monnik van
Fiësole fchilderde geknield zijn Christussen en Madonnaas : en
deze hier , die geene afbeelding van het Heilige 11ech ts te maken
hebben -- maar die de huive moeten uitspannen, waaronder het
Allerheiligste&zelf zijn onzichtbare, alheelende , alvermogende
ftralen zal uitfchieten zij behandelen die taak als een handwerk, als een gemeen , ftoffelijk bedrijf! Helaas , het ftaat ons
fraai, van Viollet-le-Ducs te (preken, van het fcherpst intellekt,
de rijpste ondervinding , de rijkste kennis, de meest geoefende
^

-
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prijk, en bij dat alles de diepste eerbiediging van de bouwwer.
en wát handen wordt
ken en bouwwetten der vaderen ......en
hier wel het in elkander zetten van tientallen , bij tientallen,
kerken toevertrouwd ! Wist Viollet-le- Due , wat vergrijpen tegen
de gewijde -kunst onze bouwmeesters en bouwkommisfiën zich
dagelijks onderftaán -+- hij maakte , voor ganisJlolland, plannen voor niet! opdat dan , hoe gebrekkig de uitvoering ook
ware , het ontwerp ten minste niet al dadelijk met alle mystische en zinnelijke fchoonheid , met alle gevoel voor harmonie en maat, met alle gezond verftand in -botsing zou'komen.
En als de vlam dermate ten dak uitlaat,-^- dan zullen ave
sliet ter hand nemen het eerste wat ons voorkomt , om wat
water in dien noodlottigen gloed te ftorten ! dan zullen wij
angstig rondzien , of hier of daar de niets kwaads bedoelende
architekt , ftichter van den brand, ook een droppel of wat over
zijn hoofd mocht krijgen offchoon het ons alleen om het
blusfchen van den brand te doen is ! ... .
Met de hand op het hart en den blik ten ' Hemel, --=
wij kennen geen persoonlijke voorkeur. Hier , in de » Iiietsche Warande", is hij onze vriend , die de beginselen omhelst , welke ons de groote meesters in het buitenland en onze
eigen voorouders als de beste , de eenig ware hebben doen
kennen. Hen daarentegen zullen wij met de eerlijke middelen,
die wij ons verfchaft hebben , beftrijden ten einde toe, die
de zegepraal der goede zaak door hunne werken vertragen.
Wat onsfzelven aangaat , zoo wij ons bedr iegen --- dat men ons
.

-
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weerlegge ; dat men ons gewapend tegentrekke; dat men ons
ftelsel neervelle met het zwaard van billijkheid en gezond verftand : wij geven. geen viaartier, zegt Reichensperger, maar wij
vragen het ook niet. Wij willen het niet. Wij willen befchaarnd ,
vernietigd worden , wij , en ons ftelsel ! Wij
dat is niet onze
God heeft ze in zijn hand , en morpersonen , onze krachten
gen , binnen weinige uren , kunnen ze ons , buiten verband met
onze waarheid , ontnomen worden, gelijk ze ons, onverdiend
gegeven zijn, maar onze zaak wat wij nog voortgaan te noemen
de partij der christen kunst. Dat men dan niet de hoofden
- --

DER DIETSCHHE WAItANDE.

bij elkander fteke , en zich wrevelig beklage over zulke lastige
pleiters --- dat men ons een Plot legge op den mond , en een
boei aan handen en voeten. Zijn dat floten en banden van redelijke argumenten dan zullen wij ons niet beklagen ; dan
zullen wij juichen , dan zullen wij ons vernederen voor het
blijkende recht , dan zullen wij erkennen in gaslonen overmoed gedwaald te hebben ; dan zullen tranen over onze
wangen rollen , wegends de zegepraal der waarheid en wegenis
de bekeering uit onze dwaling, en onze verdiende ketens fchuddende , zullen wij het getroffen hoofd nog opwaarts heffen,
en roepen met onze tegenftanders : » Sieg z . Sj; ! das Vaterland ift gerettet !"
A. Tai.

CHRISTEN KUNST.

AAN DEN BESTUURDER DER "DIETSCHE WARANDE".

1.
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Der zonne is haar licht niet belet !
De Waarheid , miskend en geschonden,
Gaat rustig haar maagdlijken tred.
2.
En wierd u de rechte geketend,
Ter fnuiking van veder of zwaard —
Uw ZAKE is haar loopbaan geteekend:
Geen macht kan haar keeren op aard.
3.
Een zwaard en een pen zal er komen
-

Zoo lang er een menschenhart klopp'.

Men veil' en verbrande de boomera —
Ginds schieten de zaadkorrels op!
4.
En of zich , in 't woelen der scharen,
Uw woord als een zuchtjen verloor:
Ze zullen 't gemis niet ontwaren
In 't eerlang ontelbare choor.
5.
De lente zal des niet verzwinden
Met lovren en vogelgezang,
Al drongen vertwijflende ontzinden
Een leeuwrik of twee in 't gevang.
TH. K. T. D.

De foren is van 0. J. Dodd.

NEDEULANDSCHE KUNSTENAEUS.,
VERMELD IN DE ONUTITGEGE\TED E GESCHIEDENIS
VAN LEUVEN, VAN J. MOLANTJS t 1585,
DOOR

EDWARD VAN EVEN.

of Jan vander Molen , een man die in de
geschiedenis der letteren voordeeliglijk bekend staet , werd
ten jare 1 533 , uit leuvensche ouders , bij toeval , te Rijssel
geboren. Zijn vader was Hendrik vander Molen, van Schoonhoven , licentiaet in beide rechten, en zijne moeder Anna
Peters, van Leuven. De jongeling , die zeer vroeg blijken van
genegenheid tot de letteren merken liet , werd binnen Leuven
opgevoed , en beschouwde , bij lateren dag, onze gemeente
als zijne vaderstad 1 ). In 1 '558 bekwam hij eene eervolle plaets
in de wijsbegeerte en in 1570 werd. hij tot doctor in de
H. Godgeleerdheid verheven. De . man, die in 1 l79 de waerdigheid van Rector der Hoogeschool bekwam, ontsliep in
onze stad den 18 September 1585, en werd in de Kerk van
S` Pieter ter aerde besteld.
Door eene vermelding , voorkomende in de Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas , was ons ten vete dat Molanus,
JOANNES MOLANUS

1) Wij lezen in het hier besprokene werk het volgende : ««Vander Moelen. —
Sacr e Theologie Dei dignatione Professor, etsi Insulis
«natus sim, et in Ecclesiá S. Mauritii baptizatus ex parentibus Henrico, de
«Schoenhoviá, juris utriusque Licentiato, et domicellá Anná Peters, Lovaniensi;
#quia tamen Lovanii, pauper Gallus, conceptus sum, et educatus, ac totam.
uferè vitam exegi, libenter me Lovaniensem profiteor, exempló Salvatoris mei,.
iiqui in Bethlehem natus, dictus est Nazarenus. Extinguitur autein mecum
«familia Ver-Meulen , quae trecentis ánnis Vianae et SchonhoviD perdurásse as« scritur. " Hist. Lovan. Lib. , XI, vO v ANDER MOELEN.
«JOANNTS MoLANUS,
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onder zijne onuitgegevene Schriften, mede eene in 't latijn
opgestelde geschiedenis van Leuven had gelaten. Doch wij
hadden tot dus verre niet kunnen bestatigen of het handschrift van dit werk al of niet tot ons was gekomen. Al de
navorschingen die wij te dien einde waegden bleven zonder uit-slag. Wel was ons bekend dat de verdienstelijke J. N. Paquot
het werk had afgeschreven , en dat zijn afschrift vroeger aen
van Hulthem behoorde. Doch dit afschrift scheen mede te
zoek geraekt , en zoo bleef er ons niet veel hoop over, de Geschiedenis van Leuven door Molanus anders dan bij name te
leeren kennen. Tot ons groot genoegen werd , in den loop
van 18 ii , het afschrift, door Paquot vervaerdigd, in de
Bibliotheek van Burgonclie, door onze vrienden K. RUELENS en
FL. FROCHEUR , terug gevonden 1 ).
De koninklijke kommissie van Geschiedenis onderzocht het
werk van Molanus, in hare zitting van 8 November 185 , en
vond het zoo belangrijk dat zij besloot het te laten drukken.
De uitgave er van werd Mgr DE RAM, Rector der Hoogeschool
van Leuven , opgedragen.
Groot was ons verlangen om het boek eens te kunnen inzien. Mgr de Ram had de beleefdheid ons het handschrift
te laten doorbladeren, 'en stelde ons derwijze in de gelegenheid, belangrijke bijzonderheden er uit te ligten voor het
werk Louvain monumental , 't welk wij thands uitgeven. Zijne
Hoogweerdigheid ontvange hieromtrent de uitdrukking onzer
diepgevoelde dankbaerheid.
Het blijkt uit dit werk dat Molanus eene bijzondere genegenheid had om de bronnen onzer geschiedenis op te sporen
en te gader te brengen. Gelukkiglijk leefde hij in een tijdstip
op 't welk al de archieven onzer geestelijke vergaderingen
nog bestonden , en gaf zijnen maetschappelijken stand hem
toegang tot al 't geen hij wenschte te doorzoeken. Zijne geschiedenis van Leuven is haest niet anders dan eene verzameling van oorkonden in de archieven der Stad en der Kerken,
-

1) Over deze ontdekking leze men 's heeren Ruelens opstel, gedrukt in den
Bulletin du Bibliophile beige, 2e serie, tome II.
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Abtdijen , Kloosters en Godshuizen verzameld. Zij is vervuld
van bijzonderheden over eene reeks van feiten en zaken welke
door de Geschiedschrijvers zijns leeftijds verwaerloosd werden,
en zoo bevat zij , behalve ettelijke aenteekeningen over het
leven van verschillende kunstenaren , een hoofddeel over eenige
leuvensche Schilders , 'twelk vele tot dus verre onbekende
bijzonderheden oplevert. Onze genegenheid tot de Geschiedenis der beeldende kunsten in de Nederlanden , heeft ons de
taek doen getroosten al de bijzonderheden betrekkelijk tot het
leven van Schilders , Beeldhouwers, Schoonschrijvers enz. ,
welke in het werk van Molanus voorkomen , te Bader te
brengen en ze hier in hunnen oorspronkelijken tekst , toegelicht met vooráfgaende aenmerkingen, mede te deden. Wij
koesteren de hoop dat deze bijzonderheden de belangstelling
zullen opwekken van al wie zich met het beoefenen der geschiedenis onzer beeldende kunsten ophoudt.

I. SCfIILDERS.
1. ROGIER VAN DER WEYDEN.

Vier steden betwisten zich thands de eer Rogier van der
Weyden het licht te hebben geschonken. Het zijn Brugge,
Brussel , Leuven en Doornijk. Molanus noemt hem Poorter en
Schilder van Leuven en deze verklaring van eenen man die
alles naer eventijdige oorkonden voorgeeft, laet vast weinigen
twijfel omtrent de geboorteplaets des grooten meesters over.
Wij houden hem derhalve voor een kind der oude hoofdstad
van Braband , welke in de eerste helft der XVe eeuw , onder
hare inwooners , ettelijke schilders telde , als Jan de Bruine ,
Arnold de Raet , Hendrik van Velpe en anderen. Zijne geboorte
moet tusschen de jaren 1390 en 1400 gezocht worden. `Velligt was hij een zoon van Hendrik van der Weyden , Beeldbouwer , die, in 1425 , onze stad bewoonde. ') Hij is bekend
,

1)

Zie Louvain monumental, blz. 129.
IV.
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onder den naem van Rogier van Brugge , omdat hij- aldaer
als leerling van H. van Eyck eenige jaren verbleef, en onder
dengene van Rogier van Brussel, omdat hij in deze gemeente,
waer hij, rond 142i , tot Schilder der Stad bevorderd werd.,
tot op zijnen dood , voorgevallen in 1464 , woonde. De man
had Elisabeth Goffaert tot huisvrouwe en verbleef te. Brussel,
op 't Kantersteen , in eerre » wooninge ende groete P.00rte"
zoo als men leest in eene oorkonde zijns tijds, door onzen vriend
Alphonse Wauters medegedeeld. 1 ) - Hij had . eenen zoon Korneel
van der Weyden , meester in de kunsten of magister in artibus , die monnik werd in het Karthuizerklooster van Herinnes ,
bij Enghien , alwaer hij ten jare 1473 , in den weinig gevorderden ouderdom van 48 jaren , ontsliep. 2
Molanus leert ons dat Rogier van der Weyden een autaertafereel vervaerdigd heeft voor de Kapel welke Willem Edelheere en zijne gade Aleidis , ten jare 1443 , in den omtrek
van het Koor van St Pieter deden oprigten. Een triptiek, vertoonende de afdoening van het Kruis , 't welk aen onzen , Schilder toegeschreven wordt en waervan de regter deur , welke eenen
gever en twee andere lieden vertoont, voorzien is van het stamwapen van Edelheere , versiert nog heden onze Kerk. Het is op
gouden grond geschilderd en keurig van uitvoering. Dit tafereel is , naer allen schijn - van waerheid , het schilderstuk door
onzen schrijver vermeld.
Onze geleerde gewaegt vervolgens van het tafereel 't welk
van der Weyden uitvoerde voor den autaer der Kapel van het
Gilde van den ouden Voetboog van Leuven , gekend onder
de benaming van 0. L. Vrouwe daer buiten. Karel van Mander spreekt van dit gewrocht . op de volgende wijze : » Van
Rogier is oock gheweest te Loven , in eene Kerck , ghehee•
ten Onse Vrouwe daer buyten , een afdoeninghe des Cruycen ,
» daer twee op twee leeren stonden, en lieten 't lichaem af)

1) Zie het belangrijk opstel Rogier van der Wegden, ses ccuvres, ses élèves
et ses descendants, par Alphonse Wauters, Brux. , 1 856 , b]. 47.
2) Mr Wauters, aengeh. werk, bl. 23.
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» dalen met eenen lijnen doeck oft dwael : beneden stonden
» Joseph van . Aremathia , en . ander , die het ontfinghen. Be
» neden saten de Marien seer beweeghlijck, en weenden : al» waer Maria, als in onmacht welende , was van Joanne, die
)) achter haer was, opghehouden. Dit principael stuck van
,) Meester Rogier wiert aen den Coningh • nae Spaengien geson» den , welck onder weghe met 't Schip op de reys verdronck,
» doch werdt ghevischt: en seer dicht en wel ghepackt .we-» sende , was niet seer bedorven , dan een weynieh ontlijnnt.
» En in de plaets van dit , hadden die van Loven een , dat
» van ]Jlichiel Coxie nae dit ghecopieert was : waer by te be» dencken is wat een uytmuntigb stuk dit was." ') Molanus
voegt er bij dat Maria van Hung arie, landvoogdesse der Nederlanden , op wier verzoek het tafereel door de schutters
afgestaen werd, behalve een kopij er van vervaerdigd door
Coxie , de kapel van 0. L. V. daer buiten mede een orgel schonk, ter weerde van 500 gulden. Dit orgel bevindt zich
thands in de Kerk van het dorp Heverlee , bij Leuven. Het
hier besprokene schilderstuk van onzen van der Weyden versiert sedert eenige jaren het Museum van Madrid.
Molanus eindigt zijne aenteekeningen op van der Weyden
met , het afschrijven van een paer verzen uit Lampsonius , betrekkelijk tot 's mans tafereelen , welke vroeger het Stadhuis
van Brussel versierden , en van welke het eene de legende van
Erkenbald van Burban vertoonde. Deze gewrochten werden,
naer 't schijnt , in den brand van het Raedhuis , ten jare 169, ,
vernield.
II. QU'INTEN METSIJS.

Molanus versterkt de getuigenis van Lodewijk Guicciardini 2
die , in zijne Beschrijving der Nederlanden , gedrukt in 1567,

)

1) Carel van Mander, liet leven der doorluchtighe Nederlandtsche en hooghduytsche Schilders, Alekmaer 1604, in 4°, 207.
2) L. Guicciardini, geboren te Florentie, den 19 oogst 1521 , vestigde zich
te Antwerpen in 1550. Hij ontsliep in gemelde stad in 1589. Zie GiroIamo
Tiraboschi , Storia delict letteratura Italiana. Milano 1834, T. XXII , bin 361-62.
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Leuven als de geboorteplaets van QUINTEN METSIJS voorgeeft.
Deze italiaender, die, sedert 1 550 , te Antwerpen verbleef,
na gewaegd te hebben van eenige vermaerde meesters onzer
vroegere School, gaet derwijze voort : » A questi aggiugneremo
cosi confusamente diversi altri trapassati , veramente chiari et
memorabili , et prima Diricic da Lovano (Stuerbout) grandissimo artifice , QUINTINO, DELLA MEDESIDIA TERRA , gran' maestro di
figure , del quale fra Ie altre cose si vede la bellissima
tavola del nostro Signore, posta nella Chiesa di Nostra Donna
in questa terra." En wat lager : » Quintino figliovolo di - QuINTINO DA LovANO , mentionato piu alto" 1 ). Deze plaetsen zijn op
de volgende wijze , in de fransche vertaling van zijn werk,
't welk onder zijn oog vervaerdigd werd en mede in 1567 te
Antwerpen verscheen , overgebragt : » A ceux-ci adjousterons
ainsi pesle mesle beaucoup d'autres bons painctres très-passez,
tous maitres excellents , et dignes de memoire et premierement
Dierick de Louvain de graat art, QUINTIN DE LA DIÊSME VILLE N
grand maistre en figures , duquel entre autres ses ouvrages on
voit le beau tableau de nostre Seigneur, posé en l'église nostré
Dame en veste ville (Anvers)." En lager : » Quinti' fils de
QUINTIN DE LouvAIN" 2 ). 's Mans getuigenis , welke vroeger door
Opmeer 3 ) bekrachtigd en thands door Molanus gestaefd wordt,
heeft de beweringen van Fr. Fickaert 4 ) en Alex. van Fornenberg 5 ) die gepoogd hebben Antwerpen voor de bakermat van
den Smid-Schilder te doen doorgaen , a' néant gesteld.
Quinten moet rond 1460 het licht ontvangen hebben. Hij
1) Descrittione di M. Ludovico Guicciardini, patritio Florentino, di tutti i Paesi
Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. In Anversa , G. Silvio , 1567 , bin.

98 en 99.
2) Description de tous les Pays-Bas autrement dit la Germanie inférieure ou
Basse-Allemaigne par messïre Ludovico Guicciardini. Anvers 1567 , in fol° bin.

131 en 133.
3) Opus Chronographicum orbis universi. Ant., 1611, in fol°, bl. 448.
4) F. Fickaert , Metamorphosis ofte wonderbare verhandelinglie ende leven van
den vermaerden Mr Quinten Matsys , constigh grofsmit ende daernae fameus Schilder binnen Antwerpen. Ant.. 1648 in 4°.
5) Alex. van Fornenberg, Den Antwerpschen Protheus oft Cyclopschen Apelles , dat is : het leven ende konstrijcke daden des uyt-nemenden ende hoogti-beroemden Mr Quinten Matsys. Antw. 1658 , in 4°.
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was zeer waerschijnlijk een broeder van Joos Metsijs , een
kunstigen slotmaker die, in 1469 , met zijne moeder, in een
huis gestaen in de Burgt-Straet , te Leuven , verbleef. Deze
man beoefende de uerwerkkunst en was mede in de Bouw kunst geen vreemdeling. Hij voerde, in 1 325, met hulpe
van den Beeldhouwer Jan Beyaert, het model uit der drie
torenspitsen welke men, in die dagen, voornemens was op het
belfort onzer Hoofdkerk te doen stellen , en 'twelk thands in
het museum , ten Stadhuize , alhier voorkomt. De verdienstelijke smid ontsliep in 1529. Zijne eerste huisvrouwe was
Christine van Pulle , zijne tweede Barbara van Ordingen. Molanus zegt dat Quinten Metsijs den ijzeren arm der doopvonte van S Pieter vervaerdigd heeft. Wij hebben - dit voortbrengsel , 'twelk onder alle opzigten een meesterstuk van ijzerbewerking heeten mag, aen Joos Metsijs toegekend , in een opstel gedrukt in het groot werk 'twelk onze vriend Jules Gailhabaud thands te Parijs uitgeeft 1 ). Het is niet onmogelijk dat
Quinten er met zijnen broeder aen gewrocht hebbe. De vermelding van Molanus schijnt in allen geval te bewijzen dat
het kunstwerk door eenen Metsijs werd uitgevoerd.
Onze schrijver doet Quinten door Rogier in de schilderkunst onderwijzen. Zulks verschilt ten zeerste met de over.levering, door Lampsonius opgenomen en door- van Mander
volksgerneen gemaekt, welke hem de liefde tot meesteres
geeft. Hoe 't zij, die Rogier moet een andere wezen dan Rogier van der Weyden , want deze ontsliep toen Quinten ter
naeuwernood vier jaren telde.
Molanus vermeldt het triptiek , vertoonende de H. Familie,
"t welk Metsijs voor de kapel van Ste Anna, in St Pieter, te
Leuven, vervaerdigde , een zijner meesterstukken , 't welk onze
hoofdkerk thands nog versiert. Hij spreekt mede van zijn tafereel vertoonende de graflegging , .'twelk vroeger in de Kathe-

1) L'Architecture du Vme au XVIme Siècle et les arts qui en dépendent , la
Sculpture , la Peinture murale , la Peinture sur verre , la Mosa que , la Ferronnerie
etc. in 4°.
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drael van 0. L. V. van Antwerpen en thands in het Museum
dier stad voorkomt Het is van dit gewrocht dat Guicciardini
op de hierboven aengehaelde plaets gewaegt.
De schrijver haelt vervolgens een vijftal verzen aen , door
Lampsonius onder Quintens beeltenis gesteld , 1 ) en eindigt
zijne belangrijke aenteekeningen met eene vermelding genomen uit eenen brief van Erasmus , waeruit blijkt dat onze
schilder eenen penning ter eere van den grooten Rotterdammer vervaerdigd heeft.
Daer Metsijs , gelijk Molanus voorgeeft, tot het uitvoeren
van kunstgewrochten zeer dikwijls naer Antwerpen geroepen
werd , zoo besloot hij zich aldaer met , den woon te vestigen.
blij verbleef eerst in de .luidevesters- en vervolgens in de
Schutters-hof straet. Zijn huis , gestaen in laetstgemelde straet,
draegt den naem van St Quintyn en is thands gesnerkt : 3e
sectie, n° 1408. Hij werd als vrije meester in het Gilde van
S`-Lucas ontvangen in 1491. Metsijs huwde eerst ADELHEIDE
vAN TUYLT , die hem vijf kinders schonk : Pieter en Jacob,
leerlingen in de schilderkunst in 1510 ; Jan , vrije meester
in 1531, Quinten-Paul en Katherina. Hij trad voor de tweede
inael in den echt, rond 1508, met KATHERINA HYENS, bij welke
hij zes kinderen teelde : Quinten , Hubert en _Abraham , Petronella-Katherina, Clara en Suzanna. Quinten Metsijs, die in
de vriendschap leefde van Erasmus , Thomas Morus en Albert
Durer, ontsliep te Antwerpen in 1 531 . Zie 's Heeren Joh.-Al.
de Laets Catalogus du Muusde d'Anvers. Anv. , Buschmann,
1849, in-12, bl° 49-56.
,

III, DIBRIK STUERBOUT , vader.

Molanus is tot dusverre de eenigste schrijver die van DIEaux
STUERBOUT of bij - inkrimping BOUT gewaegt. Hij leert ons dat
de man uitmuntte in het schilderen van landschappen en dat
hij ontsliep den 6en dag v. Mei 1400. Onze geleerde voegt er
2) D. Lampsonii. Pictorum aliquot celebrium Germanice inferioris e, igies. Antv.,
1572, in 40
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bij dat zijn afbeeldsel, alsmede áe afbeeldselen zijner zonen
liierik en Albert, in zijnen tijd, in de nabijheid van den Predikstoel ter kerke der Minderbroeders van Leuven voorkwamen.
Deze afbeeldselen zijn jammerlijk of te zoek gegaen of vernield tijdens de vernietiging van het minderbroederklooster, in
1797. Indien Haerlem 's mans geboorteplaets niet was, dan had
hij er in allen geval gewoond , want zijn zoon Dierilc werd
er geboren , als aenstonds blijken zal. Het ware hoogelijk te
wenschen , dat er in de archieven, welke er binnen Haerlem
mogen voorhanden wezen, eenige navorschingen gewaegd werden tot het nader toelichten van het leven van een der oudste
schilders der Nederlandsche school.
IV. DIERIK STUERBOUT, zoon.

Deze uitstekende kunstenaer werd te Haerlem geboren, rond
1391. Zulks blijkt daeruit dat hij in een onderzoek, begonst
te Brussel den 9 December 1467, in 'twelk hij als getuigen
aenhoord werd , verklaerde 76 jaren of omtrent oud te wezen.
Van Mander heeft over dezen kunstenaer, die vroeger niet dan
onder den naem van .Dierilc van Haerlem bekend was, het volgende aengeteekend : » Hy heeft ghewoont te Haerlem, in de
» Cruys- straet, niet wijt van het Wees-huys, daer een Antijcks
gevelken staet , met eenighe verheven tronien ; dan 't gelijckt
n wel dat hy oock heeft gewoont te Loven in Brabant : want
),ick hebbe ghesien binnen Leyden, van hem een stuck met
» twee deuren : in 't midden was een tronie van eenen Salvator,
n in d'een deur eenen S. Petrus , in d'ander een S. Paulus
tronie, waer onder stondt met gulden letters gheschreven in
» latijn dees meeninghe : Duysent vierhondert en twee en 't
sestigh jaer nae Christus gheboort, heeft DIReK die te Haer-

» lem is gheboren , my te Loven ghemaeckt , de eeucwighe ritst
3) moet hem ghewerden. Dese tronien zijn omtrent soo groot als
»'t levèn, en na sulcken tijt uytnemende ghedaen , en seer
net , met fraey hayr en baerden. Dit is te sien tot d'Heer
» Jan Gerrits;. Buyteu5egh , wesende al t'ghene dat ick weet
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van zijn wercken aen te wijsen: en is doch ghenoech om
') betuyghen , wat uytnemende Meester Dirck is geweest." 1 )
De Kunstenaer vestigde zich rond 1461 te Leuven. Het
Stedelijk Bestuer , van zijn talent bewust, bevorderde hem tot
den post van Schilder of Portraiteur der stad. Deze tijtel gaf
hem alle jaren regt op eenen tabbaerd tot het verzellen der
processien onzer hoofdkerk. Toen het Stadhuis voltrokken was,
werd hij belast met het vervaerdigen van tafereelen , om de
zalen er van te versieren. Hij voltrok in 1468 twee groote
Schilderijen , vertoonende het Schelmstuk ende Straf der gade
van Keizer Otto III , eene legende genomen uit de bekende
Kronijk van Godfried van Viterbe , schrijver der XII' eeuw. Deze
tafereelen welke hem 230 kroonen opbrachten , bleven op het
Stadhuis van Leuven tot 1827, toen ze, mits 10,000 nederlandsche gulden , aen Koning Willem 4e afgestaen werden. Zij
prijkten sedert dien in de Galerij van Willem II', en werden
op de veiling dier beroemde verzameling, ten jare 1850 , tegen
9,000 aen de Koningin-weduwe toegeslagen. Thands versieren
zij de verzameling van gothieken van gemelde vorstin, te 's Hage.
Stuerbout werd daerna belast met het uitvoeren -van twee
andere Schilderstukken. Het eene moest een triptiek vormen
van zes voet hoog en vier voet breed en het laetste Oordeel
voorstellen. Het was beschikt om geplaatst te worden in de
vergaderzael der Schepenen. Het andere stuk moest twaelf
voet hoog en zes , en twintig voet lang wezen, en uit vier deelen bestaen. Het was bestemd om geplaetst te worden in
eene galerij van Schilderstukken welke het Stedelijk Bestuer
voornemens was in eene der zalen van het Stadhuis tot stand
te brengen. Men had hem voor beide tafereelen 500 kroonen
gestemd. De Schilder voltrok zijn triptiek in 1472 , en ondernam dadelijk het tweede. Doch, toen hij naeuwelijks het eerste
deel er van voltrokken en het tweede begonnen had, werd hij
door den dood overvallen. Het was in 1479. Hij liet eene weduwe na, die hier ter stede eenen lakenwinkel hield , eene doch.

1) Aengehaeld werk, bl. '206, v°
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ter met name Mathilde en eeneis zoon Albert Stuerbout , die
mede het penseel behandelde , en die in 150.9 nog in wezen
was. 1 ) ' s Kunstenaers arbeid werd geschat door Hugo van der
Goes , van Gent , een der leerlingen van Van Eyck , die monnik geworden was in de Priorij van bode Klooster, in het
Soningerwoud, bij Brussel. Het stedelijk Bestuer betaelde, ten
gevolge dezer schatting , aen de kinderen van Stuerbout eene
somme van 306 gulden. 2 )
Molanus leert ons dat er, in zijnen tijd, in de Kapel van het
H. Sacrament binnen S Pieter, te Leuven, van 's mans hand twee
autaertafereelen , van eene allerkeurigste uitvoering , aenwezig
waren. Deze stukken zijn vast het H. Avondmael en de Marteldood van St Erasmus , welke onze hoofdkerk thands nog versieren , en welke vroeger boven de deur van de Sakristij der
Kapel van het H. Sacrament hingen. Het laetste Avondmael
vormde, naer 't schijnt, in den beginne een triptiek. Trouwens,
Mr Waagen , de gekende bestuerder der Galerij van Berlijn.
meent de deuren er van teruggevonden te hebben. Deze deuren bestaen uit vier paneelen, waervan er twee in 't Museum,
te Berlijn , en twee in de Pinacotheek van Munichen voorkomen. 3 ) Dit treffend kunststuk stond vroeger vast op den autaer
der kapel van het H. Sacrament.
De twee tafereelen waervan wij komen te gewagen werden
door voorname kenners beurtelings aen R. van der Weyden,
H. Hemling en Joos van Gent toegekend. Wij hebben ze het
eerst , ten jare 18 l2 , en dus lang voor het werk van Molanus te kennen, als gewrochten van Stuerbout aangegeven 4 ).
In het Avondmael komen er drie portretten voor die zigtbaer
naer natuer gedaen zijn. Het eerste vertoont een ouderling,
1) Wij lezen in de rekening der stad : e Betaelt AELBRECHT BOUT, schildere,
van dat hy het taverneel ofte Cruys , hangende voer de dingbancke, schoon gemaect heeft , ten bevele van der Stad , by synder quitantie 13 aug. Ao 1518.”
„

Rekening van 1517 , buitengewoone uitgaven.

2) Al deze bijzonderheden over Stuerbout zijn uiteengezet in het werk Louvain monumental, p. 139.
3) Zie Kunstblad, 1849 , n° 45.
4) Zie les Artistes de l'Hótel de ville de Louvain, bl. 149.
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de twee anderen twee lieden in den bloei der jaren. 't Komt
ons hoogst waerschijnlijk voor , dat het de portretten zijn van
Dierik Stuerbout vader en van Dierik en Albert Stuerbout zonen.
In dit vermoeden voegen we de beeltenis des bejaerden hierbij.
In het voorbijgaen zullen wij hier nog aenstippen dat Gos-wijn vander Weyden , in een triptiek vertoonende de Hemelvaerd van Maria , geschilderd in 1 5 3v, voor de Abtdij van
Tongerloo , en thands in het Museum te Brussel , al de hoofden voorkomende in het Avondmaal van Stuerbout letterlijk
heeft nagemaeld. Welke gevolgtrekking • is daeruit voor de
geschiedenis onzer Schilderkunst af te leiden?
V. ALBERT STUERBOUT.

Deze was een andere zoon van Dierik die in 1400 overleed.
Hij schilderde , volgens Molanus , voor het klooster der Augustijners , te Leuven, en voor andere geestelijke vergaderingen onzer stad. De man schonk aen de kapel van 0. L. V.
in het kleine koor , in S. Pieter , een autaertafereel , vertoonende. de Hemelvaerd van Maria aen 't welk hij, naer 't schijnt,
wel drie jaer gewerkt had. Dit *tafereel komt in onze kerk
niet meer voor. `Vat het geworden is blijft ons onbekend.
Onze schilder was waerschijnlijk de dooppeter van Albert
Stuerbout, zoon van Dierik waer wij hooger van gewaegden.
Wij hebben in onze archieven geene bijzonderheden over
Albert Stuerbout gevonden. In de Stadsrekening van 14421ezen wij ter gelegenheid van het Beeld van 0. L. V., uitgevoerd door Nicolaes de Bruine, het volgende : » DIRK AELBRECHTS,
» Schildere , die een patroon gemaect hadde , om daer op
)) d'niewe beelt van onser Vrouwe te stofferen , dat de RentD» meesters behouden hebben , ende hem daer voer gegeven,
» omme dat hy 't voerscreven Beeft niet en stoffeerde , 18
>> plecken." fo10 47, v°. De heer Alph. Wauters denkt dat Albert niet anders is dan Hubert Stuerbout , de bekende sieraedschilder l). Wij kunnen zulks nog niet aennemen , schoon wij
1) Zie Rogier van der Weyden , bl. 31.

^MlHjflfcwtiif.
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reden hebben om te gelooven dat deze lactste zeer wel een
broeder van Albert en Dierik kan zijn geweest. 1 )
Reeds in 1438 was HUBERT STUERBOUT te Leuven gevestigd.
Ten jare 1134 werd hij tot Sieraedschilder der stad bevorderd, eenen post dien hij tot in 1480 behield. Hij vervaerdigde, in 1449 , de teekeningen der bas-reliefs voor den voorgevel van het Stadhuis en versierde de zalen van dit gebouw.
De man overleed in 1483 , in een huis gestaen in de Thiensche straet , in de nabijheid der voormalige kerk van St. Michiel. Hij liet bij zijne huisvrouwe , die eene voorname borduerster was , drie zonen na : Hubert , Gillis en Frans, die
alle sieraedschilders waren.
VI. HENDRIK VAN DER HEIDEN.

Molanus is de eenigste schrijver die ons den naem van
HENDRIK VAN DER HEIDEN vermeldt. Hij leert ons dat deze Schil-der de autaerdeuren der kapel van Ste Anna, in 8t Pieter, vervaerdigde , en dat er in de 16e eeuw vele gewrochten zijner
hand in bijzondere huizen onzer stad aenwezig waren. Van der
Heiden had de dochter van JAN GUSSART, meer gekend onder
den naem van Jean de 1Vlaubeuge , zijne geboorteplaets , tot
huisvrouwe. Deze Gossart behandelde reeds in 9 493 het penseel 2 ). Hij vond een' begunstiger in Philips van Burgondie ,
abt der Prxm' onstreiter-abtdij van Middelburg, die hem tijdens zijn gezantschap tot Paus Julius II. (1.505-1315) meê
naer Roome voerde en hem derwijze de middelen aen de hand
gaf om de schilderwijze der Italiaensche meesters nategaen.
Na zijne terugkomst in 't Vaderland bestelde deze Prelaet hem
een autaertafereel voor de kerk van zijn klooster. De Schilder
1) Hubert had in alle geval naeuwe betrekkingen met Dierik. Trouwens wij
lezen : «Meester DIERICR STUERBOUDT , hem vergouwen in handen HUBRECHT
DE SCHILDERE" en : «Meester DIERICK BOUT vergouwen HUBRECHT STUERBOUDT."
Rekeningen van 1471 en 1472.
2) Zie Rathgeber Annalen der niederldndischen Malerei ; Alfred Miehiels , Hist ire de la peinture flamande et hollandaise , 3" deel , bl. 57.
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vestigde zich te Middelburg en voltrok er zijn gewrocht tot
groote voldoening zijns begunstigers. Het was , zegt Karel van
Mander : » een groot stuck met dobbel deuren die men , in 't
» opendoen , om de grootheyt , met schragen moest onderstel»len. De vermaerde Albert .TDirer, t' Antwerpen wesende,
quam dit stuk met groot verwonderinghe sien, niet sonder
grooten lof daer van uyt te spreken" 1 ). Ten jare t 560 werd
de kerk van het klooster door het blixemvuer ontstoken , en
het tafereel van Gossart werd door de vlammen vernield.
Hendrik van der Heiden had zijnen schoonvader derwaerts
gevolgd, en heeft welligt in Zeeland zijnen levensloop geëindigd. Wij vestigen de aendacht der geleerden van Middelburg
op dezen kunstenaer die vast in hunne archieven moet vermeld wezen. Welligt was hij een bloedverwant van JAN VAN DER
HEIDEN , eenen boekverlichter of illuminator l brorum , waervan wij in de rekening der stad van 1500 lezen : » Betaelt
«Meesteren Jan van der Ileyden , illumineerdere , van dat hy
»gericht ende verlicht heeft den lesten Staet , die over een
>> gelijmpt was ende zeer gebrouwelt ende geschent, 6 stuyvers"
fo 74v0.
VII. BERTEL VAN KESSEL.

De 4e man was bekend onder den bijnaem van Bertel de
Koster, omdat hij de kosterij van St Pieter bediende, een ambt
'twelk zijne bloedverwanten en hij samen meer dan eene eeuw
hebben waergenomen. 2 ). Hij was schilder toen hij in 1495
tot koster benoemd werd. 's Mans voortbrengselen , naer men
uit de woorden van Molanus mag opmaken , getuigden meer
van zijne godvrucht dan van zijn talent. Hij beoefende, naer
't schijnt mede de modeleerkunst en goot op doode ligehamen
1) Aengehaeld werk , fol° 225° 0 -- Jan Gossart overleed in 1562. Zie Michiels , loco cit.
2) Over Jan van Kessel lezen wij : «Item JANE VAN KESSELE , Costere van
««Sinte Peeters , van dat hy, ten bevele van der Stad , luyde ende be'yar•de , in
«de gebeurte van onsen jongen Prinche , tot Brussele gheboren , in September
1481 , vergouwen 15 plecken iiRekening der Stad van 1481, fo 43v°.
II
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standbeelden , welke hij voor beelden van Christus in 't graf
dienen deed , gelijk er , in Molanus tijd, in de Kapel des Bergs
Calvarie , buiten de Brusselsche-Poort , en in verschillende andere kerken der stad aenwezig waren. Wanneer hij op levende
personen goot had hij de voorzigtigheid ze iets in den mond
te stellen tot het ademhalen. Bertel was in 15 55 nog in bediening. Wij kennen van 's mans kunstarbeid binnen onze stad
niets meer. Hij liet, in St Pieter een dagboek in 'twelk hij een
en ander omtrent de geschiedenis der kerk had aengeteekend
en 't welk Molanus onder de benaming van Diarium Bartholomcei Custodis op verschillende plaetsen aenhaelt.
Ten jare 122 bestuerde Bertel van Kessel , te gelijk met
den Overste der 0.-L.-V. broeders , den Omgang welke , ter
gelegenheid van de leuvensche kermis , plaets had, en welke uit
eene reeks van wagens versierd met levende persoonaedjen
bestond. Het stedelijk Bestuer schonk hem in vergelding dezer
hemoeijing 18 stuivers 1 ).
Molanus leert ons dat er, in zijnen tijd , in de Sacristij
van het H. Sacrament , in St Pieter , een tafereel bestond
vertoonende Antoon van Langrode, overleden in 14i , met

zijne 8 zonen en zijne 6 dochters. Dit gewrocht , 't welk tot
een onzer schilders uit de XVe eeuw moest behooren , en bij
gevolg veel belang moest opleveren voor de geschiedenis der
Kunst, komt in gemelde plaets niet meer voor. Doch, dit
zegt niet dat het vernield zij. Welligt prijkt het thands in
eene of andere bijzondere verzameling.
Onze Schrijver berigt ons mede dat VELASQUES DE LUCERNA,
ten jare 1512 , aen het Gasthuis der arme zieken van Leuven
onder andere ook een tafereel schonk vertoonende het beeld
van Maria , uitgevoerd door meester SiMoN MARMYON, uitmuntenden Schilder. Deze Kunstenaer is ons volstrekt onbekend.
1) Wij lezen in de Rekeningen IBERTHELMEUS VAN KESSELE, coster van
, Ste Peeters, te leene voor sijn paert ende arbeyt van dat hy heeft hulpen
'dirigeren die personagien voernoempt , 18 stuyvers." 1 522 , .fo• 312V0.
:
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Welligt behoorde hij tot de Spaensche School. Valasques de
Lucerna , uit Portugael , was eerst predikant van Margareta
van York, . weduwe van Karel den Stoute, de hervormster
van 't Gasthuis van Leuven , en daerna raedsheer van Karel Ve.
Deze man heeft de huidige Kerk van 't Gasthuis voor 't ree
rendeel doen bouwen. Hij ontsliep te Leuven den laètsten
December 151e.
Molanus gewaegt van liet gedenkteeken 't welk MAXIMILIAEN
MORILLON , eerst vicaris-generael van Mechelen, daerna Bisschop van Doornijk, in S Pieter, te Leuven, deed opregten,
aen de gedachtenis van zijnen vader Gwijde Morillon, eerst
leeraer van grieksche tael, bij het Kollegie der drie Tongen,
daerna Secretaris van Karel V m , overleden in 148. Het
triptiek van dit gedenkteeken bevindt zich thands ten Stadhuize alhier. Het is een der beste gewroch,Len van MICHIEL
CoxIE , van Mechelen , zoo te regte bij enaemd den Raphaci
van Nederland. Het middenpaneel vertoont de hemelvaerd
Christi ; het is diep beschadigd. De rechter deur vertoont de
beeltenissen van Gwijde Morillon , vader, en van zijne zonen
Maxirniliaen en Antoon; de linkerdeur vertoont degenen van
Elisabeth de Mii , gade van Gwijde , en van hare twee dochters. Ons Stedelijk Bestuer komt zich tot het Gouvernement
te wenden ten einde eene hulpsom te bekomen tot het dadelijk doen herstellen van dit Schilderstuk.
g

II, BEELDHOUWERS , ENZ.
Molanus brengt ons 'in kennis met twee beeldhouwers en
eenen etzer,, die tot den Kloosterstand , en wier
namen in de geschiedenis der Kunst volstrekt onbekend zijn.
I. B. KORONEEL VAN ARENDONK.•

Deze was een uitmuntende Schrijnwerker die zich als leeke
broeder, in het Klooster der Minderbroeders, had laten aen
vaerden . Hij vervaerdigde, in 1515, het gestoelte van het koor
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der kerk zijns kloosters , 't welk van zijne behendigheid in
het steken van sieraden getuigde. Deze man , die zeer nederig van omgang was, ontsliep te Leuven, den 7 December
1540.
II. B. GODFRIED VAN DER LOY.

D` Godfried Stryroye, Prior van het Klooster der Predikheeren , aenvaerdde in zijn huis , rond 1530, eenige beeldhouwers tot het uitvoeren van een nieuw gestoelte voor het Koor
zijner Kerk , op voorwaarde dat zij niets meer dan den kost
zouden genieten. Onder dezen bevond zich GODFRIED VAN DER
Lov , die aengezet door de opwekkingen van den Prior en
door het voorbeeld van een heilig leven, zich als kloosterling
liet aenvaerden. Hij werkte gedurende drie jaren aen het gestoelte , en ontsliep den 18 Juny 1550. Het gestoelte bestaet
nog , doch het werd , in 1803 , door het opvoegen van nieuwe
beeldhouwwerken bedorven. De oorspronkelijke deelen er van
zijn zeer keurig uitgevoerd.
III. B. SEBASTIAEN , Etzer.
Deze man, een Augustijn van het Klooster van Leuven,
was , naer Molanus ons leert , een voornaeme etzer. Den 23
November 1574 drongen drie booswichten in zijne kamer
overvielen hem en bragten hem om 't leven. Hij had toen
reeds eenera hoogen ouderdom bereikt. De moordenaers ontvreemden al het koper en zilver 't welk er ter bewerking in
de kamer voorhanden was. Daer men geen het minst kwaed
vermoeden ten hunnen opzigte had , zoo werden zij , na het
bedreven schelmstuk , door den Poortier uitgelaten. Doch het
jaer daerna , in de maand February 1 57 , werd een der
daders , te Brussel , levend verbrand. Sebastiaen was vast een
ciseleur. Het aenwezen in zijne kamer van koper en zilver
laet ons niet toe aen eenen plaetsnijder te denken.
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III. SCHOOVSCHRIJVE1tS EN BOEKVERLICIITERS,
Onze schrijver gewaegt van vier schoonschrijvers en boekverlichters , die ons -tot dusverre onbekend zijn gebleven 1 ).
I. GILBERT VAN BOESLINTERE.

Deze schoonschrijver , die in de Parochie van Bunsbeke
verbleef, vervaerdigde, ten jare 1380, een Martyrologium
der orde van S. Benedictus voor de abtdij van Vlierbeke , bij
Leuven. Dit boek werd op een oud handschrift , 't welk in
1579, in gemelde abtdij nog voorhanden was , afgeschreven.
Meer weten wij niet.
II. OLIVIER VAN DE VELDE of DE CAMPO.
OLIVIER VAN DE VELDE, geboren in het dorp Kamptig , bij

Thienen, was eerst Procurator, dan Supprior en vervolgens
Novitiemeester in de Priory van Bethlehem , bij Leuven. De
man hield zich bezig met het afschrijven, verlichten en binden van boeken. Verschillende voortbrengselen zijner penne
waren er vroeger in de Bibliotheek van Bethlehem voorhanden. Deze zijn vast verstrooid geworden tijdens de afschaffing
dier gemeente, in 1785.
III. GODFRIED VAN EMSTEYN.

Deze was monnik in het Klooster van O.-L.-V. te Emstein , bij
Dordrecht, toen het, in 1421, met 70 dorpen onder water liep.
Hij werd , uit medelijden , in de Priory van Bethlehem aenvaerd , doch at er zijn brood in geene ledigheid. Trouwens,
hij schreef het eerste deel des Bijbels voor zijne kloostergenoten af.
Molanus vermeldt het jaer zijns afstervens niet.
1) Wij laten de monniken van St Marten hier achterwege , omdat wij voornemens zijn een afzonderlijk opstel aen deze schrijvers te wijden. Zij zijn alle
vermeld in het handschrift Origo domus St Martini in Lovanio, 't welk thands
voor ons ligt.
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IV. DIRCK VAN HEEMSTEDE.

DIacK VAN HEEMSTEDE, geboren in het dorp diens naems , gelegen in de nabijheid van Haerlem , was student in de regten
toen hij , in 1505, in het klooster der Karthuizers van Leuven het habijt van St Bruno aennam. De man , die , naer de
getuigenis zijner kloosterbroeders , een behendig schilder en
schrijver was , werd , na beurtelings de ambten van vicaris
en leermeester der noviten waergenomen te hebben, tot vierden Prior van zijne gemeente verkoren. Hij ontsliep te Leuven , den Sen April 1542. Ten jare 1 i29 werd zijn broeder
JAN SnIONs, van Heemstede , meester in de kunsten , in het zelfde
klooster aenvaerd. Deze werd later tot Procurator verheven.
-

Ziedaer al hetgeen wij uit het handschrift van Molanus in
betrekking tot de geschiedenis der beeldende kunsten in ons
vaderland vergaderd hebben. Wij laten thands den oorspron-kelijken tekst volgen. Welligt doet onze mededeeling bij anderen den lust ontstaen om het leven der bovenvermelde
kunstenaers door nieuwe navorschingen nader toe te lichten,
en derwijze de taek te vergemakkelijken des geleerden uitgevers van een boek 't welk alle vriend van voorvaderlandschen
roem , gewis met belangstelling te gemoet ziet.
Uittrekselen van het handschrift getyteld : Historiae Lovani--

ensinrn libri XI V , auctore JOANNE MOLANO.

PICrORES LOVANIENSE5.
MEMORIA ALIQUOT PICTORUM LOVANIENSIUNI.
Quia Pictores non inter machinos opifices , sed inter liberales Artifices , connumerantur , paucis subjiciam memoriam
quorumdam Pictorum.
I. ROGERIUS.
1. Magister Rogerius , civis et Pistor Lovaniensis , depinxit
Lovanii ad S. Petrum altare Edelheer: et in Capella beate
DIETSCHE WARANDE

IV.

III
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Maria summum altare ; quod opus Maria Regina à Sagittariis
impetravit , et in Hispanias vehi curavit ; quanquam in mari
periisse dicatur : et, ejus loco, dedit capelke quingentoruzn
dorenorurn organa : et novum altare., ad exemplar Rogerii,
expressum opera Michaëlis Coxenii , Mechliniensis , sui Pictoris. 2. Ejus quoque Artificii sunt
Testes picturae qua Bruxellense tribunal
De recto Themidis eedere calle vetant.

Do2ninicus Lampson ns.
II.

UINTINUS MESIUS.

1. Primum Faber fuit , qui malleó contud it eam inolem ,
qua Fons baptismalis ad S. Petrum clauditur. Quod artilice's
fabri admirantur. 2. Deinde in tantum , sub Rogerio , in excellentem magistrum profecit , ut ob artificium tandem Antverpiam, frequenter evocatus , commigrárit. 5. Ejus opus est
Lovanii altare Sanctw Annee : Antverpix, altare ad S. Mariam
ab Iconomachis ob artificium vindicatum: 4:
Antè faber fueram Cyclopëus : ast ubi mecum,
Ex aequo Pictor ccepit amare procus,
Seque graves tuditum tonitrus postferre silenti,
Peniculo objecit cauta puella mihi;
Pictorem me fecit Amor.

Dorninicuus Lampsonius , ad ejus effigiem. In
libro » Pictorum celebrium inferioris Germaniae", Antverpix 1572.
v. Eiligiem meam fudit are. Erasmus , libro XIX Epistolarum.
III. THEODORICUS BOUTS UTERaUE.
1. Claruit inventor in describendo rune, mortuus anno xtatis 75, domini 1400 , die 6 mail. Ejus et filiorum ejus Theodorici et Alberti efligies extant apud Minores , e regione Suggestus. 2. Theodorici filii opus sunt in Ecclesia divi Petri
duo altaria venerabilis Sacramenti , qua multum ex arte
commendantur.
IV. ALBERTUS BOUTS.
Filius Theodorici , multa devote, Lovanii depinxit ad Augustinenses, et alibi. Capella beate Maria donavit in parvo choro
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altare assumptionis beate Mariae. Quod opus audio eum non
potuisse triennio absolvere.
V. IHENRICUS VANDEIL HEIDEN.

Lovanii , sui memoriam reliquit in ostiis alfaris S. Anna,
et in multis privatis picturis. Uxorem habuit filiam Joannis
Mabusii Pictoris longè famosissimi. Hic Pictor postea ex patria suá Middelburgum commigravit ; ubi socer ejus Malbodius
save Mabusius , ad Prxmonstratenses in summo Altari depinxit
per tria lustra annunciationem beatae Maria , qua anno '1360
fulmine cum Ecclesia periit.
VI. BARRTHOLOMAEUS VAN KESSEL.

Pictor et Ecclesiae divi Petri custos , fudit super mortuis
hominibus corpus Christi mortuum , . prout cernitur in sepulero
Montis Calvariw , et in variis urbis nostrw Ecclesiis. Fundebat
etiam formas viventium hominum , dans eis aliquid in ore ad
respirandum. Hujus mentionem ingero , non ob artificium , sed
ob pietatem. Sepulcra enim ha c à multis religiosè invisuntur.
Lib. X, p. 167.
BARTHOLOMIEUS VAN KESSEL , vulgo Bertel die Coster , supra
modum adamavit Ecclesiam divi Petri quoad ornatum et pias
exremonias. Et in eá Ecclesia cum parentibus suis ultra eentuin annos custos fuit. Ipse enim suá manu annotavit anno
15 55 , Joannern van Kessele , calcearium , seniorem , factum
esse custodem anno 1432 : Joannem van Kessele , Juniorem ,
anno 14l8 triduo ante exustionem Ecclesiae, qui anno 1484
factus est sacerdos : eique morienti Se Bartholomaium Pictorem , anno 1.495 successisse. Lib XI Vb° van Kessel.
,

Habet heec familia (van Langrode) ad S. Petrum , in Sacristiá venerabilis Sacramenti , Tabulam Antonii van Langrode,
cum 8 filiis et 6 ftliabus, defuncti anno 14 4. Lib. XI , vb°
Langrode.
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Valascus de Lucerna dat hospitali Lovaniens;, inter alia ,
Imaginem beatw Maria , opus Magistri SIMONIS MARMYON , nobilissimi Pictoris. Testamentum , 1 5 12. Lib. XI V , p. 37.
Guido Morillonus , vir pietate , literis et vitte integritate conspicuus , Carolo V° imperatori Cwsari augusto à Secretis , obiit
anno 1548 , die Xl octobris. Cui filius Maximilianus Morillonus , nunc Episcopus Tornacensis , celebre monumentum posuit in Ecclesia S. Petri, Opera MICHAELIS COXENNII , Pictoris.

Lib., XII.

STATUARII.
1. Frater CORNELIUS AB ARENDONCK , laicus et carpentator insignis , fecit Sedilia chori anno 15 13 nova : in omnibus mirx
industriae et humillimm conversationis [ab alia manu : obiit
1340, decembris 26.1 MINGRES , Lib. , v , C. 22.
II. Junii 18 , 13 550 , ohiit frater GODEFRIDUS VAN DER Lov,,
conversus et Statuarius. Hic unus est ex iis qui Sedilia chori
artificiosissimè confecit. Quos Godefridus Stryroye eá conditione conduxerat , ut , prater victum nihil haberent; si habitum assumerent. Attractus est autem per exhortationes Stryroye 1 ) : et sancta vitae exempla., cum triennio ferè in conficiendis Sedilibus laborásset. PILEDICATORES , Lib. v , C. 19.
III. Anno 1574 , die 2 3 novembris , dominus SEBASTIANUS ,
Augustinensis , vir Senex et insignis Sculptor , intra Monas
terium in suo cubiculo existens , á tribus sicariis jugulatur.
Ii_demque, sublatis omnibus que habebat vel * in are vel in
argento incisa , quá intrarant , nemine quicquam suspicante,
à partario sunt emissi. Verum anno sequenti , nona die
februarii , prxcipuus hujus facinoris author Bruxellae vivus
.

luxustus est. Lib. 13 , C. 1.

1) G. Stryroye , Diestensis, obiit 10 , nov. 1540. Not. editoris.
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SCRIPTORES ET 1LLUi1iINA'PORES.
1. GILBERTUS DE BOESLINTERE. Conservantur (in Vlierbeke) duo
Martyrologia cum regulá S. Benedicti et anniversariis. E quibus liber recentior Scriptus est , anno domini 1 380 , per
manus GILBERTI DE BOESLINTERE, in parochiá de Bunsbeke.

Lib. 5, c. 2.
II. OLIVERIUS DE CAMPO , natus Conteii , prope Thenas in
Montibus , fuit hujus Monasterii Procurator , postea Supprior
et novitiorum Magister , pluriuna librorum striptor, ligator et
illuntinator. Primus Rector , reformator et Prior bonorum
Puerorum in Leodio. Lib. i, c. 32.
BETHLEHEM.
III. GODEFRIDUS Ex EMSTEYN cum apud Dordracum Monasterium Beatae Maria Virginis in Emsteyn cum 70 villagiis submergeretur , frater Godefridus ejusdem domus Conventualis,
charitativè in Bethlehem susceptus est. Qui nolens Bethlehemiticum panem gratis inanducare, ultro Scripsit priynurn
volurnen Biblice : fuitque omnibus exemplaris. Ib. Lib. 5 , c. 32.
IV. THEODORICUS DE EIRSTEDE , natus in Emstede, viculó prope
Harlemum , Studiosus juris , anno 1305 ad statum monachi
et ad osculum receptus est. Fuit industrius Pictor et Striptor,
multo tempore vicarius Domus et novitiorum institutor omnibus obsequiosissimus, et venus pacis amator : ac tandem
quartus Prior obiit 1542, 3 aprilis. Accessit, anno 1529,
frater ejus JOANNES SIMONIS DE EMSTEDE , artium magister , q_ui
Puit hujus domus Procurator. Ib. Lib. v , c. 37.
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BIJDRAGE
TOT

VORENSTAENDE KUNSTHISTORISCHE AENTEEKENINGEN.

(T, iv) DIERIK STUERBOUT, Zoon.

Sedert het ter perse zenden van vorenstaend opstel hadden wij
het genoegen in de Rekeningen van liet Broederschap van het
H. Sacrament in S' Pieter , te Leuven , een paer oorkonden te
ontdekken welke ons in staet stellen te bewijzen dat de twee
bekende tafereelen , het H. Avondniael en de Marteldood van
St Erasmus wezenlijk door . DIERIK STUERBOUT uitgevoerd zijn
geweest , en derhalve de meening, welke wij daaromtrent,
reeds voor jaren , in 't midden gebragt hebben, te wettigen. Ten
jare 14 had het kapittel van St Pieter aen gemeld Broéderschap twee kapellen , in den omtrek van het koor , afgestaen, op voorwaerde van ze , te doen versieren en ze te onderhouden. In de kleinste kapel deed het Broederschap eenen
autaer oprigten ter eere van den H. Erasmus , martelaer , in
de grootste eenen autaer ter eere van het H. Sacrament. De
eerste dezer autaren werd mild begiftigd door meester GEERAERD,
den Schoolmeester van Leuven. Zulks blijkt uit de volgende aenteekening voorkomende in het boek des Broederschaps : » Item,
voer meester Gheret dy Scholemester sal uien al yaer iij
messen sengen. Item., op Sente Iheronimus eyn. Item op Sent
Bernart dach eyn. Item, op Sent Herasmus dach eyn." lou , het
middelpaneel van het triptiek van Stuerbout vertoont de iYlarteling van St Erasmus, de rechter -deur vertoont 8t Hieronimus en de linkerdeur St Bernard. Het is , waerschijnlijk dat
dit schilderstuk door Geeraerd den Schoolmeester bekostigd is
geweest.
Het tafereel vertoonende het H. _A.vondmaael werd bekostigd
door het Broederschap van het H. Sacrament.. De schilder
wijdde verschillende jaren aen de uitvoering er van , en ont-
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ving nu en dan eenige rhijnsche gulden op rekening. Dit blijkt
uit de door ons gevondene bijzonderheden. In 1466 was het
gewrocht ver gevorderd , en in 1467 werd het voltrokken.
Het boek der rekeningen van het Broederschap bevat , aen
het gemelde jaer, de volgende allerbelangrijkste verklaring van
de eigene hand des grootgin meesters:

Dicric iouts kenut in t ernw.cfjt 1 ) .en wet b.eta.edt at
uan Uit werc bat ic gieinaut ijebbe .en ijriti.cijen Sacrament."
11 3f

Hierop volgt deze aenteekening : » Item , dit es die sele 2 van
Messter Dyeric kent en lyt dat hy es voel 3 ) betaelt , en selve
)

ghescreven met synder hant ; van den ii j messter van den
Sakermente te Loven , dat was : Jan Omverogge, en Goert Reter-

mans, en Raes van Baussele en Peter Heykens." 4
Een fac- sintiel van de verklaring des schilders komt voor
in ons werk Louvain monumental.
Wij beschouwen de hier besprokene ontdekking als de belangrijkste, welke wij tot dus verre voor de Geschiedenis der
Kunsten in ons Vaderland gedaen hebben, omdat wij er door
in staet gesteld zijn geworden , liet zekerheid den uitvoerder
te doen kennen van twee der schoonste gewrochten der nederlandsche school in de XVe eeuw. Thands bezitten wij middelen van vergèlijking.. Voortaen zal het gemakkelijk wezen de
tot dus verre onbekende gewrochten van Dierik Stuerbout ten
repte te brengen.
De groote man moet binnen Haarlem , zijne geboortestad,
vast onderscheidene tafereelen gelaten hebben. Ten jare 1609
verscheen er te Amsterdam eene fransche vertaling van Guicciardini's Beschrijving der Nederlanden , vervaerdigd door E.
de Belleforest, en voorzien van toevoegselen en aenmerkingen door Pieter du Mont of vanden Berge. Op de plaets wvaer
Guicciardini van Dierik van Haarlem gewaegt , heeft vanden
Berge de volgende aenteekening gesteld : » Le tableau exquis
)

-

1) Vernoegd, voldam. ?) Cedul, vroeger wel zedel, zeel. Cont. Bilderdijk, i. V.
3) Vol , ten volle ? wel, toch niet ?
4) Het H. Avondmael vormde in den beginne een triptiek , als blijkt uit de
rekeningen van het Broederschap.
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duquel, labouré avec toute patience , estoit jadis au couvent
des Réguliers , lequel contenoit 1'histoire de 'la vie de Bavon,
jadis patron de Gand et de Harlem : à laquelle estoit aussi
adjoin.te, - le beau terroir des environs de la ville, et le fit d'icelle
contrefaict au vif , ensemble le couvent des Réguliers , avec
la maison de Cleef , le chien de terre , le bois dit vulgairement Aerden Hout , et l"arbre cavé , jadis célèbre en ce lieu :
pareillement Ie costé Septentrional du grand cimetière de Harlem , se trouve encore aujourd'huy au logis dun amateur de
l'art maistre T. BLIN". In de vlaemsche vertaling van Guieciardini's werk, vervaerdigd door K. Kiliaen , en uitgegeven te
Amsterdam , in 161 , door gernelden Pieter vanden Berge,
is de aengehaelde plaets op de volgende wijze overgebragt
» Welokers uytnemende outaer, gewrocht in aller patientie, wel
eertijds gestaen heeft ten Regulieren , inhoudende het leven
van S. Baven , voortijds patroon tot Gent ende Haerlem; daer
beneffens de heerlijcke landouwe omtrent Haerlem , ende de
ghestaltenisse van die , nae 't leven afgebeeldt , het Regulieren
covent , het huys te Cleef , Aerden-hout, en den hollen Boom,
aldaer voortijds vermaert : oock mede de noordzijde van het
groote kerckhof tot Haerlem , noch in grooter weerden by een
liefhebber gehouden werdt." Hier blijft de naem des lief hebbers die het gewrocht in 1609 bezat , T. Blin namelijk,
achterwege , schoon men hem terugvindt in de latere uitgaven
der fransche vertaling door P. vanden Berge en P. Keere bezorgd. Wat is er van dit uitmuntend kunstwerk geworden?
Wij rigten deze vraeg aen de beoefenaren van de geschiedenis der
beeldende Kunsten binnen Haarlem. De stad van Laurens Koster
moet er vasttellen die zich te dien opzigte eenige navorschingen zullen getroosten.
Molanus leert ons dat de af beeldselen van Dierik Stuerbout
vader en van Dierik en Albert Stuerbout, zonen, in zijnen tijd,
in de kerk der Minderbroederen , te Leuven , hingen. Het is
vast van dit schilderstuk dat Aubertus Mirxus , in zijn werk
Rerzcr toto orbe gestarum Chronira , Ant. 1608 , bl. 545
gewaegt , in de volgende woorden : » Divinunr hoc inventum
-
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(olei in picturis usus introductus) plerique ad annum Christi
1410 referunt: sed ante annum Christi 1400 id Belgicis cum
pictoribus Eickium (van Eyck) communicasse , convincunt vetustiores tabellen eoloribus oleo mivtis depictae : atque in his
ca qua in templo Franciscanoruina Lovanij spectatur : cujus
quidem auctor sive pictor notatur obijsse an. 1400." Welligt
was Dierik Stuerbout de zoon in de kerk der Minderbroederen
begraven geworden. Vast had het aenwezen aldaer van gemeld
tafereel Pene beteekenis.
Wij kunnen , ten slotte , niet nalaten de geleerden van Hol land aen te manen tot het ondernemen , in de archieven van
Haarlem , van navorschingen omtrent de Stuerbouten. Indien,
gelijk Molanus en Miraeus het voorgeven , Dierik de landschapschilder wezenlijk in 1400 overleed , dan is hij niet alleen
een voorganger der van Eycken, maer tevens een der oudste
meesters van de Nederlandsche school. De ontdekking van
bijzonderheden over 's mans aenwezen binnen Haarlem zou het
grootste licht brengen over de geschiedenis van de eerste beginselen: eener school welke door het talent van Albert van
Oudewater 1 ) en Geertjen van S' Jans is opgeluisterd geworden.
(I , vi.) JAN GOSSART en HENDRIK VANDER HEIDEN

Wij spraken hooger van het verblijf binnen Middelburg van
JAN GOSSART of Jan van Maubeuge 2 ) den schoonvader van
HENDRIK VANDER HEIDEN , van Leuven. Het blijkt uit eenen brief
gedagteekend uit Lier , 20e° oogst 1528 , door Christiern II ,
koning van Denemarken , aen den abt van S Pieter te Gent
gerigt, dat de befaemde kunstenaer nog destijds in Zeelands
1) Van Oudewater of van Ouwater is vast een toenaem. Was deze Albert
niet de broeder van .Dierik Stuerbout ? Mogten omtrent dezen kunstenaer ook
eenige navorschingen gewaegd worden. Van Mander leert ons dat hij in den
tijd van Jan van Eyck , t 1441, moet geleeft hebben. Zie zijn boek, bl. 205v0.
2) Wij weten tot dus verre slechts weinige bijzonderheden over het leven van
Jan Gossart. Vóór de ontdekking van het HS. van Molanus wist men niet eens
dat hij in den echt getreden was. De archieven van Middelburg moeten vast bijzonderheden over dezen kunstenaer bevatten.
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hoofdstad verbleef. De vervallen Koning geeft , in gemelden
brief, zijn verlangen te kennen den Schilder te raedplegen
over een grafgedenkteeken 't welk hij voornemens was in de
kerk der abtdij van S Pieter , te Gent, te doen oprigten, aen
de gedachtenis van zijne gade Isabella van Oostenrijk , overleden te Zwijnaerde , den 19 januarij II 26. De oorkonde komt
voor- in -'s Heeren Altmeijers opstel 8etijteld : Isabelle d'Autriche

et Christiern II. B rux. , 1842 , b l° 5'.
Jan Gossart werkte , naer 't schijnt , rond de 15 jaren aen
zijn groot triptiek. Zulks blijkt uit eene allerbelangrijkste aenteekening voorkomende in een handschrift der provinciale archieven van Zeeland , getijteld : Register perpetueel der stad
Reimerswael, n° 84, fo 175. Deze aenteekening, door den heer
Bakhuizen van den Brink, archivaris generael van het koningrijk der Nederlanden , ontdekt , en door onzen vriend Alex.
Pinchart uitgegeven , is betrekkelijk tot den brand welke door
het blixemvuer , op 24° februarij 1.568 , in de abtdij van .Middelburg veroorzaekt werd en welke eene reeks van belangrijke
kunstgewrochten in asch verkeerde. Zij luidt aldus : » Sulcx
datter in de selve kercke nyet geheel gebleven is , dan al.
leene een metalen Marien-beelt , staende in 't midden van de
» choor, ende een deels van de sepulture wijlen hoochloffelijcker
» memorie coninck Willem ; ende onder andere veel schoene
» juweelen , beelden ende tafereelen , die daer, verbrant sijn ,
wert principalijck beclaecht een seer schoene rvjcicelijcke tafel
van den hoogen autaer , eertijts Beschildert by JASMYN MABUYSE 1 ),
» daer hy vijftien jaren ' over besich geweest . hadde ; de welcke
gereputeert was te syne de schoenste schilderye van geheel
Europa , ende hadde (soo men seyde) eertijts by den ambasBaten des Conincx van Polen geestimeert geweest in coope mogen
gelden tachentich duysent ducaten." Zie Messager des sciences
historiques de Belgique , 1 855 , bl. 416.
Hendrik vander heide kan derhalve gedurende ettelijke jaren , met zijnen schoonvader binnen Middelburg gewoond heb-

1) Volgens den Catalogue adu Musée cdAnvvers ontsliep Jan Gossart in de Scheldestad ten jare 1532.
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ben. Zijn verblijf , in gemelde stad , moet rond 1 i28 gezocht
worden. Dit jaer is een punt van uitgang voor de geleerden die ,
in de archieven van Middelburg , eenige nasporingen zouden
willen ondernemen omtrent het leven van dezen zoo weinig
gekenden kunstenaer.
SIMON MARMION.

Deze kunstenaer was geboren te Valencijn. Guicciardini
zegt van hem : » SIMONE MARMION , huonao veramente dotto et
pio eccellentissimo Pittore." En elders : eccellentissiro pittore
et grap' litterato." Zie blz. 129 en 37 8. Hij was derhalve
een groot schilder en een voornaem letterkundige.

Over het triptiek , vervaerdigd door MICHIEL CoxIE , voor het
grafgedenkteeken van Morillon , in de kerk van St ' Pieter , te
Leuven leze men ons verslag in den Messager des sciences
historiques de Belgique , 1 857 , bin 269-284. Het is vergezeld van eene kopersnede uitgevoerd door den heer Chs Onghena , van Gent. Het staetsbestuer heeft het noodige hulpgeld toegestaen tot het herstellen van dit heerlijke kunstgewrocht. Reeds hebben de heeren Le Roy *en Chg vander Eycken
deze herstelling ondernomen.
LEUVEN, 18

Februari] 1858.

VAN SEVEN PNEVELEUlEN,
DIE DE VROUWEN HEBBEN BOVEN DE MANNEN.

[UIT] EEN SERMOEN, GEPREECKT VAN EEN DOCTER
INDER GODTHEYT.

Anno 1478. tAmfterdam inde Ouwe Kerck.

De eerfte is : dat de vrouwen van Ee[i]der fubftancie fijn dan de
mannen ; dat is van levendich gebeent en die mannen vander aerden.
De tweede is : dat die vrouwen gemaeckt fijn op eedelder plaets
dat is int Paradijs. En die mannen op het lant by Damasco.
De derde is : dat Godt fijn menfchelijckheyt heeft aengenomen van
een vrou en niet van een man.
De 4 is : doen onfe Heer fijn passien aenftaende was , doen en
waffer geen vrou die content gaf tot onfen Heeren doot , maer feven
duyfent mannen die daer riepen l cruyft - hem , cruyft hem !"
De 5 is : "dat alle mannen vant geloof vielen in onfe Heeren
paffie ; doen worden dat geloof alleen inde vrouwen dat is inde Moeder Godts Maria behouwen , gelij ck 't vier inden (teen.
De 6 is : dat de Soone Godts hem eerder openbaerden die
vrouwen dan die mannen doen hy van der doot was verreefen ; want
geen man was waerdich ons Heeren Glorififeerde lichaem eerft te
Fien om haer' ongeloof.
De 7 is : dat Godt een vrou verheven heeft boven alle kooren der
Engelen inden hoochften troon daer nimmermeer fal tomen eenen
man. Daerom : vrouwen prijs gaet boven mannen verftant.
Achter een ftichtl"k HS. van 297 blz. kl. lankw. form. ,
getiteld iEenige foete tijt cortinge dienende tot vermaeck
inde tijt van Recreatie I H S. Ghefchreven tot Godes hoochfte
eer en Glorie en lijn alderheylichfte Moeder. Bidt voor de
fchr"ffers. begonden 14 Jul i 1654."
-

1 D. i. hun.
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En altoes op die
Nu hebbic alfoe gedaen
En der werelt te na gegaen
En niemé gefpaert dor fine gift
Hier in fal elc fijn ftuc ontfaen
Ghedeilt alfoet mi geeft mij waé
Hoort arme rike neve nichten
Ie fal eiken op tfine berichten.

II.
ehebbe gedicht en befcrevé
J. deel vand' werelt leven
Die ie vol fie van venine
Om dat ic wil exempel geven
Den h'en die ter ercheit fnev^
1 De bovenftaande maerlantsche ftrofen (welke we door deze aanduiding
volftrekt niet meenen voor werk van onzen wakkeren Iacop uit te maken)
werden der ««Dietsche Warande" in een 4°-pergamentblad ter meêdeeling aangeboden door den Wel-Eerw. Heere J. Dyckmann. De Heer J. J. Nieuwenhuyzen heeft de goedheid gehad er eene nauwkeurige kopij voor de pers van
te maken. Alleen de u-middenkonsonant hebben we gemakshalve door v , de
v-initiaalvokaal door u doen vervangen. Tot dus-verre komt dit zededichtsel
ons onbekend voor , en wij gelooven het dan ook onuitgegeven. Wij wenschen
er de aandacht onzer Mnl. letterkundigen een oogenblik op te vestigen, e n
zullen gaarne eenige toelichting ontvangen omtrent de plaats, die aan deze
ftrofen in de vaderlandsche lettergefchiedenis gegeven moet worden.
Beft. d.

W,,,
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Eii thoent5 hem wat es h'te fine
Die op die worde wille cleven
En sugi5 datt' in es b1ev
Hets d'fielu medicine
M' dié die fcalcheit heeft bewev
Ven w't nie doget in befev
Tcaftien es v'loren pine
Scaic die blijft van fellen grine.
III.
ods gebod cii sine leeren
Eeft dat wine minen eli beger
Mz h'ten mz fiele cii niet d' boven
Wel mogen die duvel houdt li' fcer
Alsi ons den rugge Hen keert
Gode cii aen die w'elt gelooven
Die ons den penninc doet ee'n
ETi onfen prijs d' mede meert
Doet ons onfe herte doven
Dz wine minen ei! eeren

G

Ware wi vroet wi foudens tberï

Want wi tkeeft nut onfen fcoev
Gode met dié gedachte roeven
Iv.
i doot d' wi toe behoren
Dats die oechft die mayet cor
Dz God werpt op die erde
Om tfinen dienfte fijn geboren
M' dien die duvel giet in doren
Nijt fcalcheit cii hoverde
Die alle doget in hem te ftor
ii hilde dat hi vonde bescor
Liev' dan hijt vor gode fperde

D

line mach niet . . . . er gods w'de
Die duvel dragent h'e verde
V.
ut den heme1fchi drochtine
Dats der fielen medicine

K
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Ten ioncfte dage als die 11... mae .. fceedë
Eene fonteine eeft h'te fine
Die ons ontmid't en ontdwine
Scoenheit weelde van dien cleede
G teelij c den drome eeft anfeine
Heeftu in dom@ weelde of pine
Alftu ontwaecs w' maehftu ... .leedé
Ghef mildelike dor gode dat dine
Du heves merke vor poyterin
Siet w'ftu toe di reden
Dune machftu voegen nz te beden
VI.
iet w' du di voeges heden
Mz eng winckene eest h' leden
Minftu die w'elt du beft ontweecht
Siet wat die falege hebbé ontbedé
Die hem d' hov'den miedé
Die men in defe w'elt plecht
Si fijn grav9 en graefnedé
Gecroent in groter werdechedé
D' geen gelijc legen en drecht
H' af es lucifer geleedé
Ned' ter langher fericheden
V' ftaet wat die fcrifture feecht
So mogeftu weté w' hi leecht
VII.
at v'hefftu di onwerde
Men moet di gravé ind' erdé
Diné ftác en mach niemn gedogé
Hier fo ent dik hov'de
Diemé hier fo fe'e begerde
D' weet of es be(1)drogé
Die lieré d'mé blá(1)ket opfm'de
Smelté e i gaé h'e verde
Wat peiftu w'toe wiltu poegé
Tgoet dat mé bové maté terde
En altoes iegé darmé fparde
(1) NB. Hier is een rond gaatjen in 't pergament, reeds door den fchrij ver
vermeden.
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En fal di queké no fogen
Hets al teend' hant gevloge
VIII.
eeft1 fo datti god heeft waert
Dune derf d' iegé nz fijn v'vaert
Hoe du ftarf of in wat ftedé
Dine nature . . di ... vaert
En mach .. ege .... fijn fo bewaert
Die
ie ....... ter fterflicheden
Dits d ..... dages geoppenbaert
W' wiltu ..... warwaert

J

...

2

Tierft .... rt in die hovaert
.., ....... volges d'mé mefb't
In die pine die god d'hoverdichedë
Wilt gaf en geeft nocheden
IX.
u laet u dese worde nipé
Ghi vrouwen ' die inde fpiegel gipé

N

Om die iogedelike liere

Die thaer planeré e i wipé
Wat wildi d'inne begripen
Hets eene dinc die te gaet fcie
Alfe die tijt begint te futen
En men aenfiet die oudde ripë
Slacht den drogen elentiere
Dik fane es ftenen e i pipen
Die ioecht ontfaet alfulke ftripé
Min no meer al fuiken maniere
Alle die brant doet inden viere

En
mmate es indie w'elt mine
D' hov'de eii nijt woent inne
Die god vanden hemele bien
Dits ene boefe vriendinne
Die ons mz h'ten en mz tinne

O

1 Hier heeft de rubriceerder de fout van den fchrijver (die reeds eene dubbele kleine e aan Eeft gegeven had) willen goed maken, door de boventrek
der roode initiaal over de eerste e heen te halen.
2 Deze regel is evenzeer wit in 't HS.
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Altoes van gode wille tien
Si toent van goude ten beginne
Dzmen ten letten vint van tinne
Si fijn bedrogen die h's plien
Vint d' trouwe in die es dinne
Si doet ons deruen vandé gewine
D' god den fa(1)legen crone fpien
Om dz wi h' niet en [wildé 2 ] vlien
X.I.
aer iii oetmoede e i in mate
Woent peis en karitate
Die vloyen uter hoger ftede
Wiltu peis fo ganc die ftrate
Diné ov'moet vallé late
Du leits den fin der weeldichedé
Wiltu weldoen dine bate

M

Sijt Tempel en van goeden fedi
Die hé hout dz mene hate
Hem nauwe die w ... e i die gate
Die ghene die bovc mate dede
Hi ginge bat indie .erdde.hede
XII.
et ómate óme gaen
En machmé vor gode nz volftaen
Noch vor gené goeden man
Alfe redene in ómati wil flaen
So gaet fi rechtecheden v'laen
En fi en laet vel no vleefch d'anl
Hi es in enen dim waen
Die boven mate heeft gedaen
En hem diies niet gedincké eau
Wi moetë ons van ómatë dwac
Selen wi trike leen ontfaen
Dz ons ih's xps wan
Doen hi anden cruce ftan

I'1

(1) Hier is weêr het bovengenoemde gaatjen in 't pergament. 2 IJS.: vlien
wilde.
DIETSCHE WARANDE IV.
IV
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XIII.
aer was omaté op mate gram.
Die uté hemele gevloyt quam
Hier ned' tot andes crucen ftake
D' maecte dat hemelfche lam
Den rechtE wech eiï den dam
Ons ov' te gané te langen gemake
D' hov'de lucifere af nam
Doen fi in finE moede fwam
W't hi gefent ter helfch wrake
En d'na so becocht adam
Dz hi boven mate vlam
Doene tferpent om defe fake
V'dulde met des appels fmake

D

XIV.
ondemét en wortele mede
So bleef die hoverdichede
Van Qmate én vá alle quade
D' groyt uut nijt en gerichede
En mene anderé quaet ei! fede
Die d' (ielen se' feaden
Eerft woudfi te hare onfalechede
Ontfett0 en roevé die godlij chede
D' peys uut vloyt e! genade
Die ov'daet die fi daer dede
Planttefe indie ferechede
D' groyt fi en heeft fruut gelade
D' ons die duvele mede v'vadi5

F

NIEUWE BOUWWERKEN EN BOUWHERSTELLINGEN
IN NEDERLAND.
III.
KERKEN (ID,

v.

Parochiekerk van Onz'-Liever-Vrouwen Vizitatié,
te Schiédam.
Dixitque Moyfes ad Malies Ifraël : Ecce , vocavit Dominus
ex nomine Befeleel filium Uri , filii Hur de tribu Iuda ; iInplevitque cum Spiritu Dei , SAPIENTIA et INTELLIGENTIA , et SCIENTIA et OMNI DOCTRINA : "' En Moyses heeft tot de kinderen
van Israël gezeid : Ziet , de Heere heeft bij name geroepen
Beseleel, den zone Uri , Hurs zone , uit den ge[lachte van Juda,
en Hij heeft hem vervuld met den GEEST Gons : niet Wijsheid,
en Verftand , en Wetenfchap , en allerlei Geleerdheid 2 .
Quidquid fabre adinveniri potent , dedit in corde eius : 3 "
Al wat DE KUNST kan uitvinden heeft henn de Heer IN ZIJN HERTE
gegeven. » Ooliab quoque filium Achifamech de tribu Dan.
filmbos erudivit SAPIENTIA, ut faciant opera abietarii , ' polyrnitarii', ae plumarii : 4 " En desgelijks Ooliab , Achisamechs
zone , van Dans geflachte. Beiden heeft hij geleerd in DE WIJSHEID , opdat zij zouden maken de kunstige 0 werken zoo der
timmerlieden, als der tapijtwerkers en borduurders. En » al1 Exod. XXXV, 30.
2 Der Doktoren v. Lenven herziene uitgave van Nielaes van Winghe.
3 T. a. p. 33, 34.

4 T. a. p. 35.

5 Verg. XXXVIII, 23: «artifex lignorum egr egius".
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dus heeft gedaan Beseleel en Ooliab en alle kundige, wien de
Heer- Wijsheid en Verftand gegeven heeft , opdat zij. k.onstelijk wisten te werken al wat noodig was ten behoeve (Ier HEILIGDOMSTEDE , en al wat de Heer bevolen had. 1
En zoo is
volmaakt alle het werk des Tabernakels en van het dak der
getuigenisfe. 2

" __ »

"

Alle de dienstzeden der Oude Wet -- de ftatelijke plechtigheid der joodsehe offeranden de zinrijke fchoonheid der
kunstvormen , door God-zelven aan zijn volk , deels, voorgefchreven , deels gewrocht door hen , die Hij daartoe met
zijnen GEEST , met zijne WIJSHEID vervuld had de rijkdommen,
aan dien eeredienst befteed : dat alles werd befchikt en gebruikt
om flechts eene affchaduwing, vóorfpel en voorfpèlling tevens,
beeld en voorbeeld , op te leveren van den volkomener dienst
Gods , van de roeping der Heilige Kunst als eenmaal de
Godlijke natuur zich. in Christus aan de menschelijke zou
hebben gehuwd ; als de beloofde Zoon van David en Zone
Gods de aarde zou hebben gedrukt en tot de zijnen zou gezegd hebben : » Leert alle volk, hen doopende in den naam
des Vaders , . en des Zoons , en des Heiligen Geestes; leerende
hun bewaren alle de dingen die Ik u bevolen hebbe ; en ziet,
Ik ben met u-lieden tot . allen dagen , tot de voleindinge der
waereld. 4 "
Geen wonder , dat zoo haast als de dienst van den Gekruisigde en Verheerlijkte niet flechts in de ziel en de gezichten
der martelaars , maar openbaarlijk , over de gantsche historiesch
bekende waereld heeft gezegevierd , de opvolgers van Moyses
en der Apostelen , ijverig bezig zijn , om Joden en Heidenen
te overtreffen in de offering van de edelste gaven der ziele
1 T. a. p. XXXVI, 1 : "Feeit ergo Pefeeel et Ooliab, et omnis vir fapiens,
quibus dedit Dominus fapientiam et intellectum , ut feirent fabre operari quae
in ufus Sanctuarii neceffaria funt , et que pracepit Dominus."
2 T. a. p. XXXIX, 31 : «Perfectum eft ibitur oinne opus Tabernaculi et
tecti teftimonii". , Feceruntque filii Ifraël cuncta qua praceperat Dominus Moyfe".
Terzelfder plaatse, en XXV--XXVII, XXX---XXXI.
3 Mattll. XXVIII , 20.
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en der ftoflijkheid beide op het nu in waarheid aangerecht
eenig wezenlijk en Gode waardig offeröuter. Bij de prediking
van den Godsdienst in geest en in waarheid achtte men niet
te zijn bedoeld --- dat (le rijkste der ftoffelijke en zintuigelijke
gaven , den menschen uit Gods milde bronne toevloeyend ,
blootelijk zouden gebruikt of misbruikt worden ten beste der
waereldsche weelde ; maar dat in tegendeel het blankste lans
der kudde , de fchoonste bloemen uit den hof, de edelste vormen der reine fchoonheid nog altoos in het Heiligdom den
fchepper en gever zouden - worden toegewijd. Dit had men
voor op de oudvaders dat er nu waarachtige , levende
geest, gelijk die door Christus beloofd was, door de godge
wijde melodiën zoi heenftroornen ; dat er nu niet f ech [ s
fc h a d u w maar waarheid in het offer van den nieuwen
Melchisedech zou gevonden worden , en dat van die hoogere
bezieling het gantsche vornienftelsel, de geheele kunst der
christen Beseleels en " Ooliabs de kenmerken zou dragen. Het
kon wel in de Kerk niet opkomen , dat, met het aanwinnen
van Geest en van Waarheid, de alabastren en fehoon befneden
vazen verbroken zouden moeten worden , waaruit die godlijke
balsem 1 den geloovigen geplengd wordt. De mensch, geheel
zijn hart en al zijne krachten , der menschen broederfchap en al
haar ftreven ten goede, al wat de mensch zou fpreken, al wat
hij zou voortbrengen , zou , met zijnen wil, worden vervuld
van geest en van waarheid : en als het eerste onderpand
daarvan , werd de tong der Discipelen begiftigd met de rijke
kunstgave der veelheid van talen. Zoo haast dan ook de
koude cellaas en trotsche fchouwplaatsen waren ontruimd en
neêrgeveld, waarbinnen de afgoden der Heidenen werden vereerd , of aan bloeddorst en zinlijkheid de dierbaarste offers
werden gebracht zoo dra er plaats was, befchikbare ruimte
voor het ten toon dragen en openlijk bezingen der heilige
gaven Gods : verrezen er tempels, die door de godvruchtige
mildheid der Keizers met de kostbaarste marmers en goud1 1'Qui paraclitus diceris, et flpirita'is unetio". S. (^reg. Peni (^recctor.
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platen werden bekleed, die onder toejuiching der Kerkvaders
door de uitmuntendste kunstenaars werden opgeluisterd , die,
als eene vrucht van den onbefchrijflijk zwaren arbeid en het
.rusteloos zwoegen en zorgen der Risfchoppen , daar in volle
majesteit te blinken en te bloeyen (tonden voor het oog van
den weldoenden God. Van Konstantijns dagen af, al de latere
eeuwen door, riet -Ilechts kleine tusfohenpoozen van vijandelijke
ftremming, zien wij. Pausen, Koningen , Abten en Ridders
ijverig bezig in het ftichten van Heiligdommen voor den Koning der Koningen , den » Rex tremendx Majestatis" en voor
Jezus , den » Vader der Armen" ; schatkamers , ter bewaring
van den » thesaurus ' fidelium" en . de » Kroone . der Heiligen".
Toen de eerste Christen Keizer de oude St-Pietersbaziliek over
het graf van den eersten opperherder der gemeente zou bou-wen , nam hij zich de kroon van het hoofd , legde den vor stelijken mantel af, greep eene fpade , en begon eigenhandig
den grond voor de ftichting uit te graven ; tot dat hij , achtervolgends, twaalf lasten aarde ter eere der XII Apostelen
zich op de fchouderen kon laden (fuuUGe [iwe f palle) , en naar
buiten dragen. Zoo oordeelde Konstantijn de Groote over de
waardigheid van den kerkbouwarbeid 2 , en met hem eenftemming dachten de . latere Princen , Doctoren en Helden der
eeuwen van geloof: Pisfchoppen .3 behandelden den metselaarstroffel als onbefchaafde daglooners ; gelauwerde . krijgslieden eindigden als eenvoudige bouwgezellen hun leven 4 . Geheele bevolkingen van burchten en fteden, met rijk en arm,
wilden deelhebben aan de geestelijke voordeelen, die ten loon
,

1 D. Warande", 1857, bl. 470, 480.
2 Cav. Giuseppe Vasi , «« Teforo Sagro", Rome , 17 71, D. II , bl. 167.
3 Onder anderen , de II.. C esarius van Arles. Reeds de beroemde christen
dichter en Edelman St Paulinus van Nola verkocht niet alleen zijn goed om
de kerk, van Fondi te Richten en deelde niet flechts in den arbeid, maar
keurde zich-zelven Ilechts waardig om de deuren der St Felix-Kercke te keiren" en er 's nachts de wacht te houden. De H. Patritius overdekte Ierland
met kerken, kloosters en fcholen , en wij lezen in zijn officie : ««Apoftolico
more a manuum fuarum labore non abftirinit." De H. Punstan was timmerman,
beeldhouwer en graveur, alvorens Aartsbisfchop van Kantelberg te worden.
4 S ileino1dus.
„
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cener kerkvolbouwing door 's Heeren Stedehouder werden uitgeloofd , en brachten niet flechts hun gouden en zilveren
huis- en kleedgeraad ter fineltkróes der kerkfabriek maar
gaven hunne krachten er vaak gedurende vele weken aan ten
beste. Dit alles was in over-een--ftemming met de plechtige
en vaak koninklijke of bisfchoppelijke legging van den Eersten
Steen 1 , welks heiliging den grondtoon aangaf, die den aard
van den gantschen bouw bepaalde en oniniddelijk aan den
geheelen arbeid een gewijd charakter mededeelde.
Zoo ver ons bekend is , heeft zoo min de Kerk als de School
der wetenfchap tot heden eenige daad gefteld , eenig belluit
genomen en uitgevaardigd, eenig leerftuk of gevoelen verkondigd -- waarbij aan de kerkbouwkunst het charakter van heiligheid , van ernst en waardigheid ontnomen of betwist werd,
dat zich in de bovenstaande bizonderheden zoo duidelijk uitfpreekt.. Zijn het federt de XIIe Eeuw de kloosterkunstenaars
niet meer, aan wie het bouwen der kerken wordt opgedragen—
treedt achter den Eisfchop, met het ftichten der groote
kathedralen van 13- en 1400, eene ijverige en krachtige
fchare van waereldlijke meesters en gezellen op, die de .be„
roemde en ftoute werken ten uitvoer brengen men heeft
de tot ons gekomen broederfchapsregels der_ oude bceldenaaren metselaarsgilden flechts in te zien , om te bevroeden , dat
de Christenen, in het eischen van meer dan gewone Godsvrucht
en plichtbetrachting bij de meesters en gezellen der botsen van
fteenhouw- en timmerwerk, niet hij de Indiërs 2 achterftonden.
In onze dagen wordt het godgeheiligd kerkbouwwerk weder
opgevat. Vele oorzaken hebben , voor den kerkbouw , de eeuwen der Renaisfance , zoo in Frankrijk , Duitschland en Engeland, als de Nederlanden, tot een tijdperk van fchorsing, van
overgang, van flechts provizioneelen arbeid gemaakt. Maar als
wij zeiden .~ ons is niet bekend , dat door eenige bepaling of ver handeling , uitgaande van eenige hiërarchische of intellektuëele
,

-

1 Zie „D. Warande", 1857 , bl. 458.
2 Warande" , t857 , bl. 202. Verg. Reichensperger, « Vermifchte Schril.

ten liber chriftliche Kunft", Leipzig, T. 0. Weigel , 1856 , bl. 156.
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overheid , architekten , kerkfabrieken , en arbeidsgezellen , van
de verplichting ontheven zijn , om in den bouw van een Heiligdom voor den Schepper en Verlosfer der waereld , in de oprichting van een zetel en troonhemel voor den Koning der
Glorie , een hoog ernstig en verheven werk te zien. Van het
eerste oogenblik der hoekfteenzegening af , tot dat der inwijding
toe -- van het eerste gebed, dat in tranen geftort wordt door
den vurigen herder der gemeente, opdat de Heer hem de kracht
geve zijner kudde een weldoenden fchaapsftal te bouwen en
den God van Abraham, Isaac en Jacob een waardig tabernakel te fpannen, bewijst de Kerk genoeg , dat zij nog altoos van
hare kinderen de vurige belijdenis en getuigenis verwacht
» Heer ! ik heb den luister van uw Huis bemind !" Nog altoos
is de gebouwde kerk de drager eener menigte van ftichtende
en heerlijke geheimenisfen : nog altoos behooren de » geheimzinnige vormen van den tempelbouw" eene reeks van dogmatische leerftukken , historische tafereelen , liturgische beteekenisfen deels te verhullen , deels uit te fpreken.De H. Thomas , Apostel , is niet zonder reden de befchermer
der bouwmeesters. Hij heeft, ja, den Indischen Koning een paleis
in den Hemel gemaakt van goud , zilver en edelgefteente 1 ; maar
hij heeft nog meer gedaan dan dit. De traditie der voortijden
legt hem de volgende merkwaardige toelichting van de H. Drieeenheid in den mond : »Het eerste voorbeeld van drie personen
in Bene esfentie ftelde hij aldus den volke voor : in den mensch
is flechts éene `vIJ5IIEID : en uit haar komen Verftand , Geheugen en Genie : want het Genie beftaat in het uitvinden van
wat men niet geleerd heeft ; het Geheugen in niet te vergeten
wat men heeft geleerd ; het Verftand in te begrijpen wat u
aangetoond en onderwezen wordt." Nu lezen wij , dat én voor
den bouw van Moyses' Tabernakel én voor dien van Salomons
Tempel , de Heer den bouwmeester met WIJSHEID vervulde :
en inderdaad wanneer de bouwmeester het beginsel des geesteslevens , het rijpe Verftand heeft , om voor zijn doel gebruik
« Aurea L c cn('a." ;>. T 1.o11. 1\ p.
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te maken van de goede verhoudingen , die ondervinding, en
redeneering van hem en anderen , bewezen hebben dat de ftofrelijke doelmatigheid van het werk verzekeren , dan heeft hij een
onmisbaar element der bouwwijsheid en zal een kerk kunnen
konstrueeren. Indien de bouwmeester heeft het Geheugen —
dat hij namelijk indrukken weet te bewaren en beelden te
vergelijken , te beoordeelen , en het harmonische te fcheiden
van het onharmonische — dan heeft God hem het tweede element »in zijn herte gegeven" ; het Geheugen is de vader der
fchoone kunsten : de Muzen waren bij de Heidenen reeds de
dochters van Mnemosyne ; zonder Geheugen geene Verbeelding.
Het is dat geheugen namelijk , van welks voorwerpen de Engelschman te-recht getuigt dat zij » are known by heart" ; dat
Geheugen is de Schoonheidszin , die het eens omhelsde niet
weêr loslaat. Die dat • Geheugen bij het Verstand heeft , zal
eene kerk niet anders k o n s t r u e e r e n, dan volgends de edele
eischen der a esthetische fchoonheid. Maar het derde element, dat het voortbrengsel en de voltooying is der beide an
deren , en waarin de beide anderen famenvallen , dat is die
onbefchrijfli*ke , vurige en lichtende geest , dien men Genie
noemt. Dit flechts fchenkt de volheid des hoogeren levens aan

het kunstwerk ; adelt het tot iets groots , iets nationaals, iets
maatfchappelijks ; dat is de wind , die in de zeilen blaast,
opdat het heerlijk getuigde fchip , als met blanke vleugelen
door liet blaauwe golvenveld ftreve , en ademe en blinke in
de lieflijke morgenzon. Het Genie is die fcheppingskracht in
de Bouwmeesterswijsheid , die maakt , dat de kerk een volledige fpiegel is van een hernelsch ideaal ; die , als men aan de
konstruktie en aan den kunstvorm vraagt, fpreekt gij ook
hoogere geheimen uit , maakt dat die geometrie en die wsthetika andwoorden »ja !" het vermogen, dat de drie vermogens
altijd doet .samenvallen, dat de evenredigheid der krachten, de harmonie der vormen , en den rijkdom der gedachten elkander altijd doet onderfteunen , verrijken , bevruchten , vervolledigen ! Ziedaar de Wijsheid , die God aan
Beseleel , aan Salonnon , en , in meerder of minder mate , aan

58

NIEUWE BOUWWERKEN IN NEDERLAND.

allen geeft, die den . eernaam mogen voeren Van ARCHITEKT
die met recht eene plaats onder de Mailres de l'wuvre bij den
kerkbouw genomen hebben.. De gave dier Wijsheid is groot,
is zeldzaam. Er zijn tijdperken, waarin God, die geen rekening geeft van zijne genaden , ze den menschen geheel fchijnt
te onthouden. Dan is het een tijd van rouw in de waereld
der heilige fchoonheid , een tijd van boete of beproeving. Dan
buige de vereerder der christen kunst het hoofd in de asfche en
men onthóude zich van kunstwerkeh te willen maken , waaraan
de hoogere bezieling ontbreekt , opdat men niet befchuldigd
worde . zich aan den H. Geest Gods te vergrijpen en te roemen
op genadegaven , die men niet heeft ontvangen : dan ga men
mee in den ftroom , men redde zich gelijk men kan , en
wachte beter dagen. Maar, Goddank, wij beleven een tijdperk,
waarin de poëzie der bouwkunst aan het menschdorn fchijnt
te-rug-gegeven te zullen worden. Er zijn in Europa architekten , die het Verftand , het Geheugen, en het Genie , de Wijsheid des bouwmeesters , zoo ver wij 't beoordeelen mogen,
hebben ontvangen. Zij hebben het Verftand om de ftof te beheerschen , en elke ftof te behandelen over-een-kocnstig hare
natuur; zij hebben den Schoonheidszin , om verheffende ,
geestrijke vormen te kiezen , ter huwing aan de ftoffelijke
eischen ; zij hebben Genie , ze hebben het Licht , dat de Liefde
zou kunnen genoemd worden , waarmee' Verftand en £sthetika aan elkander verbonden worden , en die dat huwelijk vruchtbaar maakt , of, met andere woorden , de door Wiskunst en
Verbeelding gebouwde kerk bevolkt met geheimzinnige ldeën.
Het Genie vindt die geheimenisfen niet uit, maar zij vindt
het verband tusfchen Materie en Schoonheidsvormen uit, waaTdoor deze, gezamendlijk, aan alle kanten een overvloed van
grootsche en heilige gedachten verkondigen. Niet altoos is den
bouwmeester de oorzaak en het geluk der vereeniging van de
drie krachten volkomen en. van den aanvang duidelijk; maar dat
geeft God den echten kunstenaar zoo , dat er , door de onweêrftaanbare logika der geestdrift, analogiën in de doelen van zijn
werk worden geboren , die hij-zelf maar half heeft voorgevoeld.
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VERSTAND,

zijn het dus die De Stof,

opdat de 'Goeds ,

^kerkrijk Schoons,
S► CHOONHEIDSZIT, > moeten beheerschen Den Kunstvorm ,
De ftichtendeGedachte, ^ zij aan enWaars.
, en vereenigen
GENIE,

Ziedaar de »wijsheid", zonder welke niemant moest wagen
plaats te nemen in de rij der kerkarchitekten.
0 ! gezegend zij de hand des zendelings , die , te midden
der vervolgden , of der afgodendienaars , den Heere eene biden offerplaats inricht het zij van leem, van ruwe planken,
of uitgehoold in de verborgenheid eener fteenrots ! gedankt
zij de kluizenaar , die der woestijn eene ftem leent op het
rieten dak eener nederige bidkapel en ook daar dezer aarde
de » heilrijke boodfchap" doet weergalmen ! In de tegenwoordigheid van ftoffelijk onvermogen , van maatfchappelijke vervolging, en zoo ook van kerkelijke kwijning, verftommen de
eischen der Gewijde Kunst : maar in het Nederland van de
tweede helft der XIX' Eeuw heeft men het recht kerken te
vragen, die aan de niet-langer-betwistbare regelen beandwoorden ; van de kerkbouwing uit te fluiten , wien de aangeduide wijsheid, helaas, niet is ten deel gevallen. En al ware
ergends , in ons vaderland ., de behoefte aan ruimer kerken
dringend , en de middelen beperkt — de KENNIS der ware
architektuurbeginselen is toegankelijk genoeg, dat men, ook
in het uiterste geval, zich aan geene zware vergrijpen daartegen zal behoeven fchuldig te maken. De eerbiediging der
EERSTE wetten --- kost niets , dan een weinig van die kennis;
en hare overtreding is dan ook doorgaands veel meer te wijten
aan ingenomenheid met valsche begrippen of aan volkomen
gebrek van wetenfchap bij den architekt, dan aan ftoffel ijke
hinderpalen. Zoo is het, op de minst gelukkig gelegene plaatsen, gefteld. In fteden , in groote fteden vooral , zijn de hulpbronnen talrijk , en deze voorbij te gaan , en dorst te lijden,
is niet aan de bronnen te wijten. Allerminst is de bouwmeester
te verfchoonen , wien flechts eene ruime finantiëele grens getrokken is , en die dan nog de drie hoofdwetten der kerkelijke
bouwkunst verwaarloost. Kent de architekt die ekkleziologi .
-

-

sche wetten niet ? -- Dat zal hein toch wel geen verfchooning
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Wat doet de geneesheer bij den
zijn voor de overtreding !
zieke, als hij niets van fyziologie noch pathologie verftaat?
Wat doet de pleitbezor ger voor . de rechtbank , als de wetten
van het land en de zaak van zijn kliënt hem even vreemd zijn?
Boven dit opftel , waarvan het fchrijven ons een plicht is,
dien wij vervullen met het bewustzijn van de eerbiedwaardige
rechten der ernstige zaak die wij . voorliaan , en van de bevoegdheid der tegenwoordige kerkbouwwetenfchap om wat er
gefticht wordt te toetsen aan hare algemeen genoeg gekende en geëerbiedigde beginselen , -- boven dit opftel plaatsten wij den naam eereer kerk , die in dit oogenblik wordt
gebouwd in het bloeyend Schiedam ; eene Parochiekerk,
gefticht onder den titel van Onz'-Liever-Vrou^ven Vizitatie;
een bouwwerk , waaraan , hij de voltooying de belangrijke
fom van ongeveer f 180.000 zal mogen zijn ten koste ge legd. Men duide 't ons derhalve niet euvel , dat wij dezen
bouw een belangrijk evenement rekenen in onze nederlandsche
ekkleziologische gefchiedenis ; een evenement, dat met letteren
van jubelend goud in de jaarboeken onzer gewijde kunst zal
worden opgeteekend , of dat zich fchaamrood aan het oog
van den nakomeling zal pogen te onttrekken , en dit niet zal
kunnen -= om dat een kerk is , nolens volens , een gedenkzuil van fchoonheidszin of van wanfmaak, van wijsheid of
van onkunde , van ijver of van traagheid om te leeren wat God
den menschen toegelaten heeft op het kunstgebied te kennen.
-

De kerk moet bevatten het Goede of stoffelijk doelmatige,
het Schoone of wsthetiesch ftreelende , het Ware of' godsdienstig leerende : ziedaar de drie ftralen van het heerlijk prisma.
Deze hoedanigheden zijn te verftaan in den uitgeftrektsteri
zin en zoo dat ieder van haar reeds gezegd kan worden iets
van de beide anderen in zich te bevatten. Even toch als het
Genie niet denkbaar is zonder Geheugen, Verbeelding , Gevoel , en zonder Verftand , is ook het Godsdienstig Ware t in
den hoogsten zin, niet denkbaar zonder het Deugdelijke en het
Schoone : maar men noemt de drie vermogens en de drie,
hoedanigheden afzonderlijk , om de kerkbouwwijsheid meer in
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bare driezijciigheid te doen vatten : elke driehoekszijde toch
vooronderftelt ook reeds , met driehoekszij te heeten , . het beftaan der beide andere zijden.
Zien wij , of de nieuwe kerk van Schiedam aan de drie
eischen beandwoordt , welke men haar zou mogen Rellen,
ook elders dan aan het einde van het wijsgeerig pad , dat
wij ons veroorloofd hebben . onzen lezers aan te duiden.
Is de kerk van Schiedam Stoffelijk Goed?
Heeft het
Verftand zijn eisch?
Al kunnen wij deze vraag niet met alle wenschelijke volledigheid beandwoorden wat ons van het ontwerp bekend
is voiftaat om een" ontkennend andwoord te wettigen : de bez^varen , die wij te ontwikkelen hebben , nemen geheel de
mogelijkheid wech , om 1lechts uit de verte te kunnen and woorden : » ja , de kerk is ftoffelijk goed ; het verftand heeft
zijn eisch."
Om die bezwaren te kunnen uit-een-zetten en om de verdere
beoordeeling der kerk mogelijk te maken , ga deze kleine
historiek aan onze behandeling van het drieledig vraagpunt
vooraf.
De nieuwsbladen hebben , achtervolgends , ter algemeener
kennis gebracht, dat op » 4 Mei 1857, des middags ten 102
Ure" zou wordenovergegaan tot de openbare » Aanbesteding"
van De Hei- en funderingswerken eener nieuwe Kerk , Toren , enz." ten behoeve der » 0. L. Vrouwe Parochie te Schiedam I", waaromtrent nadere inlichtingen te bekomen waren
» bij den Architect B. M. Schreijer" te Rotterdam. En uit
Schiedam fchreef men werkelijk den 4° Mei : » Heden had alhier de aanbesteding plaats van de funderingswerken der
nieuw te bouwen r. k. kerk , enz. voor de parochie van
0. L. Vrouwe Visitatie. Het werk is aangenomen door en gegund aan den heer M. Wouterlood alh. voor eene som -van
f 19.480 2 ''. Den 22° November fchreef men uit Schiedam,
dat op Dingsdag , 1 Dec. 1857 (in plaats van 30 Nov.) de
1 'Alg.

IIandbi . ' Apr. 1857, adv. 7119.

2 „Tijd", no 3045.
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aanbefteding zou gefchieden van ))de te bouwen Nieuwe Kerk
enz. • voor de 0. L. Vrouwe Parochie" , en den 1 ° December
vernam men werkelijk , dat de aanbefteding had, plaats gehad
» van een gedeelte der nieuw te bouwen R. K. Kerk , enz.",
waarvan aannemer was » de heer H. Manders van Tilburg voor
eene som van f 70.641.— 1 ".
We hebben hier dus te doen met ' de fundeeringen • en
gedeeltelijicen afbouw eener fchiedamsche kerk; aan welk
eerste gedeelte der ftichting van hun nieuw Heiligdom
door de ijverige en milddadige gemeente van Schiedam eene
fom van niet minder dan ruim f 90.000.— zal worden ten
koste gelegd. • Wij zijn tolk van het geloovig en verftandig
voorgellacht , even zeer als van de bekwaamste ekkleziologen,
wanneer wij zeer toejuichen het beluit van herder en gemeente van Schiedam , om liever eene fchoone kerk , een
degelijk en waardig monument te willen grondvesten en
voorshands Hechts zoo- ver volbouwen als de middelen
toelaten , dan , gedreven door een hier blijkbaar onbekend
zelfbehagen, de geheele kerk, hóe dan ook uitgevoerd, bin-nen de eerste jaren gants opgetrokken en afgewerkt te • willen zien. 't Is zeer eigenaardig, dat de voltooying van een
grootscli godsdienstig kunstwerk als eene erfenis en bindende
gelofte overga van vader op zoon om aldus de grootste en
fchoonste evenredigheden aan de kerk te kunnen waarborgen.
't Is licht na te gaan — dat twee gedachten in een tijd van
wording meer tot ftand kunnen brengen dan den en wij
moeten, door ons te zeer met onzen arbeid te overhaasten,
den weg niet affluiten voor onze kinderen.
I)at men recht had een goed, fchoon , en hoog bezield
godsdienstig kunstwerk uit den bouw te Schiedam te verwachten , blijkt wel hieruit , dat er voor het optrekken der kerk,
met annexen -- waaronder noch toren , noch pastorie is begrepen het optrekken tot en met de bedaking der zijbeuken ,
eene fom van bijna eene tonne gouds is befchikbaar gefteld.
;

1 .,Tijd", no 3220.
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De kerk is niet gebouwd in modem crucis. 't Is een driebeukig parallelogram , aan een van welks fmalle zijden een
drietal apfiden zijn aangebracht. Enkele afmetingen zijn als
volgt : 1
De lengte der kerk over het hart des middenbeuks is van
den binnenkant des voorgevels tot den binnenkant des achter42 e130 duim" : met dien verftande,
gevels (? -- Oostgevel ?)
dat het presbyterium of hoofdapfis en choor eene diepte heeft
van 9,4 el , bij eene breedte (uit de » harten der pij lders" gemeten) van 11,4 el.
De zijbeuksapfiden (of kapellen) zijn aechts 4,33 el minder
diep dan het choor.
Om, voor oningewijden, eenige vergelijking mogelijk te maken,
vermelden wij, dat de Lieve-Vrouwen-kerk der Ew. PP. Redemptoristen te Amsterdam bijna de zelfde lengte heeft (42,3) als de
groote Schiedamsche , en dat het presbyterium der eerste , in
evenredigheid der lengte van het fchip , niet te lang , wel te
kort genoemd kan worden. En nu zal men kunnen nagaan
wat ftompe evenredigheid het plan der fchiedamsche aanbiedt ,
daar de breedte van het (chips-middenpand, niet minder dan
'I 1,4 bedraagt , en elke zijbeuk , » gerekend uit het binnenvlak
der zij muur tot het hart der pij lder" 5,5i el meet. De geheele kerk is dus breed 22,5 el ; en die der Ew. PP. Redemptoristen hechts 17,3.
Een goed- konstrukteur zal deze 22,3 bij 42,3 gewis eene flechte
verhouding achten.. De b es t e gothische kerken (en wij moeten,
al geldt het hier nog pas het ftoffelijk gedeelte, meédeelen of herinneren, dat de kerk eene g o t h is c h e kerk zal worden) hebben
wel den middenbeuk fmáiler dan de vereenigde breedte der zijbeuken ;_ nimmer breeder : dat kan men in alle fransche en
duitsche handboeken nameten. En te. -recht : in de zijbeuken
toch is de voornaamste plaats der geloovigen : de mannen ter rechter hand des ingangs , de vrouwen ter linker. In den midden

=

1 Ontleend aan «Beftek en voorwaarden der nieuw te bouwen R. K. Kerk,
enz. Schiedam, P. J. van Dijk, 1857."
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behoort eene ruime baan te zijn voor de geestelijkheid : dc
middenbeuk is het eigenlijke pad des Heeren bij uitnemendheid : de hoofddeur is -de porta regia der bazilieken en der
gothische geftichten even zeer , en vergunt men Onz' Heer
niet , zich op de openbare ftraat te vertoonen • de deur en
de weg van den. Heiland moeten Hem aan zijne kerk ten
minste verzekerd blijven ; eene orde, die het bewustzijn heeft
van hare onverdelgbaarheid , moet zich niet noodeloos verminken om de wanorde te gerieven. Het is ook niet alléen in
de Goede Wéek dat de geestelijkheid zich vrijelijk van het
Westen naar het Oosten , en omgekeerd , door de kerk moet
kunnen bewegen ; vooral in eene bisfehoplijk ingerichte kerkordening zal men dit erkennen. In ieder geval , de » Weg des
Heeren" moet » effen" zijn , waarlangs Hij zich , als Hij 't in
genade geven mocht , met fakkels en vanen vrijelijk uit en
in zijne » Stede" bewegen kunne. De hoofdbeftemrning des niet al
te breeden middenbeuks is dus , voor alles , eene gewijde; hetwelk niet uitfluit dat , bij bizondere gelegenheden , het godvruchtig volk , behalven de zijbeuken en de voorkerk , ook het
middenpand in eerbiedige belangftelling zal en mag volftroomen. Zijn de zijbeuken nu breed -- dan kan daar veel volk
Geborgen worden en er blijft ook daar nog ruimte genoeg verzekerd aan liet pad , dat , voor de cirkulatie en voor het bidden van den kruisweg , gelijk het hier te lande is ingericht ,
eene bepaalde behoefte blijkt. Het komt ons voor , dat de PP.
Redemptoristen te Amsterdam het juiste midden tusfehen de
oudere en latere gewoonten met de 'plaatsing hunner vaste en
beweegbare banken in het kerkfchip getroffen 'hebben.
Een voorkerk. Er is aan het plan der fchiedamsche ftichting geen voorkerk. Wel wordt er, in de toekomst, op een
toren gerekend ; maar die zal voor den Westgevel 1 geplaatst
worden en, offchoon toegang tot de kerk gevende, ' niet orga niesch _ met deze verbonden. Voorkerk of Westkapellen zullen
1 Offchoon wij de richting der fchiedamsche kerk niet kennen , zullen wij,
duidelijkheidshalve, fteeds zdo (preken alsof zij naar den regel georiënteerd ware.
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dus niet worden aangebracht : de plaats onder den toren za
wel voor niet veel meer dan een ruim portaal _kunnen dienen :
ze is 5,8 El diep en breed. Er kan dus wel katechismus
gegeven , gedoopt , getrouw , » begankenisfe" gedaan , armen
bedeeld , e i de gelukkige moeder in Gods Luis verwelkomd
worden , maar niet TER PLAATSE daarvoor van ouds* bij groote
kerken beftemd. Hoe neer de bisfchoppelijke orde tot verwezenlijking komt , en hoe grooter kerken er gebouwd worden , hoe meer neen gerechtigd is de aaloude kerkbouweischen te laten gelden.
Maar wat fpreken wij hier van bizondere eisachen waar
de meest algemeene en meest bekende zoor weinig ingang ge.
vonden hebben ! Men weet, dat het welfbeerfysteem tot
de belang rijkste eigenaardigheden en onontbeerlijkste bouwmiddelen der gothische architektuur behoort. Wat de ouden,
en zelfs de befehaafdsten onder hen, de Grieken en Romeinen,
door de zwaarte der materiaalmasfaas ftaande hielden, dat hebben
onze voorvaderen , de meer verftandelijk ontwikkelde kinderen;
der Gallo-Franken en Franko-Saxers weten op te richten
door de onmisbare uitkomsten van rekenkundige en natuurkundige befpiegelingen en- handgreepen. De voortreffelijkheid
van dit ftelsel wordt hierdoor voldongen dat deze meer gefpiritualizeerde bouwwijze ten blijkbaarste ook aan de Tsthetische en liturgische behoeften van het Christendom voldoet. Wij verklaren ons nader. Die een muur van een zoo
groote hoogte vil optrekken , dat door de bovenwanden, over
de zijbeuken eener kerk leen , een voldoend licht in die kerk
vallen kan , zots aan dien muur te vergeefs eene zwaarte willen geven , geëvenred igd aan zijn ftoute fteigering ten Hemel.
Een zware muur van groote, oppervlakte , . die niet van af
ftand tot afstand aan zijne medemuren door een balkverband
bevestigd is, biedt weinig kans van weêrftand aan de fchadelijke invloeden van wind en weer, vooral op onze Rappe
gronden , die van overoude tijden zoo vele hindernissen aan.
de nederlandsche bouwkunst hebben in den weg gelegd.
Daar komt bij , dat de muren van monumenten doorgaandsDIETSCHE WARANDE IV.
v
-

„
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met fteenen gewelven bekroond worden', die eene buitenwaardsche drukking medebrengen. Om hieraan 4e gemoet te
komen --- om den druk der gewelven op te wegen en den
muur, met hefparing van materiaal , te verfterken , heeft
men het beerfysteem aangenomen. Beren of kon terforten , of,
met andere woorden , fteenen steunpijlers, worden om ons
van die uitdrukking te bedienen , van buiten tegen den muur
aangezet, en beletten hem het uitfpatten. Wanneer die beren
niet met genoegzame i kracht onmiddelijk tegen den hoogen
muur des iniddenbeuks-zelven kunnen aangebracht worden ,
dan legt men ze aan van buiten tegen de zijbeuken, bouwt
ze tamelijk hoog op*, et (laat een boog van den top van dezen
beer tegen den hoogen muur aan , waardoor deze, geplaatst
tusfchen de welfdrukking van binnen en deif fteunboog van
buiten , volkomen hefhand is. Deze fteunboogen ('ares-boutants)
1 i g g e n , als ware 't, hechts tegen het gebouw aan , en geven
aan dc geheele konstcuktie eene elasticiteit , die de antieke
gebouwen nooit gehad hebben , en die het fcheuren . der
muren , krachtig verhoedt. Die fteunboogen zijn tevens een
groot cieraad van den, voor alles, naar ' eene beminnelijke oprechtheid en veredeling der ware levensdeelen ftrevende
gothieke kunst.
't Is ons niet bekend, of de kerk van Schiedam met freenen gewelven in déh middenbeuk voorzien wordt. 't Is te
wenschen : al ware 't alleen om , bij eenig ongeval, den zelfden dienst te doen als te Sittard , waar de fteenen gewelven
oorzaak zijn geweest, dat niet de gehecle kerk is ingeftort
en verbrand , bij gelegenheid der verongelukking van den
toren. Maar, zal de middenbeuk te Schiedam met fteen gewelfd worden -- dan moest er nu reeds op de teekening een
aanleg van fteunboogen zichtbaar zijn ; en deze ohtbreekt.
Alleen is er, in het beftek , voorzien , dat » al de middengraden' (lees! graatribben [en fchutribben ?]) ' . » tusfchen de
hoofd- en mllurpijlders der kleine beuken" (lees : die de mid,

,

-

j

1 Graatribben zijn diagonalen van het welfsveld ; fchutribben , die zuil en
muraalzuil in rechthoekig plan verbinden.
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denzuilen aan de muraalzuilen verbinden) » tot draging der
contreforten volgens het beloop der plafond-wulven gemetseld moeten worden ter breedte van twee en een halve boeren
graauwe Waalmop , en t* onder de daken en volgens derzelver beloop worden opgetrokken en aangerazeerd 1 ." 't Is te
hopen, dat last en kracht hier naauwkeurig genoeg tegen elkander berekend zijn, en dat , hij liet vergaan der » berasteringen" en fcheuren der gipslaag van de » plafonds" 2 der zijbeuken , de » gemetselde" welfribben ftand houden en eene verzakking der middenbeukskonterforten , die . op de pijlers der
arkaden geen fteun vinden , nimmer den ondergang des toekomstigen bovenmuurs veroorzake 3 . Men zal onze vrees niet
ongegrond noemen, als men op het plan zal gemeten hebben,
dat de genoemde konterforten een vrij fterk porte-â-faux op
de zijbeukswelven uitmaken.
Zoo veel is nu reeds zeké1', dat men , in geval de middenbeuk niet met fteenen welven voorzien wordt , de nieuwe
kerk van Schiedam , de kerk , die bijna liet dubbele der fom
van die der Amst. PP. Redemptoristen zal mogen kosten , met
een fkhij nfchoon »figuratief" geftukadoord plafond zal vereieren , zoo -deugdelijk uit latten , varkenshaar, kalk en zand',
benevens fijner pleisterwerk vervaardigd , dat er niets aan de
begoocheling► zal ontbreken. Immers men zal geene folide hou •
ten bedekking aanbrengen ; de aanleg der bundelpijlers bewijst dit. Die pijlers ze zijn van een allerzonderlingst
profiel (zie fig. 1 op de volgende bladzijde). Het gebouw is,
van het 0. naar het W. in vijf kerkvakken (travées) verdeeld. Men weet dat de doorfnede zoo van den gothischen
pijler als van de gothische zuil , voor zoo ver ze geen cirkel
is , in den regel tot een kruisvormig plan , of over hoeks geplaatst quadraat kan worden te-rug-gebracht 4 . Uit deze hoofdr

-

1 Bertek, bl. 18. 2 Beftek, bi. 46.
3 Zie over dit gevaar Viollet-le-Duc. «Dict." I, 182.
4 \Yij noemen 't hier pijlers , geen zuilen ; om dat men het woord pijler niet
alleen voor de vier hoofdzuilen eener kruiskerk gebruikt, benevens voor anten,
penanten en voor zeer dikke kolommen , maar dat men er ook alle zuilen zonder kapiteel meê aanduidt — en het ligt voor de hand te vooronderftellen , daar
-
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figuur worden , bij den goeden konstrukteur , de fchalken en
geulen , de . talanen en roevingen , kortom alle de geledingen
geboren , vaarineê men oneigenlijk zegt dat een zuil of een
pijler bekleed is ; alle de geledinge# , die, oo aan het lichaam
van zuil af pijler-zelf , als aan de retombées van boogen en welvn in over-een-[temming (fehoon , wat het eerste betreft.
niet identiek) moeten zijn met de , ter eerster plaats, UIT RONSTRUKTIEVEN II0OFDE geprofileerde boegen en welfribben. Hieruit volgt , dat de doorfnede van een bekleeden pijler aan alle
goede g&thisehe kerken 1 met zijne hoofdafmetingen tot éen
zuiver quadraat kan worden te-rug-gebracht , welks vier hoeken Oostwaards , Westw aards, Noord- en Zuidwaart rijzen,
ter voortbrenging der gordelboogen en gordelribben, fehut- en
fehildbagen, diagonalen, enz. Dit nu is volftrekt het geval
niet met het nooit geziene - profiel der fchiedamsch.e pijlers. Er is daarin geen fpoor Lener genetiesch-geometrische
wording , en de vergelijking aller verhoudingen aan deze kerk
bewijst , dat de maker zoo min ooit een oog heeft gehad in
de beredeneerde praktijken der meesters Steinmetzen , Matthias
Roriczer of Larenz. Lacher als in de minder of meer praktische
leeringen van Solvyns , Heinrich Leihnitz of Viollet-le-Duce.
Volgends het profiel
zijner pijlers , heeft hij. zijn
vrije fantaizie een
ovaalaehtig gegolfd kringewaarin hij de rechtftanden
tjen laten trekken ,
afzonderlijk gedacht , maar
zijner boogen , die
aan zijn eigenlijke
pijlers verbonden zijn , met
deze wil famenvatten. Hoe weinig de architekt zich van de
beginselen bewust is, waaruit alle pijler-geledingen moeten
voortkomen, blikt wel uit de- muraalpij,lers zijner apsi4en..Het
-

er hier den arkaden geen kapiteelen zijn aangebracht , rlat zij ook. aet aan de
welfpijlers zullen voorkomen.
1 Zelfs wordt hier de kathedraal van Orleans en de Set Stephanus van ° Weenen
niet door uitgezonderd --- waarlijk liberalisme- genoeg van onze zijde.
2 Wij weten , dat uit monumenten van het uiterst verval der Gothiek Toms
dergelijke profielen in handboeken zijn overgewaaid; bijv, in dat van isengarten („Die architektonischen Stylarten") bl. 248 , fig. 290 ; maar men zal met
vijf, zes misgeboorten toch eene leer of praktijk niet willen rechtvaardigen ,
. iie den bochel als normaal lichaamsdeel zou aanmerken..
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plan dezer pijlers , gelijk hei zich vertoont in verband met
den muur . die de apsiden van elkander affcheidt en ze door
een tusfehenhoog of doorgang weer verbindt , is te kuriëus,
om het hier niet mee te deden.
a is de hoekpijler ter Evangeliezijde, e is het punt van faznenkomst van twee apsiden of
van de fluiting des choors en
eene der zijkapellen ; b is de
doorgang van hunnen gemeenen muur ; d is het eenige venster der kapel; e is een der op het
plan aangegeven vensters maar in den opftand zijn geene vensters aangeduid. Dit, in 't
voorbijgaan. Maar wat zegt men van zulke profielen? Wij gelooven gaarne, dat zij , in het groot
uitgelagen , er minder gebrekkig dan op deze
kleine teekening zulten uitzien ; maar dc kritiek
heeft hier reeds genoeg te verduwen aan der
algemeenen geest , die uit deze proeve ípreekt.
Wat zegt men van de talanen , die daar in
hunne magerheid zoo flaauw van het muurvlak afkomen? Wie kan zonder glimlach de
konstruktie zien van den puntboog -doorgang h
met zijne postkanten gg ? En nog moet men
hier geene te gunstige gedachte van de dikte der
muren dezer kerk opvatten. Hier is de muur , ja , O,7>El dik,
maar de buitenmuren meten niet meer dan 0,4 i EI : 45 nederl. duinzen!
Blijkt uit dit alles niet duidelijk , dat I ° de bouwmeester
alle kennis van de redelijke beginselen aller profielen mist, en
ten tweede, dat hij zelfs niet weet , hoe de eggen van een
deur of venster , hoe de geheele fchuining aller boogera in de
waereld gekomen zijn ? Al gaan de konstruktieve beginselen der
boogprofileering fchuil onder het geometriesch fpel der geledingen van liet tweede gothische tijdperk een architekt behoort
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toch te weten , dat alle boogeggen twee wordingsredenen hebben. Voor-eerst wilde men zoo veel licht als. mogelijk was door
zoo naauwe opening als oorbaar werd gerekend zoo breed mogelijk naar binnen laten ftroomen , en ten tweede kwamen de
eggen der vensters en deuren voort uit het, over elkander heenflaan van verfchillende boogen , die met zekere 'onafhankelijkheid van elkander den opgebrachten last
droegen. Ziehier eene redelijke boogkonstruktie aanfchou welijk voorgefteld. Tusfchen de fteenlagen a en bb had men mis.
fchien den vinger kunnen leggen, en op
hare beurt werd bh weder door cc in zekere mate ontlast. En hoe komt zulk een
boog nu aan zijne uitfpringende deden ?
1 r is nog al vrij wat
at
fpel in: 't is dit profiel :
We zijn hier op het gebied
der konstruktie.Waaraa n
hebben we, op dit gebied
de geulen ddd en de drie
daar naast liggende rondftaven te danken? Aan de
houten modellen die tot
de boogmetselinhebhen
gediend : die grijpen, de
geulen vast. En nu zien
wij , dat er bij de talrijke
geledingen van fig. v.
(zijnde de doorfnede van een der
fchiedamsche arkaden)
geene de,)minste hérinneringg -van
deze herkomstbewaard
is ; er is geen diep gegroefd deel
dat op den houten boog
kan , vatten ; alleen de fantaizie
heeft dit profiel (ge- •
lukkig nog met behoud van het
vlak des intrados) op hoost willekeurige wijze gefchapen.
Het gevolg van deze willekeur is dan' ook , dat de arkaden
een zeer magere figuur opleveren , gezien uit den hoofdbeuk;
maar we komen hieronder op al dergelijken misftand uitvoerig
te-rug. In verband echter met de . hier behandelde archivolten ,
komt het - gemetseld paneelwerk , dat zich te Schiedam boven de
arkaden verheft -- 't is, in ieder kerkvak, een viertal faamg eri' e
lancetboogjens, wier toppen in een rechthoekige lijst bepoten zijn,
en wier posten of ftijlen doodloopen.... in de lucht , d. i. neder-loopen tot vlak aan de arkade , en bij deze geen voorfpringende
geleding aantreffen , om op te rusten. Dit paneelwerk klimt tot
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aan .het voorloopig dak der kerk, dat is tot de hoogte,
waartoe voorshands de pijlers recht worden opgetrokken ; het
dient blijkbaar tot niets dan om de kaalheid van het muurvlak , ter hoogte van de zijbeukkluizen , in den middenbeuk
wat te vervrolijken-.; Doel of beteekenis heeft die arkature daar
volftrekt niet. Dit is hieraan toe te fchrijven , dat de bouwmeester eene der beftemmingen van de bovengalerijen (hier
het dus te noemen triforium) niet kent. Zie , dat is ook nog
een van de geheimen der ggthische architektuur , dat we, bij
deze gelegenheid onzen kerkbouwers ten beste willen geven :
dat er vele boogen geflagen worden , om muurwerk uit te
f p a r e n. Eene van de eigenaardigheden der gothiek is, om verftandelijke kombinatiën in de plaats te ftellen van de levenloze materie, en door aanwending van redelijke krachten , in
vervanging van grove mastaas, aan de behoeften eener vergeestelijkte maatfchappij en onder anderen aan de levenseischen van
eenen Godsdienst, die in geest en in waarheid beoefend wordt, zoo
volkomen mogelijk te voldoen. Overal, waar men slechts hoogte
behoeft , kan ,enen zich van boogen, er bereiking daarvan bedienen ; het aanvullen dier boogen gefchiedt , des noodig, daarna
met de £tof , die efchikt is tot afnuiting Qf bekleeding, zonder dat ze juist altoos bizonder zwaar of fterk behoeft te zijn.

Muren moeten intusfchen dik genoeg wezen , om het gure weer
buiten te fluiten ; maar hoe fijn foms de .aanvulling der boogen
kan zijn , getuigt' wel dit voorname deel der gothische ftichtingen , dat men het vensterwerk noemt.
. De vensters wat "zij xsthetiesch en fymboliesch behooren
te zijn , zien wij later: wij vergenoegen ons , voor 't oogenblik , met aan te teekenen , dat de vepsters in de fchiedamsche kerk ontbreken. Tot op de hoogte van liet voorloopig
dak zijn er in de keek maar drie venstertjens : een in elke
kapel ter zijde van 't hoofdaltaar, en een rondlicht zonder tra.
veering , zonder bekleede egge , in den westgevel , boven het
voorloopig portaal , dat men op de fondamenten des torens
zal opslaan. Uit de onorganische teekening van dit rondlicht
alleen , vergeleken met de klaverblad-rondlichten , die uit een
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of ander handboek gecalqueerd in de westgeveltjens deportalen zijn aangebracht , die de ,kerk tiankeeren, is gemakkelijk
te zien , dat de bouwmeester vn deze kerk geenr1ei opleiding
in zijn moeilijk kunstvak genoten heeft. De vensters , die voor
de bijbouwsels der kerk beftemd zijn, worden volgenderwijze,
in het beftek otrifchreven. Let wel, dat er hier timmerwerk
er fprake komt:
'Voor ieder der drie biechtstoelen te maken een rond lichtkozijn , wijd in den dag over den diameter 80 duim, en voor
de sacristij en kapel" (een zijkapel , waarop we nog terug-kömen) » voor ieder 2 ronde licitkozijnen , ieder wijd in
den dag over den diameter 1 el; van 8 hij 15 duims greenenhout ; ieder derzelve gan de binnenkanten 'met 5 bij 8 duims
vurenhouten arciiitraven (1) te omtimmerei en buiten met
kralen te bewerken. - De kleine ramen uit drie en de groote
uit vijf gelijke (1) cirkelttukken enciken pennen te vervaardi.
gen. - • In ieder van deze 7 lichtkozijnen te makeit , hangen
gaugvaardig en sluitende te maken een 5 duims grcenenhouten tuimelraam Vae,t eiken glashouders ; het model vooi allen
is in dé biechtstoeleu aangegeven
We voegen hieèij , flat ook de-toe'gangep tot de. noord- en
zuidportalen vercierd worden met »twe [houten] deurkozijnen
puntsgewijze getoogd", maar toch rustend op» stee nen neuten".
Wij zien ze, dunkt ons, reeds uit de verte , de fraaye geelachtig wit gefchilderde » pUnt"» kozijnen", » geölied, gegrond,
gestopt, tweemaal overge g rond en overgeverfd2 met hunnen
omloopen4en ))kraai"! Ecç unguc leonem - uit zulk een kozijn
proeft men het geheele MONUMENT. Maar neen de deuren zullen toch niet • puntsgowijze" dichtilaan. Boven de rechthoekige
deuren komt een soort van tympan of dusgenaamd »bovengedeelte , dat vast in het kozijn moet bevestigd worden." Dat
) bovengedeelte" wordt met eikenhouten getoogde lijsten voorzien" en »in het middenvlak" wordt gemaakt »een openslaand
glasraam met dito rompho'ut tot het inzetten van glas.. . . ; ho
"

-

1 Beftek, bi. 17.

2 Beftek, bi. 47.

3

Beftek, bi. 32.
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vendien worden de » kozijnen" » aan de buitenkant" vercierd
met » omloopende architraven 1 " van bentheimer (teen.
We zeiden zoo even dat er flechts »twee ftuks ramen 2 " en
een klein rondlicht in de kerk te vinden waren : maar we
verzuimden naar de provizioneele bekapping op te fchouwen.
Daar wordt men verrast door een tiental » vallichtramen" van
makelij als men totem dusverre alleen in fchuren en op zolders
aantrof. 't Is provizioneel , zal men zeggen.... Als dat genoeg
is , en de ramen lekken niet— fiat.
Als wij van de kap naar, den vloer zien , vinden we dezen
van hout alwederom een charaktertrek van een gebouw, dat
met zijn buitenmuren van 45 ned. duimen , er van af heeft
gezien ooit een 11IONUMENT te worden. ,Weirekken in twijfel of het
kraken der autaartreden het denkbeeld verwijderd zal kunnen
houden , dat de » geheele kerk" een provizioneel gebouw is.
Het eenige wat in de stoffelijke famenftelling .van het gebouw
te prijzen valt , is , dat , ten eerste , de binnenlijstwerken uit
bakfteen en niet uit gips worden vervaardigd , en ten tweede,
dat de kerk van buiten netjens afgemetseld en niet bepleisterd
wordt. We zijn bereid hier lof. aan te geven , gelijk we zoo
ftraks op het wsthietiesch gebied lof zouden geven aan de zorg
waarmee' de bouwmeester bedingt, dat er wat oker onder de
ftukadoprfpetie zal gemengd worden , » ten einde het fchelle
wit te breken s".
Wij ftappen van het ftoffelijk gedeelte af. Het verftand heeft
hier , buiten de andere vermogens om, eenige vragen gedaan.
Ze zijn onvoldoend beandwoord. Als wij het woord gunnen aan
JEsthetika en Symbolisme zal echter het Ver tand nogmaals
zijn deel aan het onderhoud hebben : zonder verftand komt
men tot niets.
1

-

Is de kerk fehoon , voldoet zij aan de eischen van den
J(unstzin ?
1 De befchaafde lezer zal met die eiarchitraven" van (arclii-trabs -- aartsbalk)
geen -wei weten ; 't is de gewone timmermansuitdrukking voor archivolt.
3 Beftek, bl. 46.
2 Beftek , bl. 40.
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.Zoo als wij boven opmerkten, vertoont zij in plan een paraLlelogram van zeer ongelukkige verhouding : 2^^ el breedte
bij ruim 33 el lengte — den toekomstigen toren en ook de
diepte van het ondiepe presbyterium niet gerekend. De eigenaardige bazilieken-fchoonheid , behouden in de gothische geftichten , kenmerkt zich vooral door zijne kolomportieken. Van
een portiek kan er hier naauwelijks (prak - zijn. De kerk heeft
maar vier paar vrijftaande pijlers ; daar zal nog af te rekenen
zijn het eerste kerkvak , dat door eene orgelgaanderij of affchutting van het. fchip wel een Poort van voorkerk zal op te
leveren hebben : en zoo blijven er flechts drie , wil men de
ruimte voor het presbyterium er bij rekenen , vier genietbare
kerkvakken , drie paar piilers voor de geheele lengte over.
Er is geene reden denkbaar , waarom men zich ook het
fehoone bouwelement der optrekkipg van een dwarspand .in deze
kerk ontzeid heeft. Men zal toch wel niet onnoozel genoeg zijn
om te denken , • dat", in geval de kruisarmen geen ruimen voorfprong kunnen verkrijgen , liet kruis niet aan de kerke kan
worden 's uitgedrukt ! — Het kruiswerk heeft twee heerlijke
a esthetische eigenfchappen :. voor eerst, het verrijkt en kompleteert de kerk met twee gevels , doordien Iet in het dak des
middenbeuks een kruisdak fehakelt, dat boven de zijbeuken
uit , eene voortreflijke fpeling van„ lijnen te-weeg-brengt ; . en,
ten tweede , het zet aan de kerk van binnen eene grootschheid
van effekt bij , die. op geene andere wijze verkregen kan worden. Het dwarspand , (lat een middenveld (het zoogenaamde
kruis) aan de kerk verzekert , een rustpunt voor oog en geest,
dat de hoofddeelen der kerk famenvat d. i. het rijk bekleede
fanktuarium , het bont bevolkte fchip , en de beide kruisarmen , die met hunne fprekende vensterversiering de voorftelling der Beide Testamenten afschilderen het dwarspand, uit
welks hart dikwerf een fijn gevormd klokketorentjen ten HeInel wijst, als of het geestesleven der gantsche kerk in den
angelus pulseert, en in dezen blinkenden pinakel is famengetrokken - dit dwarspand bezorgt tevens eene verrasfende verlichting aan de kerk en geeft haar , voor 't aesthetiesch gemoed,
-
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eene ruimte die een ondoorfiieden • fehip nimmer aanbiedt.
Het verrasfende van den opgang der westelijke kruispijlers,
van den affluitenden hoek der zijbeuken en des lichtbeuks ,
de zon , die door het oostvenster van den zuider kruisarm
fchijnt en foiil.s de gantsche rij vensters van den middenbeuk
befehaalnt , is een element van fchoonheid , dat een verftan.
dig kunstenaar niet prijs geeft. Voeg daarbij de aangename
verfcheidenheid der hoogte en grootte van de zij- en middenbeuklichten en der vensters,. (het zij rozen, het zij puntboogen)
van de kruisar,mgevels --- ea men zal gemakkelijk begrijpen,
dat de geregelde invoering van het dwarspand , gelijk wij 't
kennen , een der glansrijkste voorrechten is, die de middeleeuwsche bouwkunst boven . de ' vroegere inrichting behaald
heeft. • Daarvan meent men echter te Schiedam geen gebruik
te moeten maken... De kerk zal toch meer dan anderhalve
tonne gouds mogen kosten : zij had zonder aanmatiging het
dwarspand kunnen aanvaarden!
of ftelt men te Schiedam op het glansrijkst , meest geestelijk , en , onder gewone omftandigheden , onvergankelijkst sierraad eener ontwikkelde christeil kerk geheel geen prijs ? Het
KERKVENSTER . ontbreekt er. Het venster , gelijk we bij vroeger
gelegenheid gezien hebben-', en nog nader zullen aantoonen,
het bizonder zinnebeel-d van het verkeer met den Hemel, wordt,
ook als fchoonheidselement , niet gewenscht bij de fchiedamsche kerk., Gedurende eenige jaren zal de gemeente, de achthalfduizend quadraatvoeten dezer kerk bevolkend , verlicht
worden door de inderdaad minder dan burgerlijke dakhellin,gvensters , die in dit Paleis van den Allerhoogste zullen worden aangebracht. Volgends de doorfneêteekening over de lengte
en breedte , bevestigd door het » Beftek" der kerk , zal zelfs
het SANKTUARIUM , het Heilig der Heiligen , waar Christus , de
ILLUSTRATOR SOLIS wonen zal , zijn licht ontvangen uit die zelfde
vlieringvensters ; en nog wel zal dat licht vallen tegen de
autaartreden aan , en zullen de dienstdoende geestelijken het
-

1 i' liet Autaar ten Oostei" ,

J)

W. 1&57 , bl. 408 en volg.
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altaar derhalve in de fchaduw ftellen , en zulks in fpijt der
Twaalf Eeuwen , waarin de fchoone' bovenverlichting der offerplaats, door de Oostvensters der apsis, regel is geworden ... .
Men zegge niet , dat deze apsis flechts. provizioneel is ! Wie,

die over middelen befehikken kan, als waarvoor de bouw{ ezer
provizioneele kerk is aangenomen , zal zich verandwoord're.kenen , met hier een » provizioneel fanktuarium" te bouwen?
Men moet de betimmering zien der kap boven deze offerplaats,
eene betimmerlug die meer aan de ftijlverbinding eener kermistent
d • denken dan aan iets at uit deevert
oet
gelijkt
op...... .een " baldakijn voor - het Allerheiligste! .... men moet
dat zien , men moet de tefchrijv ng daarvan lezen in•het. » Beftek", oin te vragen , of iemant nog moed heeft aan de heropwekking der Christelijke Kunst . in Nederland te denken,
veel minder te arbeiden ! Wij komen niet op de on^vaardigheid van zulk een bouwplan - -- dat ligt buiten onze bemoeying maar wij vragen , in naam der., Christelijke Kunst
of de fchoonheid bij háar we. zenlijkheid is, of dekoratie?
Is het dekoratie --T is het alles op hete effekt berekend is
het geen wezenlijk en onmiddëlijk o f e r , gebracht aan hem,
»die Schoon - van Gedaante is boven de kinderen der menschen 1" -- goed ; dan kunnen de Schiedammers het wel een
jaar of wat met dit provizioneel fanktu rinm doen : maar . is
de christelijke fchoonheid iets meer --• heeft zij tot beftemming God te verheerlijken in zijne gaven , en den nebsch te
ftichterr door hare van Gods geest vervulde. kracht : dan, men
hqude 't ons ten goede , behelpe men . zich niet met een wanvormige altaarnis zoo lang er in het fchip der kerk EEN
pijler ftaát, die verkocht zou . kunnen worden , om ten minste
het fanktuarium een betamelijk' voorkomen te geven.
Wij hebben luide toegejuicht , dat men , bij, bepaalde middelen , niet aanftonds de kerk wilde voltooyen : maar eer men
aan de uitvoering van liet minste deel der beuken dacht
behoorde men den afbouw van het presbyterium met zijn drie
:

.
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nisfen , of althands. het heiligdom des hoofdaltaars, behoorlijk
te- waarborgen. Waarom zal men, gedurende 8, '10, 12 jaren,.
het niet noodig rekenen , dat de troonzetel van den Koning
zoowel der Heilige Schoonheid , als van het Opperste Goed en
de Hoogste Waarheid , weêrfchittere van den glans , waarmeé
door Moyses , door Salomon, door Konstantijn den Groote, door
Lodewijk den Heilige de Offerplaats des Heeren bekleed en
vervuld werd ? de bekende ijver (Ier Geestelijkheid en burgerij van Schiedam is een onderpand, dat men het op den
duur wel noodig rekenÈn zou.
Onze voorouderen mochten jaren , eeuwen foms bouwen over
fommige hunner kerken zij begonnen met het fanktuarium , zelfs uitwendig , te volbouwen : zij kenden -en erkenden het centrum der Heilige Kunst.
Maar , als deze • kerk volbouwd zal wezen dan nog zal er
geene verlichting plaats hebben behalven door de bovenmuurvensters of lichtbeuk , door de venstertjens der zij-apsiden en
door het rondlicht (?) in een der torenportalen. Dit is vooral
te betreuren met betIekking tot het fanktuarium. Dit laatste
alléen te verlichten door. bovenvensters kan in geen ander geval worden toegelaten , dan waar een choortrans achter het
presbyterium en de dakkluizen daarboven , met of zonder triforium, de lagere dó5rzetting der vensters beletten. In eene
kerk zonder choortrans geene vensters aan te brengen dan opa
ten minste- I á ned. ellen boven den beganen grond, is een
misverftand en miskenning van alle fehoonheidseischen voor
het beeld des » Hemelsche-n Jeruzalems", gelijk het fanktuarium
te-recht genoemd wordt. De wanden der zijbeuken zijn —
blind ; de vijf veelhoekszijden van het fa.nktuarium zijn tot op
de hoogte der zijdaken blind;de flankeerende derderÉ'van den westgevel zijn , evenzeer , blind ; tu-sfchen al de kon terforten , diebuiten om het gebouw loopen , vindt men blinde muren.....
Maar neen , behalven een venster in elke der kleine » altaariisfen", vindt men hier en daar in de buitenmuren d 'T zijbeuken ronde raamtjens, zonder- Saft noch Kraft ontworpen,
aangebracht in aan de kerk verbondene bijgebouwen.
en
,

,
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Die bijgebouwen ? Ze zijn de vertegenwoordigers van het
uiterste punt waartoe het gebrek aan kennis en fmaak des
bouwmeesters klimmen kon.... Het gaat ons aan het hart zoo
veel tijd en papier aan de beoordeeling van dit zoo zeer berispelijk kunstwerk - te moeten befteden : maar wij hebben hier
met eene kerk te doen van de aanzienlijke ftad Schiedam
eene gothische kerk , gelijk het heet ; beftemd en gefchikt om
bij onkundigen de zaak der edele Gothiek in gevaar te brengen ; een kunstwerk , zoo mogelijk , door ons ten goede te
gebruiken , „ani er in aan* te wijzen tot welke excesfen • een
onervaren bouwmeester al vervallen kan.
Wanneer reen 'in de kerk ftaat -- heeft men, ter rechter
en linker hand , vier, te zamen acht, porte-hrise'es ; .. , niet
anders , lezer, dan of men =- 'wel verre van eene katholieke
kerk — met de tdekoratie van het • vrolijk zangfpel onzer
grootvaders Les rendez-vous bourgeois te doen had.
De eerste dezer porte- brise'es , rechts en links , voeren' elk
in een uitgebouwden biechtftoel ; de tweede voeren in een
portaal , dat, buitende berk aangebracht; evenzeer als de hoofddeur dient om toegang tot de kerk ate geven ; de derde portebr-ise'e 'rechts verbergt weder een uitfpringènden biechtstoel; de
derde links voert .in de boven aangeroerde zijkapel , met een
vlak pla, ona; de vierde links 1 , binnen het gebied des presbyteriums , leidt tot de fakristij ; di.e , daartegenove , mede aan
gene zij der balie van het presbyterium.... waarheen leidt
die deur? ... Wij kunnen onze oogen naauwelijks gelooven.
Iet ' Beftek" geve het moedig andwoord : » Aan de overzijde...
in de [andere] kleine altaarnis te maken een dito FIGURATIEF
KOZIJN van 10 hij 10 duims greenenhout met een 53 ftreeps
DITO (dat is ; figuratieve) DEUR , aan den achterkant met 5
hoog klampen voorzien , met formettingen bewerkt , gelijk"' aan
de deur der sacristij." Eene fchlJ,* nbare deur, met zijn
--

,

1 tij inzage van het beftek blijkt ons dat deze deur geen porie-brisée, maar,
zoowel als haar weêrgaa, eene enkelvoudige puntboogdeur is : er zijn dus, in
de zijwanden , flechts zes paar dubbele, en twee enkele deuren.
2 Bi. 30.
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kozijn , met zijn kozijns» neuten" van » blaauwen hardfteen T "
een boerenbedrieger, gelijk men met een plat woord het zeer
juist uitdrukt : en dat .... o , indien het overal e 1 d e r s
ware ----- wij gaven het toe
leve de dwaasheid , indien zij
niet -fterven kan : maar in het fanktuariurn , in de onmiddelijke nabijheid van een Altaar, dat niet langer een
fchaduw- of zinnebeeld is van de waarheid die komen moet ,
neen , de zetel der Hoogste Waarheid , der Hoogste Wijsheid,
die er zich-zelve ipersoonlijk openbaart ! De bouwmeester ga
een oogenblik, een enkel oogenblik, als het zijn kan, op
zichzelven in, en op de zaak, die hem is toevertrouwd ! Zou
hij waarlijk denken , dat God ooit aan Beseleel of aan Salo.
more, voor het figiti-atief tabernakel en voor den flechts fg2uratieven tempel zou voorgefch reven hebben , hunne toevlucht
te nemen tot zulke (wij moeten het woord wel gebruiken)
ellendige kunstiniadelen , om fy m m e t-ri e te feheppen , waar
zij ontbreekt? om orde te huichelen waar geene orde is,
waar geene orde mogelijk is, aangezien de ORDE , de heilige,
hemelsche Orde der christen kunst niet is een masker , dat
voor het aangezicht van den chaos gehangen wordt , niet is
een tooneelfeherm, waarmeè de d^valmende balletlampen verborgen worden maar dat de ORDE is een levensbeginsel,
ontkiemend en opgroeyend in de ziel van den echten kunstenaar , en zijn geur en zijn kleuren meédeelend aan al wat
hij fchept ; een licht; dat afftraalt van zijn voorhoofd en met
den gloed van een hooger leven alles verguldt, wat hij nader
komt; eene kracht in zijn hand , die alles zoodanig ontwerpt
en fchikt , dat het fchijnbaar tegenftrijdige zich onder zijn
aangreep oplost in harnionie, en dat ftof en gedachte gelij
kelijk . onder den druk zijner vingeren tot levende beelden
groeyen , heerlijk om te aanfchouwen , en getuigend van God,
door wiens Wijsheid de 'kunstenaar ze fcheppen mocht
Achter die deur in die » altaarnis" is niets te vinden dan

de domme muur. Eene kleine wandeling om het gebouw kan
1 BI. 35.
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het u leergin. Op die wandeling , helaas, treft u nog meer
onaangenaams.
De biechtftoelen, gelijk ze zich naar buiten vertoonen
willen wij niet befchrijven. Men moet dat gaan zien. Wij
zouden , geene andere dan burleske vergelijkingen kunnen maken ; en -daar , inderdaad , is onze ftemming niet naar. Het
zijn parallelopipeda van ruim 6 el hoog ,, 5,2 breed , en ruim
1,2 buiten het gebouw fpringend. Het vlak van 6 hoog en
5,2 breed . wordt verlevendigd • door een rond . raamtjen , met
een middellijn , in 't licht , van 75 duim. Van de Zuidzijde
kennen wij het portaal , dat door twee van die parallelopipeda
geflankeerd wordt : zijnde dit portaal gekonftrueerd tegen het
3e en 4e konterfort. Dit portaal , en zoo ook dat aan de
overzijde , zijn met een zinken plat gedekt , dat ziet iedereen ; maar de bouwmeester fchi, nt gemeend te hebben, dat
hij zich des behoorde r;te fehamen , en nu 'trekt hij , met het
kalmste gemoed van de • waereld , het west-. en oostgeveltjen
van zijn portaal op, als • of er een dak met twee hellingen
achter lag ; kepervormig fehieten de voor- en achtermuur .naar
boven, en de voet dier kepers wordt verbonden door dat
zinken plat; die kepers ftaan in de lucht, en tusfchen beiden, ziet men, achter het zinken pplat, op de netste wijze,
de kappen van twee konterforten der kerk zich teekenen , zoo
rustig, of daar niet de ergerlijkste fchennis van de eenvoudigste bouwregelerr plaats had. Nog meer , er . is in den voorgevel dier portalen een klaverbladrondlicht , en dat licht is
g e f i g u r e e r d -- en met reden ! want het bovenblad der
klavertraceering van 't raalntjen zou' , doorgeftoken wordende,
uitkomen boven meergenoemd zinken. plat. Ziedaar , wat de
fymmetriomanie zoo al . medebrengt. Voeg er nog bij , dat
met de daken der zijbeuken een fpel van de zelfde foort gefpeeld wordt : de hellingen van het lager deel des Westgevels
(teken 2,5 el boven de ware dakhellingen uit, en hoe., in 't
geheel , die voormuurlijn met de zijbeukdakeu over-een te
brengen is , wordt, bij het befchouwen der konstruktie van
de kappen der kleine apsiden , volkomen. onbegrijpelijk. Wij
-

-
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zwijgen van de klasfieke belijsting waarmee men de afgewerkte
zijdaken dezer gothieke kerk omfpijkeren zal. En dat alles
wordt ten-toon-gefteld aan eene kerk, die, onder gunstige
oinftandigheden in eene welvarende ftad wordt gefticht!
Zullen wij nog nader van den ftijl spreken, waarin de
kerk gebouwd is ? Helaas! hoe zal het burgondische tijdvak,
hoe zal het geflacht (Ier Tudors verandwoordelijk kunnen zijn
voor hetgeen er van hunnen geest in dit bouwontwerp is opgenomen ! Tudorboogeu, en wel van de [lechtste foort, omlijsten de binnendeuren der kerk. De profielen van pijlers en
arkaden heeft men boven gezien; ze zijn, zegt de bouwmeester, » op de teekeningen zoo duidelijk mogelijk aangetoond , en zullen onder de bewerking door grootere détailteekeningen worden opgegeven " : helaas ! meii kan genoeg
zien welke de lichte herinneringen zijn , die den bouwmeester
voor den geest hebben gezweefd. bie van het laatste , van
het slechtste tijdperk der gothiek. En al waren de profielen
van den flamboyanten ftijl begrepen (wat ze hier n ie t zijn)
dan nog : met welk recht beoefent gij Feitama of Helmers
als Vondel u veel beter model zou wezen ? Waarom wilt ge„
ter opwekking van onze koude dagen , bij het tijdperk des
vervals te rade gaan : en waarom in den naam aller heilige
kunstenaars ! leest gij geen boek ,. ziet ge geen kerk , alvorens
u te wagen aan de vermetele onderneming , zelf eene kerk
te willen bouwen?
Wij kunnen niet langer bij dit deel onzer ftoffe ftilftaan.
Om de proportie der arkaden te doen beoordeelen , geven wij
alleen op , dat de boogen zijn getrokken uit een punt , hetwelk 7 palm ligt binnen den hoek dien de vooronderftelde
bazis met de kromme zijden maakt : zoo dat men hier met
een driehoek te doen heeft , waarvan de zijden flechts 4,9 el
en de bazis 5,35 el meten. Deze gedruktheid zou op zich-zelve
niet hinderlijk zijn; maar zij wordt onlijdelijk , door de kortheid
der rechtftanden , die flechts 5,4 el. houden , waarvan dan fokkel
-

,
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en bazement nog bijna . el wechnenlen. Eene laatste treurige
proeve niet tlechts van de Kombinationsgabe, maar tevens van
de fmaak des bouwmeesters, vindt men in ons figuur 2, waar
de konterforten der- beide autaarnisfen een zeer onooglijk hoekjen - te zamen uitmaken , en waarin men de doorgang der apsiden vindt , die de ftoutste gothische fchepping is van het
geheele ontwerp. Een ' enkele blik zal den deskundige doen ontwaren , dat men deze kunstige doorgang alweer te danken
heeft aan de fymmetriomanie : er moest , namelijk , een middel gevonden worden om de doorgang zoowel aan de zijde der
hoofd als der nevenapsi.de %n het midden tusfchen de pijlers
te doen vallen; en daarvoor ontwierp men dezen monsterboog!
-t

?Mogen we thands nog vragen , voldoet deze kerk aan hoogere
eischen? -- Spreekt zij de fymbolische taal des Christens ?
is ze rijk aan de » geheimzinnige vormen" , waarvan we, dezer
dagen , een Doorluchtig Nederlandsch Prxlaat den lof hoorden
verkondigen?
Hoe zou zij 't kunnen ? — Onze vraag ware ijdel en deernisloos. In de echte kunst hangt alles zoo te zamen , dat het
goede en vert`tandige tevens fchoon en zinrijk en ftichtend is;
zoo , te zamen , dat we, van het ftoffelijke handelende , reeds
onwillekeurig op het gebied van . het a esthetische zijn gekomen,
en we dit ons derde onderzoek ook reeds op meer dan éen
punt hebben vooruitgeloopen. Eene aanmerking moet ons echter nog van 't hart.
Te vergeefs hebben we bij de fchiedamsche kerk naar het
konstruktief goede, naar het xsthetiesch fchoone gevraagd
over het eerste , hebben we gezegd , heerscht meer uitfluitend
het doorgrondend Verftand , over het tweede het werkzaam
Geheugen , in den edelsten zin , en zoowel het oordeel der
kunstfmaak als de verbindende en voortbrengende kracht des
gevoels vertegenwoordigend ; het derde element , dat de Schutsheer der Bouwmeesters , de H. Thomas Apost., in de WIJSIHEID
aanwijst , is het Genie dat fchept , dat vinden kan wat nog
niet gevonden werd. Het Genie is , in de gewijde kunst , dat
-
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bezielend vermogen , hetwelk de elementen van ftoffelijke degelijkheid en aesthetische fchoonheid verbindend en op nieuw
bevruchtend eene drievoudige harmonie aan het kunstwerk bijzet. Het kunstwerk , dat aanvankelijk flechts tot de orde der
redelijke , ftoffelijke maaksels , vervolgends tot het gebied
der persoonlijke kunstwerken behoorde, neemt, ten derde, plaats
onder de maatfchappelijke verfchijnsels. Het Christen genie is
de aktieve Godsdienstzin , die aan het gewrochte Heiligdom al
dat gene toevoegt , wat techniek en 2estheti'ek alleen niet kunnen uitwerken. Als er het fcheppin svermo en van den Godsdienstzin bijkomt dan eerst roept geheel het volk, en roept
de gefehiedenis : ziedaar een heerlijk kunstwerk. Met christen
genie geeft men veelvoudigheid van beteekenis aan de kerkdeden : ze zijn te gelijk konstruktief, xsthetiesch , fymbo
liesch ; ze zijn historiesch en nationaal : en ieder leest er,
even als in de fchepping van den Hoogsten Kunstenaar 1 , iets
in , dat geëvenredigd is aan zijne bizondere behoeften.
Zoo is er eene mystische maatfchappelijke kracht in het
teeken , waardoor Konstantijn de overwinning behaald heeft.
Christen denkers en dichters van alle - eeuwen hebben in die
Lijn , doorfneden van een Dwarslijn , zinnebeelden gezien van
alles wat de Christen te weten en . te beleven heeft. Neen, dat
KRUIS is geen eenvoudige en toevallige fchand- en folterpaal....
Van Hiëronymus tot - Franciscus van Sales , van Jacob van
Maerlant tot Adrianus Poirters en Christopher von Schmidt—
is daar, door denkers en leeken, veel meer in gevonden dan
het realisme der XVIIIè en XIXC Eeuw heeft loeren verftaan.
Toen de 1I. Porphyrius , ter plaatse waar hij den 'tempel
van den afgod Marnas had gehoopt, omftreeks het jaar 400,
een christen kerkbouw ondernam , zond hem de Keizerin Eudoxia
eene prachtige teekening , en die teekening was gemaakt in
over-een-ftemming met den grondvorm der konstantinopelsche
Apostelkerk — en hoe had die grondvorm anders kunnen zijn
dan naar het beloop van HET KRUIS 2 ? En wie er verder tal
-

1 Sap. VII , 16. 2 Leven v. d. H. Porphyrius , door zijn discipel Marcus,
aangeh. bij Butler en Godescard, Févr. (1835), bI. 352.
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van kerken bouwde — Justinianus de Eerste , Sixtus de Derde,
Gregorius de Eerste , Karel de Groote, Sergius de Derde , Hen drik de IIohenftauffer , Alberic van Reirns , de Plantagenets
en de Ilabsburgen , Conrad von Hochftetten, Leo de Tiende
fteeds drukte men er openbaarlijk of geheimzinnig den kruisvorm in uit ; fteeds was in de geftalte. • van het Godsgefticht
zichtbaar, dat de kerk meer is dan eene gehoorzaal ; méer
dan een paleis ; roder dan - eene plaats van famenkomst tot
bidden en lofzangen : in de geftalte fprak zich het KRUis uit
om dat het Kruisoffer , onbloedig doch met gelijke waardigheid
en .goddelijk vermogen , beleden wordt in die kerk te worden
voltrokken. Dat voorbeeld der oostersche en westersche groote
kerker' , werd , in den regel , bij allen nagevolgd, wier ruimte
het eenigszins toeliet , en _ er 'beftaat in onze tijd niet de minste reden , om er in Benige driebeukige kerk van af te wijken.
Twee groote geheimen worden door twee ftoffelijke voorftellin.gen uitgedrukt , wier diepte en breedte , wier menigvuldige

eigenfchappen niet aanftonds voor een ieder in het oog vallen:
zij. zijn het getal Drie en de Kruisvoren. Het eerste vertegenwoordigt , als eenheid gedacht (gelijk in • den driehoek , bij
voorbeeld , in de drie afmetingen van een kubus , in de drie
tijdvakken van een menschenleven) , de H. Drievuldigheid ; de
• Kruisvorm vertegenwoordigt de hoogste liefdedaad Gods
het
keerpunt der waereldgefchiedenis. Duidde men nu, reeds fints
Paulinus van Nola , met de drie beuken het eerste geheim
aan men ftelde er tevens prijs op, de waarde van het tweede
ondubbelzinnig te belijden. Ziedaar de roeping der kruiskerken. Wij hebben , in onzen arbeid over de H. Linie , dit punt
nog eenigszins uitvoeriger mogen behandelen ; daar wijzen wij
heen 1 . Wij hebben daar ook aangetoond, hoe door dien kruisvorm tevens de tweeheid van de oude en nieuwe orde , de
Eeuwen der Patriarchen en de Eeuwen der Apostelen , op
treffende wijze werd aangegeven : wij hebben den H. Hieronymus den Profeet Ezechiël hooren verklaren , en daarin eene
toelichting gevonden van de , beteekenis onzer kruisarmgevels.
•

1 D. Warande" , 1857 , bl. 374 en volg.
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Men hechtte waarde aan de belijdenis dier Twveelheid, in de
beide kruisarmen , zoowel als in de verdeeling der hoofddeur
en de beide autaarzijden -- Epistel- en Evangeliekant oni
dat men zich , met deii - 11. Joannes Damascenus , den Zaligmaker herinnerde , die . aan het Kalvariekruis het Testament
der begenadigde Heidenen mede met zijn heiligen rechter arm
had aangeduid , en Wien de onboetvaardige moordenaar ter
flinke gefteld bleef; men hechtte daaraan , om dat men . reeds
in de bloeitijd* der Gothiek , in de XIIIF Eeuw , niet minder
dan heden ten dage, de dwaling en dwaasheid hoorde verkondigen, dat het Tweede Verbond ftond opgelost te worden gelijk het Oude , dat er eene Derde Orde, eene Derde Kerk , de
Kerk van den H. Geest, verrijzen zol. Gaf het pas, in . de XIIIc
Eeuw , tegen deze dusgenoemde Joachimietische ketterij , niet
hechts bij monde van den » Doctor Angelicus" en van het koncilie van Arles , maar tevens door het armenpaar der kruiskerk
te protesteeren _niet minder in onze tijd, die mede van derde
toeftanden droomt , die of den Zoon terug-zet , als een der
godlijke Personen , en een, onpersoonlijken geest als kerkftichter aanneemt , of wel de nieuwere kerktheoriën het_ geheele
kollegium der Apostelen beurtelings fchijnt te willen ronddragen. Men arbeidt , *na de Petrus- en de Pauluskerk , aan de
Joanneskerk -- er is geen reden om , in de toekomst, de tweeheid der orde , de Oude en Nieuwe , die der Schepping en
der Verlossing, niet nog verder uit te breiden.... Verder uitgebreid trouwens zal zij worden , ja , in den glans der Eeuwigheid ; en daar wijst het hoofd des kruices en de apsis der
KRUISKERK bij goed georienteerde kerken heen.
Al willen wij echter de Tweeheid van het Verbond Gods
met ' de menschen niet verdeeld zien over de verfchillende
hoofden der Heilige Geloofsverkondigers -- daaruit volgt geenszins , dat de Apostelen in eene goed gebouwde kerk onvertegenwoordigd zouden behooren te blijven. 't Is er ver van
daan. Wij hebben bewezen , in onzen arbeid over oriëntatie
,

.

1 1). Warande," 1857, 1,1. 395,
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en bouwfyrnboliek, dat van de oudste tijden de pilaren der

kerk voor de bizondere zinnebeelden der Apostelen en leeraren
genomen -werden. De Eerw. A. Straub bevestigt 'dit nog in
zijn Symbolism.us • der straatsburger hoofdkerk 1 : » Douze fai•
sceaux de colonnes soutiennent la voute; ce sont les apótres
et leurs successeurs les évêques qui portent l'édifice de l'Eglise.
A la cathédrale de Fribourg en Brisgau, chacune des douze
colonnes de la n.ef est ornée de la statue d'un apótre; il en
était de méme à Chartres avant 1793:" desgelijk heeft men
gehandeld te Jeruzalem , te Tyrus , te Trier , • te - Keulen 2 .
Deze fymboliek, zoowel als die der Vier Evangelisten, vertegenwoordigd door de kruispijlers (onder anderen in de tegenwoordige St Pieterskerk) , was zeer algemeen en geliefd. Van
de boven door ons genoemde fch oone kerk van Bis•fchop Porphyrius leest men nog , dat Keizerin Eudoxia den ijverigen
ftichter in zonderheid een tal van de fehoonste pilaren toezond ,
waaronder er . twee waren » fehitterend als fmaragd". Ongetwijfeld zullen deze twee de Princen der Apostelen, Petrus'
en Paulus, hebben vertegenwoordigd, en handelde de Keizerin
in den geest van haren beroemden voorzaat , die zijnen
Twaalf kerkkolommen zilveren hoofden gaf, ' ter eere' der
Apostelen 3 . In het derde tijdperk der Gothiek echter, in de
dagen van het verval der bouwkunst , werd dit fymbolismus
allengskens verduisterd , en de bouwmeesters, hunne traditiën
vergetende , rekenden het iets fraais de zuilen en booggin te
zoek te maken, door de laatste onmiddelijk uit rechtftanden
te* doen voortfpruiten, die met hunne bazementen onmiddelijk
op den kerkvloer (tonden, en waarbij van fymbolieke kapiteelen volftrekt geen fpraak kon zijn. Dit was de verlieten
vorm van een organismus , dat allengskens verlamd en verbasterd raakte ; en dezen vorm heeft de bouwmeester der fchiedamsche kerk voór zijn werk verkozen. Het mag voor het oog
forntijds welgevallig zijn , arkaden te zien en welfnetten te
zien, wier geledingen onmiddelijk uit den grond fpruiten en,
-

-

1 «Stiasbowu g, e`. F. Schmidt", 1856, bi. 12.
2 Verg. «1D. Warande," 1857 , bl. 396. 3 I.1. W." 1857, t, a. p.. Verg. 480.
-
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boven uitgebreid , een getakte fchijnen te welven over het
hoofd der geloovigen het dunkt ons te veel botanie , te weinig architektuur. Het denkbeeld van pilaar en boog en welf,
en bovenmuur , rustend op dien boog, verdwijnt te zeer; de
deuren en vensters worden te veel gaten die ons tot de indische grotkerken te-rug-voeren ; het is achteruitgang , verzwakking , geene ontwikkeling van het oorfpronkelijk organisme.
Meent men , dat een arm of been er zoo veel te fchooner om
zou zijn , met minder gewrichten te bezitten?.... En dan heeft
de hoofdkerk van 0 rleans , waarop de fchiedamsche bouwmeester zich misfchien beroepen zal al behoort ze geenszins
tot de fraaiste kerken van Frankrijk , proportiën , die men. te
Schiedam geheel mist. liet is het zelfde geval met de S Jan
van den Bosch ; maar de S` Jan heeft toch geene zoo kleingeestige profils voor zijne zuilen of pijlers als in ons fig. 1 is
aangewezen en die te Schiedam worden gereed gemaakt; bovendien is de St Jans-arkade, in hét choor, en de fchutboog
der buitenste zijbeuken, uit den gelijkzijdigen driehoek getrokken.... en , in 't geheel , betaamt het eigenlijk niet in den
zelfden adem van de Bosfche kathedraal en van het Schiedamsche bouwontwerp te fpreken.
,

,

Wij zullen onze beoordeeling hierbij laten. Wij zouden er

nog veel aan kunnen toevoegen , * als wij , ook uit het fymboliesch oogpunt, alle de bezwaren doorliepen, die we onder hoofd
I en II hebben aangeftipt : want wat tegen het Verftand zondigt en tegen de Schoonheid , zondigt ook te gelijk tegen het
Symbolismus ; maar wij kunnen ter gelegenheid van een bouwwerk niet al te veel onderwerpen, tot uitputtens toe, behandelen.
Wij achten met het fchrijven dezer aanmerkingen , die,
zoo wij hopen , blijk zullen dragen van ernstig gemeend te
zijn , een voor ons gewichtigen plicht vervuld te hebben. Zoo
lang het tegendeel ons niet wordt aangetoond , houden wij het
bouwen van eene katholieke kerk voor eene zaak van het hoogste belang ; eene zaak die aanfpraak heeft op de moedigste en
krachtigste infpanning van allen , die er toe meê kunnen werken. De gelegenheid heeft zich voor ons niet opgedaan, het fchie,
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damsche ontwerp aan de regels van het gezond verftand en
de aesthetiesch liturgische waarheid te toetsen, voor dat de kerk
reeds in aanbouw was. Wij gelooven , dat onze wenken van
geen merkbaren invloed op het tegenwoordig werk meer zullen zijn; maar als men een fcliip niet van de bank kan afbrengen , dan heeft het toch dikwerf zijn nut de plek aan te
wijzen , waarop het geftrand is.
Het komt hier , voor alles. , aan , op den Beseleel , dien men
het werk toevertrouwt:. Men plukt van een wilgenboom , hoe
willig misfchien , geen perziken , en de kiem ener kwaal
wordt later door geen befnoeying wechgeiiomen.
Wien de Gever van alle goede gaven de hoogere WIJSHEID
geheel onthouden heeft , waarin »alle kunst en alle wetenfchap" lag opgefloten , moet er niet aan denken den arbeid
der Beseleels en Salomons te willen verrichten. Wie in zichzelven de kracht voelt , iets tot ftand te brengen --- wie
voelt , dat de ftof gehoorzaamt aan zijn verftand , dat de
vormen zich daarbij aanfluiten , en zich ontvouwen tot bloeyende fchoonheid wie voelt, in dankbaarheid des harten,
en opziende naar God door de tranen heen , die op zijn
teekenbord vloeyen , dat konstruktie en kunstvorm famenvalt
met de openbaringen van het geestelijk , het kerkelijk leven,
de fyrnboliesch-historische beteekenis , een hooger leven voor
zijn werkftuk—wie voelt, dat zijne kerk van het geflacht is
der kerken van een geloovig en kunstrijk voorgellacht die
grijpe rustig pasfer en teekenftift ter hand : en de Triomfboog, dien hij haan zal van pijler tot pijler , de triomfboog,
die gedragen zal worden door een Arend en een Engel , zal
in waarheid de zegepraal des Heeren verkondigen , en de geloovige zielen zullen » eenparig 'getuigen : hier is het beeld bij
het wezen , hier is de geest en de vorm , hier is het Heilig
Zoenoffer en de Tempel Gods , waarin het zoet is binnen te
gaan.
12 Maart, 1858.
J. A. ALBERDINGK THIJM.
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-/DE VERAANSCHOUWELIJKING VAN HET HEILIGE

DOOR DE KUNST. Vooral in hare toepassing op de Evangelische
Eeredienst. Door Dr. D. Kottmeijer , Predt te Dusseldorf. Uit het Hoogduitsch door Alb. van Toorenenbergen , Predt te Purmerende. Amst.
G. Portielje & Z. 1857." --- Prijs ƒ 1.20. De enthuziaste Heer Alb.
van Toorenenbergen heeft in de dunne reyen plaats genomen der
nederlandsche kunsttheoristen , met eene vertaling van Dr ph. David
Kottmeiers uDarftellung des Heiligen durch die Kunft" 1 . Het doet
ons leed deze eerste proeve van den Purmerender Leeraar, op a sthetiesch gebied , niet met handgeklap te kunnen verwelkomen. Lezers
van het HLetterlievend Maandfchrift , ook Recensen.tenrecensent" (of
hoe anders de titel van dat orgaan thands luiden moge), hebben ons
verhaald , dat in dergelijke bladen fointijds wedloepen gehouden worden
tusfchen fommige fchrijvers uit Noord-Holland, in zonderheid de Heeren Sonftral en Van Toorenenbergen , om een palm , wiens waardeering ons ter dezer plaatse niet uit de pen wil. Genoeg — dat , naar
het fchijnt , grondigee kennis , kalmte van bewijsvoering , befchaafdheid van toon niet altijd, waar de Heeren S. en v. T. aan het wedijveren zijn , op den voorgrond ftaan. Zoo veel te aangenamer ware
't ons geweest , indien wij , op ket gebied der kunst den Heer van
Toorenenbergen , zonder verzaking zijner maatfchappelijke betrekking
en .kerkbegrippen , eens met al die waardigheid , wetenfchap en gemoedelijkheid hadden zien optreden , waarop een zoo belangrijk onderwerp als #de Kunst, in toepasfing op de Evangelische Eeredienst"
aanfpraak had. Dit is ondertusfchen het geval tot heden niet.
De «Kon. preufs. Divifionsprediger" Dr Kottmeier is een kundig
en gemoedelijk man , die eenige ftudie gemaakt heeft op de fchriften ,
welke niet flechts in Duitschland , maar ook in Engeland , in de laatste
jaren over kunst en liturgie het licht hebben gezien ; en zonder tot
,

1

Bremen , 1857. C. Schunemanii.
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de bronnen op te klimmen -- het zij door de beftudeering der plastische monumenten en levende volksgebruiken , het zij der annalen
en chronijken , waaruit de kunsttoestand van vroegere eeuwen is af
te leiden bedient hij zich met oordeel van de overvloedige archoeologische stroomen , die ook zijne woonstede befpoelen, en geniet een
deel van den christelijken kunstdauw , die de lucht van Duitschland
-

vervult.
Is het altoos wenschelijk, dat een vertaler niet in geestontwikkeling sta beneden den vreemden fchrijver, dien hij , voor zijne landgenoten , sprekend invoert - is het in vele gevallen noodig , dat de
vertaler het behandeld onderwerp meester zij : een onmisbaar vereischte is het , in den vertolker van een wetenschappelijk werk , dat
hij met de beginselen der wetenschap volkomen vertrouwd zij , dat hij
zich met gemakkelijkheid bewege op het gebied , dat de schrijver bewandelt. Hierin nu blijft de Heer van Toorenenbergen te kort.
De vertaler van Dr Kottzneier, wel verre van uit dezes lichte behandeling der ftoffe aanleiding te hebben kunnen nemen tot een
grondiger en veelzijdiger betoog,, staat niet op de hoogte van den
Auteur. Dit was voor hem eene beweegreders , om in 't algemeen
flechts vertaler te zijn. De enkele proeven van verrijking of uitbreiding des oorfpronkelijken opftels zijn dan ook hoogst ongelukkig gcllaagd. Maar zelfs tot deze bloote vertaling ontbrak hem de bevoegdheid. Niemant zal vergen , dat wij , ter zake eener overzetting door
eene pen welke op het kunstgebied nog geene antecedenten heeft,
eene lange reeks van bewijzen leveren , ter ftaving van dit afkeurend
oordeel. Op Benige bewijzen heeft men echter aanfpraak.
De lezing van 's Heeren van Toorenenbergens . boeksken en de
vergelijking van sommige plaatsen met het oorfpronkelijke leidde ons
tot de volgende uitkomst:
a. ' De Vertaler is een vreemdeling op het kunstgebied , waar hij
nochtans poogt eene eigen meening voor te dragen en ingang te doen
vinden.
b. De Vertaler kent de talen niet, waaruit hij overbrengt.
c. De Vertaler wordt door een hartstochtelijk konfesfionalisme bovendien bemoeilijkt in zijne taak.
d. En , afgescheiden van zijne. onkunde , beweegt zijn konfesfionalisme hem zelfs. , om den Schrijver , 'dien hij voorgeeft te vertalen ,
uitdrukkingsvormen, ja, geheele volzinnen , geheele aanteekeningen
toe te dichten , die door Dr Kottmeier niet bef chreven zijn.
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a. De Heer v. T. is een vreetndelin op liet kunstgebied.
Wij schrijven deze beoordeeling niet voor vreemdelingen als de Heer
v. T. Ook niet bloot voor ingeboren poorters op het gebied der kerkelijke
kunst: doch wel voor eenigermate geletterde lezers. Om ons beperkt beftek , trekken we deze grenzen. De bedoelde lezers zullen ons begrijpen.
Den Heere v. T. is Dr Kottmeiers naam zoo weinik; gemeenzaam,
dat hij hem met de plompste siegenbeeksche i je jee uKottmeijer"
schrijft : dit houden wij hein ten goede offchoon het weinig achting
voor zijn vertaalden patroon verraadt maar of iemant geen vreemdeling op liet kunstgebied genoemd mag worden , die (bl. 9) van
eene nnAPophrodite" van YPraSCiteles", van een (bl. 10) lSchnorr vn
CarOSfeld", van een (bl. 33) #P. Veronese" (als zeide men A. van Purmerend, in plaats van «Albert van P.") , van een lDomInichino" (ald.), van
een (bl. 74) IDu Castel Franco", van een iiOverBEK", van een (bl.
110) uuBungenhagen", voor uRungenhagen", en dergelijke weet te
spreken laten wij den lezer ter beoordeeling. Voert men aan , dat
de kunstgefchiedenis niet te klagen heeft , want dat de Vertaler (bl. 15)
van den eerwaardigen Clemens Alexandrinus wel twee personen maakt;
dat hij fpelt Wicliffe , Melanthon , en wat dies meer zij dan weten
wij niet , of hiermee^ het zwak des Vertalers genoegzaam is wechgepleit. Wel heeft de heer v. T. de goedheid „Eros" door «Amor",
uZeus" door „ Jupiter", #Athene" door llMinerva", «Aphrodite" door
«Venus" te vertalen ; maar wat zin het heeft , te zeggen , dat grieksche kunstenaars beelden dier goden en godinnen met latijnsche namen gemaakt hebben , en dan de grieksche (als tot een vertoon van
toch wel nederige geleerdheid) er tusfehen haakjens en met «romeinonderkast"-letters nog Weer áchter te plaatsen , bekennen wij niet te
begrijpen. De populaire romeinsche namen hadden in de haakjens
moeten ftaan : maar , helaas ! ware dit het eenige dat bij onzen aesthetikus niet iin den . haak" is!
Verder, - en op het zelfde punt. Gants ónnoozel verrijkt de Vertaler
bl. 11 met eene noot, trouwhartig door dit maal volkomen gewettigde
haakjens van die des Auteurs afgefcheiden. Dr Kottmeier gispt , daarin,
met het volste recht eene alleronvoegzaamste voorstelling van God
den Vader , door Pietro Liberi. Nu zal de . Hr van Toorenenbergen ,
op zijne beurt , de tanden .eens laten zien : en roept , met de meeste
opgewondenheid uit : «Is dat niet Heidensch ? Is dat nog Christelijke
Kunst ?" Mijn waarde Heer , tot wien zijn die vragen gericht ? Tot
Dr Kottmeier , zonder wien gij geen kennis van het feit zoudt gedra,
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gen hebben , en die liet zoo hard afkeurt als gij ? Of tot de bekende
woordvoerders der zoogenoemde u Christelijke Kunstzaak" in het Weste lijk Europa? Mijn goede man-, die zijn dat volkomen met u eens , en
durven nog veel onfchuldiger voorftellingen , van italiaansche en nederlandsche kunstenaars , met nog veel harder woorden veroordeelen,
dan uw technische dictionnaire u ten gebruike biedt. Waarlijk
gij weet niet , warurn es fich handelt. De , Heer van Toorenenber gen
denkt, in de ftemming, aangeduid onder letter c , dat de #Christelijke
Kunsttheoristen" het opnemen voor Italië tegen de germaansche richting.
Volftrekt niet. Zij nemen het op , ja , voor Fra Angelico , voor Rafaël ,
in zijne eerste periode ; met u , met uwen leermeester , en met Paus
Paulus III, nemen zij het op voor Savonarola , onder voorbehoud der ver oordeeling van de door den Dominikanen-Prior-zelven veroordeelde daad:
maar anders.... zij laten u , of liever (want het is te gek) , zij laten Dr
Kottmeier zijnen Wren met' het miniatuurtj en der St Pieter , enz. enz.
Hoe - de Heer v. T. te huis is in de algemeene kunstgefehiedenis ,
blijkt wel , als hij (bl. 70) van eene n Gothische boUwolDE" revelt
als hij (bl. 72) de voorzichtige uitdrukking llallerdings impofant",
toegepast op de Madeleine-kerk van buiten , tot llfchoon" uitbreidt
-

wat Kottmeier niet bedoelde ; als hij met de a ^Felfentempeln" (van K.
bl. 21) geen. web weet , en er doodeenvoudig (bl. 17) lltempelen"
van maakt. -Wie had ook ooit van een rotstempel gehoord (in nog
anderen zin , dan dien van de Kerk op de petra gebouwd) ? In
Purmerend niemant.
Op bl. 45 heet liet , dat de Holl. fchilderfchool #de onmiddellijk (?)
religieuse onderwerpen onbehandeld liet". Dr Kottmeier had gezegd
(bl. 5 7), dat ze op uuunmittelbar religiëfe Stoffe völlig verzichtete".
Rembrandt fchijnt voor die Heeren alleen zijn «Nachtwacht" en zijn
iiSnijkamer" gemaakt te hebben. Eene ijzing zou den Hr van rfoorenenbergen door de leden gaan , indien hij de heerlijke ets llMariáas
fterf bed" eens onder de oogen kreeg. Maar wij komen nog zoo min
op letter c als op letter b.
Op blz. 73 wordt door v. T. aan Dr K., maar zonder arg of list, de
dwaze beweering in den mond gelegd, dat men in de (1675-1710) door
Wren gebouwde Pauluskerk te Londen zien kan , #hoe de koepel tot het
wezen van de rijke Romeinsche bouworde behoort , welke tot de pracht der
eerste Keizers behoort." Wij zwijgen van den jammerlijken ftijl , maar van
den inhoud dezer tirade vindt men , natuurlijk , bij K. geen fpoor : de man
zegt alleen : «Wie dagegen aus dem reichen römifchen Bau, der Cicli
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an die Prachtzeit der erfteli Kaifer anfchlief'st... die Kuppel gleichfani
organifch h e r v o r w a c h f t: das z eigt die 1675 bis 1710 von Wren
erbaute Paulskirche in London." Dat trouwens de koepel uit den romeinschen bouw opgegroeid is , kan men toegeven ; maar organiesch
neen ; of althands niet dan met ontaarding der organen : een gekromde
architraaf is en blijft iets zeer onnatuurlijks.
Als de Duitscher , eindelijk , de Oden van Klopftock en zijn Messias aanhaalt (bl. 16), fpreekt de Vert. van rumenige ode van den
Mesfias" : Klopftock mocht de Heer Predt van Purmerende toch wel
kennen ! Maar de fehoonste bewijzen van het onder a geftelde , zal men
vinden bij de behandeling van het punt b. Een paar proeven daarvan:
b. De Heer v. T. kent cle talen niet , waaruit hij overbrengt.

Dr Kottmeier geeft (bl. 7 0) eene onverduitschte tirade uit de ««Edinb.
Rev." ; potsierlijk is het inderdaad, wat de Heer v. T. daarvan maakt.
de lparish priest" (predikant eener gemeente) wordt een lparochiale
priester"; îr-original pitch" is iioorfpronkelijke zwaarte".; de ««tracery"
(het gothiesch traceerwerk) der vensters wordt de uuvorm" , ja , wat
nog erger is , lftained glass" wordt umorzige glazen" de «morzige
glazen" bijv. van de kerk te Gouda ! Monument$ (blijkbaar graftomben)
worden u Randbeelden" ! lThe mouldings emerge into light" heet
«de sieraden komen weder te voorschijn". Vertalers a f 1.80 per vel,
zouden gevoelen , dat moulclings niet bloot cieraden zijn ; lthe ftoried
windows once more fling a chequeeed colouring over the walls", wordt

vertaald : ««de fterlijk gevormde (!) vensters werpen op nieuw een helder licht tegen de muren". Wij veroorloven den Heer v. T. gaarne,
geen vriend van gehistoriëerde glazen te zijn, die kleurfckakeering in
de kerk brengen maar daarom mag hij zoodanige vriendfchap
zijnen britschen geloofsgenoten niet betwisten. Met het ««the crosses
rise again from their broken shafts over the lofty roof", weet hij in
't geheel geen weg; en zegt maar: «de kruisen verheffen zich weder
uit hunne gebroken zuilen" (!). Eene andere noot , waar wat veel Engelsch in voorkwam, op bl. 90 heeft de Heer v. T. (bl. 73) wijslijk
maar niet medegedeeld. Als Kottmeier (bl. 85) het woord kansel terecht uit de cancelli der bazilieken verklaart , zegt zijn onnoozele Vertaler (bl. 68) ucancelli (onze kansels)".
Op bl. 78 wordt het woord «Relief-Fries" geleerdelijk en eenvoudiglijk in eene noot vertaald door «Naar buiten uitkomende sieraden".
Dat hadden zijn Vignola en zijn Thorwaldsen den man der «bouworde" toch beter moeten leeren.
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Op bi. 72 wordt «Effect" met eindruk" vertaald, op bl. 73- wordt
van «gemaakte pogingen" gefproken , voor «Verfuchen , welche gemacht find". Intéicolumnien heeten uutuslchenkolornmen", elders utusfchenzuilen".
ffDarf man" (bl. 135) wordt (bl. 107) door #durft men" , bl. 15
lgleich gross" door #te -gelijk groot", vertaald.
Men ziet , dat de meeste der door ons in de vlucht opgemerkte
vertaalfouten tevens bewijzen zijn voor de onkunde des Vertalers met
betrekking tot de behandelde ftof. .
Er zijn echter ook ontrouwhederi in de vertaling , die uit eene nog
troebeler bron voortkomen. En hiermede gaan wij over tot letter c.
•

c. De Vertaler wordt door een hartstochtelijk kon, fesfco^aalisrne ^e-

rzoeil-jkt in zijne taak.
De uhohe Herrlichkeit" (bl. 87) van den gothischen ftijl , wordt
(bl. 70) met #de waarde van den Gothischen mijl" overgebracht,
terwijl daar met eene onleesbare woordfchikking wordt bijgevoegd,
dat uA. Thijm" in een «onnederlandsch ftuk" zijn •geëerde vriend"
Reichensperger nafehrijft , de l Gothische bouworde" (!) ook op 1 kloosters., hospitalen , scholen en woonhuizen" te willen toepasfen. Wij meenen , dat Alb. Th. deze , overigens uit de lucht gegrepen befchuldiging ,
zich wel zou laten aanleunen , bewees het gebruik van het dwaze
woord lgothische- bouworde" niet , dat de Hr v. T. alweer een volkomen vreemdeling in deze queestie is , van wien liet er dan ook
volftrekt niet op aankomt , of hij die lbouw orde" in haar «waarde"
laat of niet.
llKatholirch" (bl. 21) -mag natuurlijk (bl. 16 en alom) niet anders
dan mét iRoomsch" worden vertaald.
#Madonna mit dem Jefuskinde" (bl..101) wordt vertaald iMaria met
haar kind" (bl. 82).
Zoo wil de Hr van Toorenenbergen er (bl. 10) ook niet voor uitkomen , dat Albert Durers Aanbidding der II.'.Drievuldigheid zich lul
der . 411erkeilig►en-Kireke" (K. bl. 14) te Neurenberg bevindt dat
kan hij niet verduwen , en laat het wech. De Nederlander mag ook niet
weten , dat Prof. Keller eene - uitmuntende gravure van Rafaëls Disputa
bewerkt heeft (K. 14 , v. T. 10) ; noch ook , t. a. p. , dat Winkel,

mann met eene fchilderij van Domenichino hoog liep.
We zwijgen van de ontrouwe vertaling der noot van K. bl. 108,
109 , bij v. T. 88 om dat we hier den schijn willen vermijden
een llkonfesfions"-gefchil op te zetten, Wij gaan om de zelfde reden
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de onkunde of ontrouw voorbij , waarmee', op bl. 91, de pfalmberijming
van Dathenus eene «voor onze dagen ellendige" genoemd wordt —
als ware zij , in de dagen van den pfalmdichter Marnix , niet even
gebrekkig geweest in de oogen van ieder die wist te vergelijken en
te oordeelen. Tot de zelfde kategorie behoort de vertaling der laatste
alinea van bl. 118 en 119 , in verband met de noten op bl. 95
gelijk wij hier dan ook niet in eene uitvoerige waardeering en weêrlegging willen treden van hetgeen door den Schr. uit de woorden van
RReichensperger wordt afgeleid.
Het #verraderlijke" van de noot op bl. 97 is ook door den Heer
v. T. ondergefchoven , en ontbreekt geheel . in die vaiz den Schr.
(bl. 122). Terwijl 's Vertalers noot op bl. 98 blijkbaar overtollig is
en alleen te danken. aan 's mans hartstocht. De inhoud der noot komt
reeds voor in den volzin , volgend op dien , waaraan zij verbonden wordt.
Wij zijn , met fommige onzer laatste aanmerkingen , reeds gekomen
op het gebied van . letter d. Hoe weinig de Schr. zich in 't geheel
over zijn neêrlandschen Vert. te verheugen heeft, blijkt ook uit
eene woordenkeus en ftaaltjens van kommentariëering of doorfchrapping als de volgende : Als Dr Kottmeier van de lfanfte Wehlnuth"
der %Goede-Vrijdags-ftemmming" fpreekt (bl. 131) dan verrijkt
Ds v. T. deze voorftelling met de [trouwens aangeduide] bijvoeging
uien den heerlijken triumf" : wij dachten dat de utriumfeerende Itemming" voor het Paaschfeest bewaard bleef.
op bl. 10 wordt bij zeker fchoon beeldwerk verzwegen , dat het
tot de XIIIe Eeuw behoort , en waar de geloovige Duitscher der
XIXe Eeuw nog van «God den Vader" fpreekt , daar dicht de Hr v. T.
den kunstenaar der XIIIe toe , dat hij zich #God" , bloot God tegenover den %igekruisigde" (niet God ?) gedacht . heeft. Hooger heet het
#God als Vader".
(K. bl. 15.) Waar de geleerde Duitscher limit Bedauern" zekere,
naar zijne meening vergeefsche kunstinfpanning befchouwt , daar
plaatst de groote A. v. T. zich op het ftandpunt van #medelijden" (bl. 10).
Als de Schrijver anachronismen in het door hem hooggeprezen
,,Avondmaal" van Leonardo aanwijst , dan teekent de groote v. T.
hierop aan : ##Op dezen grond reeds alleen zouden wij het niet toelaten". Dat ziet er toch geleerd uit , voor den Aartshertog-Onderkoning
van Lombardije , dat men in de Purmer het meesterftuk van Leonard
Da Vinci niet toe wil laten !
Als door Neander gezegd wordt , dat Tertulliaan iig e n e i g t war"
-
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in alle kunst eene vervalschende leugen te zien reet betrekking tot
de oori'pronkelijke door God gefchapen natuur , dan verzekert v. T.
ftoutwech : lNeander zegt b. v. dat Tertullianus in elke kunst eene
leugen zag", enz. (K. 18 , v. T. 13). In 't geheel is v. T. den oudsten christen eeuwen niet zeer gezind. Zekere uuabnorme rigoriftifche
Richtungen", die Kottmeier der Kerk der eerste chr. tijden toefchrijft ,
heeten , bij v. T. NB. "ziekelijk, rigoristische meeningen". Konsequent
wordt dan (bl. 22). uurichtig Gefühl" door #gezond gevoel" overgezet.
Maar op bl. 36 lastert de Vertaler den Auteur zonder plichtpleging,
en dicht hem eene noot toe , die (bl. 45) bij den gemoedelijken en
kundigen fchrij ver nergends te vinden is. Dr Kottmeier zegt , dat, bij
de Kerkhervormers, "Poefie , Gefang und Mufik am algemeinften gebilligt und geliebt werden". Ds v. T.. vertaalt dit - onvolkomen , en fchrijft,
zonder zich als auteur bekend te maken , er de volg. aanteekening
bij , die wij in hare gantsche naaktheid (taan laten : nnAls dragers ja
van Gods Woord , maar niet , gelijk Bome's Kerk als de prikkels der
zinnelijkheid , om het gemis van Gods Woord te . bedekken en de
geestelijke behoeften des harten onder de indrukken des gevoels te
verstikken".
Maar wij ftappen hier af; want we fpannen hier geen vièrfchaar van
zedelijkheid en kerktucht.
We zijn deze beoordeeling niet begonnen om . de ftellingen van
Dr Kottmeier , of de meeningen van Ds van Toorenenbergen te beftrijdén of te onderfteunen. Het nut daarvan zo Ll niet groot kunnen
zijn. Het gefchrift van Dr Kottmeier is te oppervlakkig om veel
ten goede , of ten kwade te kunnen uitwerken ; en de inkonsequentiën zijner redeneering, door welke hij fommige ook van elders
overbekende ftellingen naast elkander tegen de zoogenaamde u Christelijke" theoristen en kunstenaars kan aanvoeren , verdienen hem,
juist ter dezer gelegenheid , de wee^rlegging dier. ftellingen niet. Maar
uit het boekjen van Ds v. T. kan men het gefchrift van Dr K. niet
leeren kennen : dat heeft nu overvloedig gebleken , met en benevens
de inkompetentie van Ds v. T. om eene opinie in kunstzaken uit
te brengen. Niet-te-min willen wij een paar punten , die bij onze predikanten bizonder op den voorgrond treden , hier , ten Hotte , befpreken.
Dr Kottmeier is een voorftander van het individualismus in de kunst.
Hij meent , dat dit meer met den #Evangelischen" eeredienst overeenkomt. Hieruit volgt, naar zijne redeneerwijze , dat hij wat men uftijl"
roemt verbant (v. T., bl. 51) ; maar daaruit volgt nog meer. In den ftijl

BIBLIOGRAFIE. 97

van een tijdvak of eener fchool maken de individtiëele inzichten en handelwijzen inder daad plaat s voor, - worden vaak opgeofferd aan , - de
begrippen en voorftellingen der rnasfaas , der gemeenschap des volks:
het persoonlijke en bizondere valt in eenigen deele weck , en iets kommunaals, iets ,aationaals in vele gevallen, ontwikkelt zich uit de vereeniging
van elementen , die hetgeen ze onvereenigbaar zou gemaakt hebben , hebben afgelegd : op die wijze wordt ook de traditie geboren ; op die
wijze ontstaat het heldendicht , ontftaan de groote volksdichters , ontftaan de ware monumenten. Al worden die heldendichten door een
bizoudere veder gefchreven — al worden die monumenten door een
bizondere krijtpen geteekend en bizonderen beitel bewerkt in die
veder en die ftift zal zoo veel van het leven des geheelen volks gevaren zijn , dat hunne voortbrengsels zullen fchijnen liooger te staan
dan die van eenig individueel genie , en zullen blijken zich een ruimer toegang tot het volksgemoed te kunnen verschaffen dan deze.
En even als nu een dichterlijke geest op kan treden als orgaan zijner
tijdgenoten , zoo treedt hij ook bij wijlen op als orgaan van tijdgenoot
en voorgellacht beide : en dit is het , wat de Heer Kottmeier , met
zijne individualiteits-theorie , met zijne liftijl"verbanning, voorkomt en
onmogelijk maakt; en dit niet te kunnen, is wat onze individualistische en zoogenaamd objektieve kunstenaars vooruit hebben bij de
vertegenwoordigers van eengen ftijl. Ze spelen liever een individualistiesch flageolettjen aan de deur van een mee^lijdenden connoisfeur,
dan dat zij een eerste of tweede vioolpartij vervullen in de kunstf nfonie der eeuwen.
Uit die zelfde individualistische theorie volgt ook , dat Dr Kottmeier
de uuLegende" ter bearbeiding voor den uuEvangeliesch" kerkelijken
kunstenaar afwijst. De historie , alleen de historie , mag in de Evangelische Kerk worden afgebeeld. Hoe kortzichtig ! Niemant heeft nog
bewezen , dat alle gebeurde feiten , en alle werkende gefchiedpersonen gekend worden in de waar de en met den invloed , die allen
toekomt ; met andere woorden , liet is nooit beweerd , en het kan nooit
bewezen worden , dat het gefehiedboek voor ons openligt met al die
volledigheid en juiste toemeting van licht en bruin , waarop de gezamendlijke feiten objektief aanfpraak hebben , en gelijk de Alwetendheid dat gefchiedboek kent. De vorderingen der historische kritiek bewijzen , in tegendeel , alle dagen , da men tot dus verre de juiste balans
der waereldgebeurtenisfen miskend l^ eeft ; sommige personen zijn te
gunstig, anderen te ongunstig beoordeeld, of in 't geheel niet gekend.
.

-
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Het blijkt, dat aan zekere feiten tot heden verkeerde oorzaken zijn
toegeschreven : in éen woord — het Pantheon der groote historische
personen is aan eene gedurige rolverwisfeling der optredenden onderworpen. Om een klein voorbeeld te noemen : in het begin dezer Eeuw
heette , bij vele ned. letterkundigen , Helmers de grootste , Dirc van
Assenede (voor zoo ver hij bekend was) de ellendigste dichter van
Nederland ; thands houdt ieder den laatste voor een der lieflijkste,
en , federt Wiselius' laatsten bundel , Helmers voor een der meest
bombastische. Het ligt voor de hand, dat een liturgiesch systeem niet
van dergelijke werveling der winden van leeringe afhanklijk kan gefteld worden : dat zou alle monumentale kunst, alle waardige kerk-ikonografie onmogelijk maken. Wil men nu alle monumenten afschaffen
of wil men kerken bouweis en vercieren , die binnen tien , twaalf
jaren eene ongerijmdheid geworden zijn : dan mag men bet individualisme van Dr Kottmeier tot beginsel verheffen en ten leiddraad nemen. Maar wat wordt daarvan ? Men zal zoo doende geheel breken
met de historie , met historische zekerheid , en er zal geen verband
meer wezen tusfchen het gisteren en het heden. Onophoudelijk zal,
op die wijze , het centrum van het kerkelijk leven verlegd worden , en
daarmee^ alle gemeenfchapsbeftaan worden uitgeroeid. Zonder vorming
en eerbiediging eener traditie zonder fchepping van een legendariesch geheel , dat , tot zekere hoogte , van de eigenlijk kritische historie onafhankelijk is , dat meer met bovennatuurlijke pennen gefchreven wordt , dan met het fkalpel der ftoffelijke vorsching ontleed geen kerkelijke kunst; en zonder kerkelijke kunst en haar
middenpunt , geen recht voor Dr Kottmeier om voorfchriften te geven.
Als alles van de bizondere approeciatie der ouderlingen , diakenen , of
kerkmeesteren af hangt voor zoo ver deze zich historische voorftellingen gevormd hebben , hoe zal men dan ooit in Dr Kottmeiers kerkelijke kunst tot eenheid komen!
Men leide uit dit ons zeggen niet af, dat wij de kerkelijke kunst
geheel buiten den invloed der wetenfchap willen laten 't is er ver
van daan. In tegendeel , dat we 't opnemen voor de traditie , voor
de legende , bewijst al dat we van tintelend , van groeyend , van wentelend leven houden : maar we willen maar niet de gewijde kunst tot den
gehoorzamen discipel der vaak zeer profane navorsching maken. Naar
ons oordeel leeft er in de gewijde kunst-zelve eene intuïtie van de
hoogste gefehiedwaarheid , welke door alle latere navorschingen hechts
zal worden bevestigd ; maar terwijl die navorschingen aan het va et

BIBLIOGRAFIE.

99

eient aller bloot menschelijke ftudie onderworpen zijn , willen we dien
zigzagtred niet gaarne door de kerkelijke kunst gevolgd zien. De
kerkelijke kunst ftreeft niet naar de afbeelding van het kritiesch na
te wijzen verloop der levensmomenten van eenige door haar behandelde figuur ; zij maakt fynthezen , zij fchept uit melodie , harmonie:
maar harmoniën dan ook , die brengt zij voort ; dat willen we voet
voor voet bewijzen. Een enkel voorbeeld : Maria van Bethanië zal
eene andere wezen dan Maria de zondares. Wij hebben alle achting
voor de kritische navorsching van dit historiesch punt : maar wat kan
de kerkelijke kunst winnen bij de uitfpraak ter gunste van de twee
Mariaas ? wát de praktische moraal ? Nog eens wij komen
niet op het konfesfioneel gebied : maar wij moeten deze vraag toch
doen : zal de liefde voor de twee Mariaas , de ijver om , als men gevallen is , zich te bekeeren en boete te doen , zoo veel grooter worden,
als het blijken zal dat de Heiland zich niet aan eene gevallen , en
te-rug-gekomen en vurig Godminnende vrouwe het eerste na zijne
verrijsenis geopenbaard heeft ? Zal de Kunst een flecht figuur maken,
die eene fchoone harmonie tusfchen minder eng verbonden feiten
heeft aangebracht ?
Met de beftreden meening van den Schrijver hangt ook famen
zijn rigorisme in de beoordeeling der allegorie (v. T., 21) ; zijne verwerping der voorftelling eener Hemelsche Maria met het Kind -- om
dat de Regina Sanctorum omnium het Kind niet werkelijk meer draagt
en niet anders dan anachronistiesch dragen kan (K. 92 , v. T. 74).
Wat moet men op zulk realisme andwoorden ?
De zinnebeelden der Evangeliën mogen , bij onzè kunsttheoristen,
geen lichtkrans hebben ; daar mag dus de kracht en de heiligheid
niet bij worden uitgedrukt. Steinles heerlijke voorftelling van den
Heiland , als goeden herder , die het lam uit de doornen bevrijdt,
wordt gewraakt (bl. 33) , om dat zij historie en allegorie vermengt.
Mogen de Heeren predikanten Kottmeier en Van Toorenenbergen,
des opgevorderd , ook geen ordelintjen dragen : om dat zij zijn historische mannen van vleesch en been , en dat dit ftukjen zijde Ilechts
de allegorie , het teeken is van eene idee , van een geestelijk voorrecht?
Dr Kottmeier wil niet alleen geen huwelijk van realiteit en fymbool , maar ook niet van werkelijkheid en kunst in 't geheel : op het
toonel , bijv. mag niet gebeden worden ; niet anders dan tot #heidensche goden" (K., bl. 36 , v. T. bl. 27). De kunst is dus een fpelletjen,
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dat door den Godsdienst wordt toegelaten ; maar dat van eene daarmee gants ftrijdige natuur is.
De Heer van Toorenenbergen komt dan ook tot het ftQute befiuit ,
dat de Zaligmaker in 't geheel niet mag voorgefteld worden. Daarvoor had hij toch eerst zijn ambtgenoot, den geleerden Dr Schotel
wel eens mogen hooren 1 ) ; die zou hem , met goede autoriteiten tot
een ander denkbeeld gebracht hebben. Waar blijft ook de Hr v.
Toorenenbergen met zijn geheele N. Testament , als de hoofdpersoon
niet mag optreden (bl. 87)?
Trouwens , wat zullen wij nog langer over Heilige Kunst (preken
met een man , die (bl. 35) als zijn devies heeft aangenomen het 1chijnfchoone : #Wie - Christus' beeld draagt in het hart , zal wel elk uiterlijk
beeld als onfehadelijk, maar tevens als o n v e r f c h i 11 i g befchouwen" !
M.
1) „Over de uitwendige gedaante van onzen IIeer", bl. 97 en volg.

MEN(3ELING4EN.
BERICHTEN , WENKEN , VRAGEN , BRIEFWISSELING:
ERNST EN SCHERTS.

PATER CATS (II 1 ).

Wij ontleenen aan de «Eendragt", XIIe

J. no 4, het volgende:
«Aan Mynheer den Opsteller
van het Tydschrift DE EENDRAGT.
uuMyn waerde Vriend.,
«In het Nr 4 der uEendragt" van dit jaer , deedt gy my de
eer myne aenteekening uit Molanus over PATER CATS te herhalen,
welke in de laetst verschenen aflevering der llDietsche Warande",
bl. 194 , voorkomt. Sedert de uitgave van dit nootjen is er my over
dien monnik een en ander bekend geworden , en zoo vinde ik my in
staet u omtrent hem nadere berigten mede te deden.

.Pater MATTIIIAS CATS , alias Felisius , geboren binnen Brouwershaven , was wezenlyk een oudoom van JACOB CATS , den grootgin volksdichter. Hy trad , zeer jong , en zulks tegen den wil zyner ouders,
in de orde van St.-Franciscus. Zyne moeder liet , naer 't schijnt,
geene pogingen onaengewend , om hem van besluit te doen veranderen. Ziende dat zy met smeekingen haer doel niet zou bereiken , nam
zy hare toevlugt tot bedreigingen. Zy liet Matthias weten dat , in geval hy de orde niet verliet , zy hem nimmer voor haren zoon zou
aenzien. Doch, de jongeling sloeg dit alles in den wind , en sprak ,
op den daertoe bepaelden tyd , zyne beloften uit. Daer nu alle hoop
op terugkomst voor de moeder verloren was , zoo begaf zy zich naer
het klooster , ten einde den monnik te zien. Deze , hare komst vernomen hebbende , deed haer , door den Poortier , berigten , dat hy
geene moeder meer bezat ; mits zij verzekerd had hem voor haren
1 Zie D. Warande", III, 194.
„
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zoon niet meer te herkennen. Doch , dit was enkele scherts. Matthias
eindigde met in de beste vriendschap met zijne moeder te leven.
„,De Monnik , die zich door een voorbeeldelijk leven deed onderscheiden, liet de twee volgende werken uitgaen:
Catkolicam elueidationem decalogi. Antv. apud Plant. 1573,
in-8 ; Parif. 1576 et 1604.
«2° Catkolicam elucidationem Inftitutionis Chriftiance. Antv. 1575,
in-8°.
„Na eerst leesmeester van Godgeleerdheid en vervolgens Gardiaen
van het Klooster der Minderbroeders , te Leuven , geweest te zyn,
werd hy tot Provincialen Minister van zyne orde verkozen , in welke
waerdigheid hy overleed op 6 Maert 15 76. Zyn overschot werd in de
kerk van het klooster te Leuven ter aerde besteld. Een zerk , voorzien van een opschrift , 'twelk men by Foppens wedervindt , werd ter
zyner nagedachtenis geplaetst.
„,Men kan over den Monnik nagaen : A. Sanderi Chorographia
sacra Brabantice, T. 3 , p. 146 ; Valerii Andreae Bibliolheca Belgica , p. 659 ; Foppens , Bibliotheca Belgica T. 2 , p. 872 ; en vooral
de Bibliotheca universa Franciscana, 1732 , T. 2 , p. 352. Doch , in
h lO

°

deze werken is hy hier onder den naeen van Mattkias Felisius , ginds
onder dengene van Matthias van Brouwerskaven vermeld.

uGelief, myn waerde Vriend, dezen regelen een plaetsjen te verleenen in het eerst moetende verschynen N. der aEendragt", en aenvaerd de verzekering myner welgemeende hoogachting.
I'EDWARD VAN EVEN.
Uit Leuven.

uuByna gelyktydig met den vorenstaenden brief , is ons de volgende
mededeeling omtrent hetzelfde onderwerp toegekomen. Het schynt
ons , dat zy , door de aenwyzing van andere bronnen , tot nadere opsporing kan leiden:
„„Op de vraeg in #iDe Eendragt", N° 3 van dit jaer, by de aenkondiging van #De Dietsche Warande ", 2e afl. 3e jaarg. , of de
Minderbroeder MATHIAs FELIsIUs , gezegd CATS , tot den stam van
vader CATS , den bekenden Volksdichter behoorde , -- zal het welligt niet ongepast zijn te verwijzen naar P. DE LA RUE, Geletterd
Zeeland , editie van 1741 , blz. 368-370 , en A. J. VAN DER AA,
Biogr. » oordenb. der Nederlanden , afl. 39 , bl. 243 , volgens welke
schrijvers hij de oom geweest is van den vermaarden dichter JA-
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coB CATS , die in zijn Twee en tagtigjarig Leven aldus van hem zong:
. Mijn vader zat gestaêg daer midden in den Raet,
Sijn broeder was geleert en heeft oock veel geschreven;
Sijn boecken zijn bekent als die noch heden leven:
Plantijn uw drukkery die heeft er kennis van."
,

«V.D.B."
► TWEE BEGRAFENISSEN IN FRANKRIJK." De «Vad.

Letteroofeningen" heffen (1858 , I , meng. bl. 50) onder dezen titel
eene klaaglijke klachte aan , dat , bij de dood van Béranger , dezen
dichter van 's Keizers wege zoo veel eer is bewezen ; terwijl Cavaignac
begraven is , zonder dat het Hof of liet Leger iets heeft gedaan ; behalven dat er een woord van lof in de ofliciëele koerant is verfchenen.
Dien ten gevolge , komen de uLetteroefeningen" tot de diepe ##op- of
aanmerking", dat men waarfchijnlijk, bij de dood van Béranger , voor
eenig anti-keizerlijk volkstumult gevreesd heeft , hetgeen niet te voorpellen was , dat van den kant der vrienden van Cavaignac zou
plaats hebben. Hoe onnoozel ! De uuLetteroefeningen" fchijnen niet te
weten, dat hij die weigert zekere staatsorde te dienen (welke overigens
zijne deugden mogen zijn) de zelfde aanfpraak op huldiging niet heeft
van wege het Hoofd dier ftaatsorde , als hij , die voor den naam van
dat Hoofd , zij 't ook met wapens die de onze niet zijn , zijn leven
lang geftredein heeft ! R.
PARALLELONANIE VAN DEN 11TIJDSPIEGEL". — Het
voortreffelijk humoristiesch orgaan van uu,5piritus asper" en (als ge
maar toch altijd Spiritus .... foms , voor den lezer
wilt) iZenis"
de , vroeger ten minste n.0 en
tot fniezens of ..... geeuwens toe
dan eens opgewekte, thands altoos hoogst gemodereerde iiTijdfpiegel"
heeft eene nieuwe rubriek geopend. Wij houden van dit feit alleen
aanteekening, om dat wij in de #Warande", bij gebreke van tijd om
alles te lezen wat de nederlandsche letter-kunst voortbrengt, ten minste
,

op de hoogte wenschen te blijven van hetgeen de letter-kritiek zoo al
oplevert : de laatste is misfchien nog trouwer thermometer van
het nationaal letterleven dan de eerste. Wie heeft trouwens een
exkuus noodig, als het #gemoed hem port" over den #Tijdspiegel"
een woordtjes te zeggen ? Ja : genoemde Spiegel , buigt , wringt,
breekt zich fchier, tegenwoordig , om van heinde en ver de zonderlingste parallelismen bij-een te halen. Maar is dat wel wonder ? Wat
is vernuft ? heeft de Spiritus gezeid , die ons uit de bedoelde bladen
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te gemoet wolkt. — Vernuft, mijn lieve man , heeft een leerboek den
nadenkenden , maar toch altoos grimlachenden Tijdfpiegelgenius geandwoord dat is het vermogen , om over-een-komst , gelijkenis , wat
zeg ik , gelijkheid , te vinden tusfchen het fchijnbaar ongelijke. #Welaan ," heeft de genius gemurmeld , zich , als een vaardig fkalpelvoerder
de wijde roksinouwen opftroopend «wat belet ons , ook thands , ook
morgen , en altoos de rapporten te vinden , die Gij. , leerboek , in uwe
onbeholpen terminologie. bedoelt !" Zoo gezegd , zoo gedaan.
Het Februari.-nommer begint al aanftonds met een ftichtelijke recensie,
die. wemelt van tegenstellingen ; voor den #goeden verftaander"
natuurlijk even zoo vele rapporten. — In het tweede ftuk wordt
betoogd, dat fpoorwegen en hunne uquaestie" te gelijk zeer vervelend
en zeer vermakelijk zijn. — Het derde ftuk is eene in de rij dier
overigens zeer lezenswaardige bijdragen over fyziká , waarin men het
er op . fchijnt toe te leggen ons te doen aannemen , dat alles niet
flechts parallel , maar identiek is : hooren , zien , proeven , warmte,
elektriciteit , licht , donker, 'Ipiritus asper" en ulenis". In liet volgend
ftuk wordt bewezen , dat Andersen te gelijk zeer goed en eenvoudig ,
en tevens .... flinkend verwaand is -- een groot en beroemd man,
maar men zou hier haast zeggen alleen in zijn eigen oogen ! —
Doch — daar rijst een twijfel bij mij op ! .... Hoor ik daar niet
iemant , die mij zachtjens . toeduwt : «Maar , vriend , gij vroegt. zoo
dikwijls wat humor was ; dát is nu humor , met de . eene hand af te
breken , wat men een oogenblik te voren met de andere heeft opgebouwd, en timmeren en Hechten het zelfde te noemen : dat is de
echte alles onder water zettende en --- vernietigende , of althands
ontkennende humor! ... Best , dank je ; ik refereer ook maar. Iet volgende ftuk is van S—(niet van S[chimmel] noch [De Key] S [er]).
S. maakt zich bekend als de vriend van de Schrijfster , die er in beoordeeld wordt : die fchrijfster heet Louise , en drukt bij den uitgever van onzen -«Spiegel". S— bezweert den lezer dat hij geen u complaisante saletrekel is" ; hij prijst den #Gids" en vindt het #kostelijke
uren verbeuzelen" als een lgeesteloos nufje" een ihief ' ntapisseriewerk"
maakt. Ons dacht, wat kan een lgeesteloos nufje" al beter doen , dan
«lieve" tapisferiewerken te maken P .... maar wellicht heeft er bij Hermine
of Constantia nooit een fervetband of signet de livre voor S—(lees
nu vooral niet S[aletrekel]) op over kunnen fchieten , en hoopt hij
nog eens op eene uopdragt" van Louise. Dat hij Louises boek prijst,
misduiden wij niet — maar wel dat , boven , zijne zucht naar rappor-
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ten hem , door het aldus te zamen brengen van «geesteloos" en verbeuzelen", onzin heeft doen zeggen. Dan —kiezen wij een bijdrage,
waarin meerdere hoofden onder ten kaproen , lees , meerdere onkatholieke kerkgenootschappen niet flechts in éen hoofd, maar in eenen
geestesband worden famengebracht. Het kontrast (maar au fond alweer het parallelisme) vinden we in 't volgende ftuk. Daarin wordt
betoogd dat vier als katholiek getitelde almanakken het bewijs leveren,
dat er in het katholicisrnus volftrekt geen eenheid is. Aardig treedt
uit deze opinion préconcue weer een nieuw paralleliesch groepjen van
den Tijdfpiegelenden fcheppingsfpiritus te voorschijn. De fchrijver proponeert namelijk, om in 't vervolg, aangezien hij met hart en ziel de
meeringen van Geert Grote , Thomas a Kempis , Wessel Gansfoort,
Erasmus , en ...... lAartsbisfchop J. van Santen"toegedaan is aangezien de Jansenisten , volgends hunne eigene fchrijvers , te onrechte
Jansenisten worden genoemd -- aangezien ze , federt de herftelling der
uuBisfchoppelijke Klerezy" bij de Roomschen , door dezen naam niet
meer onderfcheiden worden : in 't vervolg de uKatholijken" van Nederland in twee partijen te onderscheiden (twee ploegen zou men #op het
werk" zeggen) : namelijk , de lNieuw-Roomsche partij van den heer
J. Zwijsen" , en de uOud-Roomsche van den heer J. van Santen".
Dat is inderdaad een aardige greep, en de geloofsgenoten van zijne
Doorl. Hoogwaardigheid den Metropolitaan van Nederland zijn grooten
dank verfehuldigd aan den Tijdfpiegelhumormenger , dat hij ze zoo
onverwachts gered heeft, uit den faux-pas, waarin ze zich, met hun....
twaalf-maal-honderd-duizendtj ens , bevonden ; daar men inderdaad hun
kerkgenootfchapjen onophoudelijk met de zevenduizend leden van liet
kerkgenootschap van de uuKlerezy" verwarde. Talloze onaangenaamheden kwamen daaruit voort : maar nu zijn zij uit den brand. Wie
is uwee ? van de P. G. zeker ? Neen , verzoek exkuus , ik ben van de
«kerk van den heer J. Zwijsen" , of „,ik ben van de kerk uit het driehoekje". Die onderfcheiding zal uitmuntend te ftade komen , om den
ander-halven roomschgezinde d ie nog in Nederland is blijven hangen,
te kunnen onderfcheiden ...... Maar , met al dat llgedogmatizeer" ,
zou dit artikeltjes wel te lang worden voor onze «Mengelingen". Wij
fpringen dus over op het laatste ftuk van genoemd Tijdfpiegelnommer.
Daarin . wordt nu de fraaiste parallel getrokken , dien gij in uw leven
gezien hebt. Ik geef u in tienen te raden tusfchen wie en wie ? Niet
tusfchen een Roomfche ci en een Roomfche pa : maar tusfchen, tusfchen , tusfchen ? Welnu ? Gij kunt het raden ..... Tegenover het eerste
„

,
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artikel : «Een christelijk woord van den Tijd , voor den Tijd" , ftaat
het portret van een zeer leefijk hollandsch winkeldochtertj en , dat me t
het i'boekie" eener klant in de hand , den knecht of de meid nadenkend aanftaart , en dan brouwend en lispend zet : llNee , meheech
(of j uffchou) , je mot an Mefchouw fegche , ... da'me dat niet hebbe:
wel nog van die borsplaatj es , maar niet_ wat Mefchouw ..... meent ... .
geen peeredroppies .... Hoor !" En wie ftelt dat malle portret nu voor? -Het ftaat er onder : uuB kcnEL FELIx ". Maar had ik dan ook het
inakende jongentje en meisje" niet gezien, die al grienend het „,petret" vasthouden ; de ten , een gries , de ander iets dat een fakkel
verbeelden moet in de hand hebbend ? Had ik dan die mooye kastanjevaas niet geteld , die met «loveren" en met een zwarten mansmantel #omgeven" , op dat portret ftaat te balanceeren , en met zulke
llfchitterende" blinklichten verrijkt is ! ... 't Was inderdaad wel de
moeite waard deze heerlijke voorftelling nog uit een fransch blad te
krabbedieven ! Maar nu de parallel ... Ik vertel ze niet. Ge zoudt
me niet gelooven. Ge zoudt meenen, dat de uTijdfpiegel" noodig
heeft , dat men punten van befchuldiging tegen hem fingeerde .... Ik
zeg het niet ! 1
-H.
BOKJENS. -- De uKonst- en Letterbode" van 23 Januari deelt
bizonderheden mede omtrent een tot dus-ver geheel onbekend persoon
uit de nederl. geschiedenis der XVIe Eeuw : hij - kenfchetst hem als
een #bekwame krijgsoverste , die Oudewater bedwong en steeds aan
het hoofd der katholijke partij ter bestrijding der Geuzen zich eervol
onderscheiden heeft" ; die katholieke fommiteit moet #'s Konings stadhouder in Gelderland" geweest zijn , en heette .... Karel van Brimen.
Van Brimen , zegt gij ? Ja , van Brimen , rijmend op Eiriemen en kiemen.
1 Om den 'Warande"-wandelaar, die geen 'Tijdfpiegel"-kijker mocht zijn,
niet in het onzekere te laten — zij hier bijgevoegd, wat de auteur van het artikel,
uit 'gematigdheid" , onderdrukt : dat, aan het liot der aflevering, de Heer —S-een uitgewerkten parallel trekt tusschen Madelle Rachel, en ---wijlen Ds Willem
Broes !.... Toen Jan van Well was komen te fterven — de bekende balletmeester en arlekinade- Pierrot -- viel dit famen met de dood -van den predikant
De Ysendijk. Dit gaf geenszins der filozofische befpiegeling, maar wel der fcherts
onzer grootvaders bezigheid, en de mijne heeft mij dikwijls een komiek vaers
gereciteerd , dat aldus aanving:
„Hier fterft een Ysendijk , dáar fterft een Jan van Well !"
Het gezond verftand vond dat toen een aardigheid , niets meer ; de vooruitgang
van tegenwoordig wijdt aan zoo iets eene seriëuze elukubratie !
Aant. eens derden.
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Men zou hier aan eene drukfout kunnen denken ; maar later wordt er
van George van Brimen , Marie van Brimen enz. gefproken. Daar de
helft van dit artikel juist tegen drukfouten en het verkeerd (pellen
van eigennamen gericht is, kan men hier natuurlijk aan geene errata,
zoo min als aan groote onkunde bij den redakteur-korrektor , denken:
anders zou men allicht vragen. of er ook uBrimeu", rijmend op bonne
vnine á mauvais jeu , kan bedoeld zijn. Er wordt in het zelfde ftuk
gefproken van zekeren geleerden «Ruffenberg", die uUne existence
de grand seig-neur" befchreven heeft, en van «Lancelot van BerlaRmont,",
Heer van Beauraing al-te-maal vreemde luidtjens , die de registers onzer vaderl. geschiedenis komen verrrdikken.
... Het bovenstaande was ons reeds uit de pen , toen de «Letterbode" No 5 ons het ongelooflijk bericht bracht , dat de door ons
verwelkomde nieuwe nederl. historische personen al-te-maal drukfouten , niet anders dan drukfouten zijn ; en wij derhalve den
beer .... zijn huid verkocht hebben , na dat wel de bok , maar vóor
dat de béer was geschoten. M.

SOMMITEITS-PANA.TISME. -- Alexander von Humboldt is
een dier fatsoenlijke geleerden , waaraan de publieke opinie zich op
alle mogelijke wijzen te goed doet , door ze bij elke gelegenheid , te
pas en te onpas , in de hoogte te vijzelen op dat men haar die
opinie toch niet van nijd of partijdigheid befchuldigen zou. Nu
leest men wee^r het volgende in de dagbladen : uOnder de aanzienlijke personen , die den Prins en de Prinses in het Paleis verbeidden,
was ook Alexander von Humboldt. Het moet een treffend tooneel
zijn geweest, toen de acht-en-tachtigjarige grijsaard de zeventienjarige
[Engelsche] Prinses [te Berlijn] begroette en heil wenschte." Inderdaad ! eene treffende tegenftelling ! Zou ze alleen in de jaren, in
den heilgroet , of ook in de botsing van het kontinentale en insulaire der beide personen gelegen zijn?
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AAN DEN BESTUURDER DER JIETSCHE WARANDE" TE AMSTBRDAIII ;
DE BONDSGROETE VAN

PAIJWELS FOREESTIER ,
Builcflooter.

Amice!
Het zal u niet verwonderen , dat ik , na volbrachte lezing van uw
amsterdamsch uuDe Gids" voor Maart 1858 , mij fchuldig voel een
woordtjen in het openbaar tot u te fpreken , en u kom verzoeken in
onze uDietsche Warande", op de bank van een of ander priëel, uwen
gasten het appeltjen te praezenteeren , dat ik te fchillen heb met
Prof. J. van Gilse , eene van de acht handen , waarmee de uGids"
den goeden liên van tegenwoordig den weg bediedt; waarmee^ hij ze
foms gants onzacht in de kraag vat , om hen het land waar zijn.
citroenen bloeyen binnen te voeren ; waarmee^ hij , des noods , dooriiaande bewijzen bijbrengt, dat hij de ware uuGids" is, en niemant
el. Dat appeltjen dat ik met den geachten Hoogleeraar te fchillen
heb -- 't is niet zeker, dat het een gouden pippelingetjen op een
zilveren plateeltjen zal zijn : maar dés vleyé ik mij , dat liet niet zulk
een bedriegelijk fchoone appel der tweedracht zal wezen , als in oude
tijden gants Griekenland en Troje op de been bracht : trouwens noch
Prof. van Gilse noch ik hij moge zoo f choon en hollandsek een
uuneerduitsch" fchrijven als hij wil — zullen ons aan het appeltjen, waarover wij handelen gaan , zéo veel laten gelegen zijn , dat wij er een
enkelen druppel kostbaar grieksch of 'inee^rduitsch" bloed om zouden
willen vergoten hebben. Komen wij dan rustig , en des noods alleen
met een zilveren desfertmesjen gewapend , ter zake :
Prof. van Gilse heeft, in den «Gids" voor Maart, de volgende niet
onaardige thezis behandelt : uuWWat groot is , dat moet [volgends fommigen] roomsch wezen , en wat roomsch is dat moet [volgends de zelfden] groot zijn !" Dat die ufommigen" hun best doen deze ftelling tot eene
waarheid te maken , beweert Prof. van Gilse; dat het een ijdel ftreven
is , beweert hij bovendien. Daar wil ik niet op komen. Ik wil alleen
een twijfel opperen dáarover of gij , mijn vriend ! in uwen Volksalmanak ftof gegeven hebt voor zoodanig motto , als door Prof. van
Gilse ten etiket verftrekt wordt aan de katholieke literatuur van Nederland in de tweede helft der XIXe Eeuw.. Met de beweering van
Prof. van Gilse hangt deze andere famen, dat de bearbeiders der
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genoemde literatuur hun best doen , met een onverklaarbaar welgevallen de grieven in het licht te ftellen , die hunne geloofsgenoten
meenen te hebben niet llechts tegen de bloem der nederlandsche
eiletterkundige" fommiteiten , tegen de iifterren" van de eerste grootte
op letterkundig gebied , maar wel bizonder tegen de voormalige regeeringskollegiën en regeeringspersonen in de fchijnbaar op het innigst iigeuniëerde" Provinciën , • in de bakermat (om kort te gaan)
der vrijheid , in het vaderland der verdraagzaamheid. Wat dit laatste
punt betreft, de toelichting deswege kan kort zijn.... Maar — eer
ik verder ga , laat ons de incidenteele queestie uit den weg ruimen,
welke zich van zelf, bij dezen onzen Warandekout en onder het vreedzaam gefchil van ons twistappeltj en , opdoet. Deiageon$ les positions !
Prof. van Gilse neemt , zonder zich deswege in 't minst te verandwoorden , u en mij voor den zelfden persoon. Gij , dien de Hoógleeraar
de «bekwame redakteur van den volks -almanak voor roomsch-katholijken" noemt , wien ZHG. een certiicat de bonne conduite ter hand ftelt 1 ,
op grond der getuigenis van die eenigszins nader met u bekend zijn , gij
wordt toegefproken als de fchrijver van mijn ftukjen uJoan Nanning" , en
zelfs wordt u in den mond gelegd , dat gij een oom gehad hebt , die
Braamcamp heette en die met Past. Nanning zou bevriend zijn geweest. Van waar ontleent Prof. van Gilse dat recht Dat er betrekkingen , dat er innige betrekkingen tusfchen u en mij beftaan, zal
toch wel geene aanleiding behoeven te geven om Bene identiteit te
erkennen , die niet beftaat ! Al ware het onderfcheid tusfchen onsbeider persoonlijkheid geen grooter dan dat van Yorick en Sterne,
van Hildebrand en Beets -- daarmee^ zou toch den genoemden Heeren predikanten niet persoonlijk verweten kunnen worden, dat zij
aan de hand eener dame met hun neus tegen een ftaldeur geftaan
of Staftokken belachlijk gemaakt hebben , wier tivaardfchap zij zich
zoo gaarne lieten welgevallen. Mij dunkt het treffend goede en tchil-=
derachtig maliciëuze , waaruit de gemoederen van Yorick en Hildebrand zijn famengefteld, kan getuigen van het dramatieseh talent der
genen , die de charakters van Yorick en Hildebrand gekreëerd hebben , maar het kan nimmer tot komplimentjens leiden , die men
Sterne of Beets , als mensch, zou willen maken. Sterne , zegt de letterkundige traditie , was een heel ander en veel minder beminnelijk
.

1 Ik houd het mijn buikfl. korrespondent niet geheel ten goede, dat hij
badineert met de gunstige meening door Prof. van Gilse over mijn charakter
uitgefproken. Ik betuig zijne welwillendheid zeer op prijs te (tellen. A. Tu.
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man dan Yoriek ; de Heer Beets kan evenzeer een gants ander persoon wezen dan hij in zijn «Hildebrand" heeft voorgefteld. Ik ben
niet voor de angstige onderscheiding van publiek en privaat leven;
ik geloof niet , dat een moord , in een binnenkamer gepleegd , valt
buiten het bereik van het Openbaar Recht; ik ontken, dat iemant,
ongeftraft , zijn tijd mag verbeuzelen aan het vervaardigen van misteekende fchilderijen en koude vaerzen al hangt hij ze nooit op
een ten-toon-ftelling : maar ik kom nadrukkelijk op tegen het verwarren van dichtvakken , tegen het benevelen der ftandpunten , van
waar zekere kunst- of letterwerken moeten beoordeeld worden. Zoo
min als Vondel en Gijsbreght van Aemstel , Schimmel en Napoleon,
Goethe en Faust , Faust en Wilhelm Meister , Wilhelm en Werther,
de Gids en Prof. van Gilse , Kinker en de Herkaauwer , de Herkaauwer en Dr Broers , de Tooneelkijker en Wiselius , Wiselius en
's Gravenweert , 's Gravenweert en Homerus , Homerus en Achilles,
Achilles en Huydecoper , Achilles en Snoek , Achilles en de Bull —
zoo min dan als Homerus en de Bull de zelfde persoon zijn , zoo
min , mijn vriend , zijt gij Foreestier , en kunnen mijne daden u als
zedelijke of onzedelijke feiten worden toegerekend. Wel hebt gij u
voor mij verandwoordelijk gesteld , waar het art. 8 der Grondwet zou komen te gelden ; maar voor het overige kunnen mijne
woorden en daden alleen in zoo verre met u in zedelijk verband
komen als door oesthetische dwalingen of vergrijpen middelijk de
zedelijke waarheid door mij zou aangefchonnen worden. Laat dit Prof.
van Gilse genoeg zijn ; en laat daarmee^ uw recht onverlet blijven,
óm naar welgevallen wat ik maak al of niet voor uwe persoonlijke
rekening te nemen : onze betrekking , niet waar ? is eene dramatische. Wat ik , als dramatiesch persoontjen , oesthetiesch misdoe daarvoor wilt ge , des nood zijnde , wel in de bres fpringen : maar
voor 't overige moet ieder van ons binnen zijn met rechtmatige vrijheid
getrokken kring blijven en daarom heeft Prof. van Gilse hier te doen
met een burger van Buiknoot in plaats van met een Amsterdammer.
En nu tot de zaak. De fchrijver van «Joan Nanning" dan is een
van hen , die noodeloos en liefdeloos in herinnering brengen , dat
de genen , welke in het land der Stadhouders buiten de Staatskerk
(tonden, leelijk behandeld werden. De Heer van Gilse zegt, gij mocht
wel zwijgen : want de fransche dragonnades waren nog wat erger dan
de hollandsche plakkaten. Hiertegen moet ik inbrengen , dat dit geen
argument is : want 10 de plakkaten waren in ftrijd met onfchendbare
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verdragen , gefloten tusfchen twee volkspartijen , waarvan (le eene de
anciënniteit , de andere het ftoffelijk overwicht in haar voordeel had.
De latere fransche Edikten van de XVIe Eeuw daarentegen , waren uitzonderingen op de beftaande wetten , privilegiën , die door den Soeverein terug-genomen konden worden , zonder dat , bij mogelijkheid , deze daad in
iemants waardeering kon worden gelijk gefteld met het onbefchaamd verbreken van een bilateraal kontrakt. Maar, ten 2e ik wil aan ieder-een
gevraagd hebben , of er gevaar is , dat in het tegenwoordig Frankrijk eene
herhaling der dragonnaden ondernomen wordt , waartegen men zou behooren te waarfchuwen ; voords , of iemant de herroeping van het edikt
van Nantes ontkent ; eindelijk , of er in Frankrijk , bij benoemingen,
ooit naar gevraagd wordt , of iemant #naar de Mis gaat". Ziedaar een
afgrond, die de beide toeftanden van elkander feheidt : en die toeftanden (telt men voor als zich op het zelfde terrein te bevinden. Hier
die niet blind is , of opgetrokken in de wolken der afgetrokken befpiegelingen , moet het zien hier is het noodig onophoudelijk aan
te toonen , dat wit wit en zwart zwart is. In allerlei ftijl , in allerlei
vorm , door geleerd en ongeleerd , bij wijze van deklamatie en van insinuatie , met fchijngronden en met apodiktische uitfpraken , die van
ze'lf (preken , in de dagbladen en in de konversations-lexikons , in de
romans , en in de wetenfchappelijke boeken , in de tooneelvertooningen der rederijkerskamers en in die andere Kamers, waar nooit tooneelvertooningen gefchieden , op den pree^kftoel en in het kofiihuis , alom,
alom wordt door onze tegenftanders beweerd ten zij wij er onophoudelijk de hand aan houden dat de duisternis en de tyrannie vertegenwoordigd worden door de jaartallen 1100-1500 ; dat de verlichting , de vrijheid , de humaniteit zich uitfpreekt in het gezegende
cijfer 1566-1800 zoo veel. Men zou ons wel willen doen gelooven ,
dat de boekdrukkunst eene uitvinding van Marnix van St Aldegonde
was geweest , en dat er , in de XVIIIe Eeuw , na drie-honderd jaren
verlichtens , natuurlijk geen pijnbank meer beftaan had. En als we
met historische argumenten , met feiten en testen, opkomen tegen al
dat moois dan eerst zegt men , nu ja, maar ziet in Frankrijk ,
daar ging het nog veel ergcr toe ; of wel , nu ja , de middeleeuwen
waren zoo dom niet maar de mystieken en rationeele godgeleerden,
Erasmus , Geert Grote , Huysbroeck , zelfs Maerlant , zij waren ook
reeds voorvaders en geestverwanten , hetzij van Trigland , van Uytenbogaert of van Anna Maria Schuermans. En zoo heeft men toch altijd
gelijk. Men fchrapt het IVe Boek van Thomas a Kempis, men fchrapt
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liet VIIe B. der Eerste ««Paertie" , lift. 47 en volg. van den Spiegel
Historiael" : en dan heeft men immers voor 't oogenblik gelijk ; men heeft,
met zijn talloze boeken , bladen en blaadtjens , immers altoos gelijk!
Dat kan van de zijde der genen , die wel overstemd kunnen worden , maar nog niet overtuigd zijn, moeilijk zonder verzet worden. toegelaten — want trut overftemming zou voor fommige goed-geloovigen
allicht overreding geboren kunnen worden : maar dat dit verzet de
liefde te na zou komen , zonder der waarheid te baten ik daag,
wat mij betreft , den Heer van Gilse gaarne uit , dit te bewijzen ! 't
Is onder den indruk van mijn nederig opftelletjen, dat de Heer van
Gilse zich over verdeeling beklaagt , die door mijne geestverwanten (om
ook het woord eens te gebruiken) zou gewild en bevorderd worden:
dat zal de Hr van Gilse mij , of u , dienen te bewijzen , dat hij 't
recht had, bij de lezing van «Joan Nanning", een indruk te ontvangen,
die hem leidde tot zulk beklag. De geheele Weesper zaak is in liet
zakboekjen van Oom Braamcamp zonder zwaarmoedigheid noch wrevel behandeld en waar Mevrouw Studler van Zurek , geboren van Teylingen , opkomt , die , naar het vaers van Weltekens fchijnt aan te
geven, niet katholiek is geweest daar wordt zonder fcherts en met
gemoedelijkheid hulde aan hare rechtvaardigheid gedaan.
Neen ! laten wij onze grieven niet onder ftoelen en banken steken
Voor den dag er me e^ , opdat ze bekeken , bepraat, gewogen, gewaardeerd kunnen worden , en dat alle welgezinden hun best doen te zorgen , dat zoo iets in 't vervolg niet weêr gebeurt. Als de Heer van Gilse
mij en u kende , zoo als hij zegt dat zijne vrienden , wier hoogachting gij hebt , u kennen , dan zou hij wel weten , dat het u en mij
te doen is , niet om oude vuilnishoeken uit te halen, ten einde elkaar
met ftof en fpinrag om de ooren te gooyen , maar om den boêl te redderen. Gij hebt het in deftigheid tegen Prof. Beijerman gezegd , ik
zeg liet in mijn ftijl tegen Prof. van Gilse : geen plankjens gefpijkerd
voor de vermolmde balkplekken , waar de vloer onzer nationaliteit op
ligt ! Flink met alles voor den dag gekomen ! dat ieder-een weet, wat
hij van 't verleden te gelooven heeft ! den boêl schoon gemaakt ; handen
aan 't werk gellagen , om waar het nood is alles te herstellen en te
vernieuwen. Als allen weêrzijds weten , waar zij zich aan te houden
hebben , en we kijken elkander in de oogei , en we zien dat daar toch
nog een goed deel van de oud-hollandsche trouw en oprechtheid glinstert , en we fpreken een goed , rond woord tot elkaar dan kan het
niet uitblijven of de hand zal de hand. drukken , er zal iets vochtigs
„
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in het mannelijk oog rijzen , en we zullen, Goddank, toch nog voelen , dat wij op een en den zelfden vaderlandschen bodem ftaan , dat
we daar en niet elders thuis behooren , dat onze moeders, waarachtig,
aan beide zijden , goede , liefderijke , 'wakkere neêrlandsche vrouwen
zijn , vrouwen , zoo als men er buiten Nederland niet vindt, en we zullen in de gemeenfchappeljke taal , die wij even zuiver op haren fchoot
hebben leeren fpreken, den fpiegel herkennen onzer broederlijke zielen.
Maar l-propos van die taal , nog een klein woordtjen. . . . Hoe is 't
Profesfor ! hoe heb ik het met u P - dat is toch zeker een lapsus
calavzi , dat ik meer Vlaamsch dan Nerduitsch zo ^u fchrijven ? - 't
Is mogelijk , dat er in de aderen van Pauwels Foreestier een beetjen
meer moriniesch bloed , in die van den vriend , waaraan deze brief
gericht is, een beetjen meer fikambriesch vloeit: maar nerduitsch is
het toch alle-bel : 't fchijnt toch Dietsch , Profesfor ! iIck fau iekiek
geën plat vlaomsch jeu 'nen neëderlandschen boek gaon fchraive!
Dat fuuldege mai niet kuunne bcwaize" - maar al fchreef ik geldersch,
of brabantsch , of vlaamsch of zeeuwsch - het zoû er niet te minder
Dietsch , d. i. Nerlandsch , d. L, als je wilt, Neêrduitsch om zijn.
Ik wil geen moeite doen, om de persoonlijkheid van Nanning te
relevecren. Hij was bij mij middenpunt van een tijd- en zedefchetsjen
en hij 'was, op zich-zelf, ongetwijfeld een van de vier, vijf beste neerlandsche kanselredenaars van zijn tijd. Prof. van Gilse zal deze
handhaving mijner meening voor lief moeten nemen; of dienen tewerleggen. Voor een groot man houd ik hem Ook niet, maar hij
was geen Jansenist; en of Braamcamp hem zijn fchitterende vrijfpraak
wel bezorgd heeft.... weet ik niet. De vrjfpraak is er ; zij ftaat gedrukt.
Dat Profesfor van Gilse nooit van Nanning had hooren fpreken - be
wijst op nieuw , dat onze letterkundige handboeken niet deugen. Hoe
de vrijfpraak aan Nanning is toegekomen , bleef tot heden ook voor
mij volkomen onbekend, en.... daarom kon Oom Braamcamp er, in
mijn verhaal, zoo goed de overbrenger van zijn als eenig ander tijdgenoot van den buitenveldertschen herder.
Ziedaar mijn andwoord voor Prof. van Gilse. Ik houd mij overtuigd,
dat al dergelijke explikatietjens niets anders dan goeds kunnen - daar
ik vast geloof , dat we hier werzijds van goeden wille zijn.
Vaarwel, Amice! God zegene ons allen en het Vaderland!
Buikiloot , 13 Maart , Uw
d
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't Is goud ; 't is knop en bloem ; 't zijn louter eedle steenen.
't Is een krystallen vaas met rozen opgetast;
't Is 't stralen eens fonteins , door 't licht der zon beschenen,
Het is der Englen taal in vormen afgepast.
Het is een prachtig kleed , met paerlen rijk doorweven,
Een kleed , als 't uchtendwaas zoo helder , ligt , en fijn,
Omwaaid met ambergeur. Ontelbre vlinders zweven
Met glinsterende wiek op blaadren van satijn.
't Is 't roerend zoet geklaag van dien verheven zanger,
Die diep in 't eikenwoud zijn schoone liedren kweelt,
En duizendmaal verzet (van melodiën zwanger)
't Verruklijk toonenstel , waarmee^ hij is bedeeld.
't Is 't duifken der vallei , 'tgeen argloos opgeschoten
Zich op de klippen waagt , zijn vrijheid blij geniet,
En draait en tiereliert en rondvliegt onverdroten ,
Zich in zich-zelf verheugt en geen gevaren ziet.
't Is 't jong en weeldrig ros , de vrije , de onbespiede,
Die vinnig de ooren spitst , en , eenzaam , onbekend,
't Woestijnzand ommewoelt ; van moed en lust , aan 't zieden
Zijns bloeds den teugel viert , en vlug in 't ronde rent.
't Is 't buldren van den storm , 't is 't bruisende gedonder
Van 't machtig element dat stralend nederstort ,
Dat eeuwen achtereen zich schuimend jaagt naar onder,
In vlokken opwaarts spat en niet verminderd wordt.
-

Het is een laaye vlam , die tot de wolken steigert ,
Die vonken van zich werpt , verlichtende 't heelal,
Die eerst als 'T IS VERVULD , en 't stof zijn diensten weigert,
Zijn vuurgloed doovén , en ten hemel vluchten zal.
26 December , 1857.

GERTRUDIS C..........

Librairie de C. L. van Lanyenhu^sen, Aarslerdam, Sing el , J1 4 83.

BULLETIN BIMESTRIEL
DE LA „DIETSCHP WARANDE".
1858. No 1.

Etit crit par lequel on rend compte chaque jour de 1'état
actuel d'une chose qui intéresse le public. — Voilá la définition de BULLETIN , formulée par l'Académie. Nous avons
hasardé le néologisme lbimestriel", pour corriger ce que notre #bulletin" dirait de trop en se proclamant publication quotidienne ; nous
y avons ajouté #de la Dietsche Warande", pour caractériser le npublic''
auquel le bulletin s'adresse : ce n'est pas le grand PUBLIC , le public des
Ambiyus-comiques , des Place$ de la Roquette , des j ournaux , etc. etc.;
c'est notre petit, notre cher, notre excellent public á nous. Du reste,
L pent public pent ecru peut convenir.
Nous annonCons á nos honorables lecteurs et á nos aimables lectrices (puisque nous savons en avoir, et des plus spirituelles) , que
dorénavant la Partie Française de la «Warande" ne paraitra plus.
Les autres occupations du Directeur de la revue lui interdisent absolument le plaisir de continuer son compte-rendu régulier de la publication en néerlandais; il remercie donc les abonnés, á la partie francaise seule , de leur bienveillance , et il se permettra de leur offrir
regulierement le npetit crit bimestriel" dont voici un spécimen. Ce
petit écrit ne se distribuant que gratis , il est entendu que le Directeur compte y user autant que jamais du droit octroyé á lui par
l'article 8 de la Con.stitution du royaume des Pays-Bas , d'y dire
(dans ce iipetit écrit") autant de mal des mauvais architectes que
faire se pourra. Ces messieurs (du reste , excellents pères de. famille,
axnis dévoués , etc. etc. etc.) n'auront rien á redouter , des qu'ils consentiront á abdiquer ; du moment qu'ils renonceront á la dignité
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souveraine D'ARCHITECTE : mais jusqu'a' cette heure tant desirée nous
devrons user tour-á-tour de 1'épée et de la baguette, pour prouver que
la logique a raison , méme en architecture. Nous nous occuperons
toujours dans le bulletin de quelque sujet emprunté à la #Warande" ;
ne fut-ce qu'une couple de lignes que nos amis á 1'étranger recevraient , ce sera toujours pour eux une attestatio de vita de la it Warande" , et, Dieu merci! de son Directeur indigne.
Ans ce moment un architecte de Rotterdam s'occupe à batir
á Schiedam une église , dont voici le signalement.... Parallélogramme de 32,9 et 22,5 mètres ; trois nefs ; bas-cótés , large de
5,55 chaque. En tout , cinq travées dans la nef; á 1'orient (vrai on
simulé) trois apsides , celle du milieu , sanctuaire et cheeur á la fois, a une
profondeur de 9,4 mètres , ce qui donne pour tout l'édifice une longueur
de 42,3 m. Les murailles latérales décorées de hult baies superbes, style
Tudor pur-lang. Six de ces baies sont de la méme taille et se ferment á porte brisée ; la septième à gauche , qui se trouve dans l'enceinte même d'une des apsides ou chapelles latérales , débouche dans
la sacristie ; la huitième, vis-á-vis , débouche.... contre la muraille
e'est une porte simulée : suprême efYort de l'art chrétien , parfaitement
á sa place dans la partie la plus sainte de l'église ! Des fenêtres
il n'y en a pas ; si , il y en a une dans chacune des petites apsides;
mais il y en aura , dans hult ou dix ans , quand la nef et la voute
au-dessus du manre-autel auront leur hauteur convenable. En attendant on recouvre la nef et tout le choeur d'un toit en charpente,
dans les deux versants duquel on va encastrer dix fenêtres de ma-.
sure , des vitres posés à la manière de tuiles ou d'ardoises.
L'église n'a - clone point de trap ssepts , mais , en revanche , on va
ailixer aux bas-cótés , de Bistance en distance , entre les contreforts,
des vestibules et des confessionaux ; les portes-bri$ees style Tudor,
mentionnées plus haut , s'ouvrent sur ces charmants édicules , qui,
vus a l'extérieur , semblent présenter des corps cubiques trés -bien ,
percés par-ei par-1 d'un uil-de-beeuf ravissant. Les vestibules ou
porthes sont couverts d'une plate-forme en zint , mais l'architecte a en
soin de cacher cette particularité aux spectateurs des façades ouest et
est , en décorant ces vestibules de pignons en chevron , comme s'il
y existait uil toit a deux versants. Ce n'est qu'en contemplant les
cótés sud et Hord de 1'église que 1'innocente supercherie se découvre :
on voit alors la plate-forme' de zint reliant les bases des pignons.

(fl4***)
Pour faire jager nos amis du genie
architectonique de l'artiste en quel
tion , nous i.nsêrons ici un dessin
du point de jonction (c) de Fapside principale et de la chapelle
a gauche avec la haie (t), en
soi-disanl arcade, qui spare les
deux enceintes. Nos amis admireront
avec nous les profils sevères du pilier a,
de la fcnêtre pr oj etée e , qui ne s'ex vutera pas,
mais surtout la composition des moulures b , avec
les charmantes saillies gg , ainsi que Ie trou fort
commode pratiqué entre les contreforts f f. Nous
n'ajoutons h ces dé&aiis que l'observation qu'il s'agit
ici d'une église , dont Ie prix pourra s'élever á envi-A. Til.
ron f.. 180.000.
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DE SPARNSCHE VLOTE,
EEN HISTORISCH LIED UIT HET EINDE DER XVIe EEUW,
DOOR

A. ANGZ. ANGILLIS 1.

De dood van den prins van Oranje was den hervormden
zeer nadeelig en scheen zelfs in den beginne hunne poogingen te zullen verijdelen en hunne zaken te niet doen. Hij
liet drij zonen na 'e waervan de oudste langen tijd in Spanje
was gevangen 2 geweest en hoegenaemd geen deel aen de
staetkunde genomen had. Beide de andere waren in Holland
en Maurits van iNassauwen was nog maer achttien jaren oud .
De Staten , die alsdan slechts de noordergewesten vertegenwoordigden , droegen hem , niettegenstaende zijn weinig gevorderden ouderdom , al de bedieningen 5 op waermeê zijn vader
1 Het tegenwoordig opftel met het lied in Hildebrandsmaat, waar het bij
behoort, dunkt ons eene niet onwaardige bijdrage tot de histories litteraria der
Gefchiedzangen , door de bundels in zonderheid van Willems , Van Vloten , en
De Cousfemaker onder de aandacht der nederl. lettervrienden gebracht. Prof.
J. W. L. S. heeft de goedheid gehad bij de inleiding van den geachten Heer
Angillis eenige aanteekeningen te voegen. Beiden zij onze dank voor dezen
arbeid.
De Beft. d. a D. W".
* „Hij liet drij zonen na". Eigenlijk vier; behalve de hier bedoelde : Philips
Willem, Maurits en Frederik Hendrik, nog : .Tustinus, een bastaard, welke, als
Admiraal van Zeeland, enz. een niet onbeduidend deel aan liet krijgsbewind
heeft genomen. S.
2 Is het reeds bewezen, dat het verblijf van 's Konings petekind, den jongen leuvenschen ftudent, in Spanje eene gevangenfchap te noemen zij -- al
handelde de peetoom hier in ftrijd met de wenschen des vaders ? Men weet
dat, in liet katholieke ftelsel, de betrekking van Doopheffer en Doopeling eene
maagfchap en, voor den eerste, eene verandwoordelijkheid meêbrengt aangaande
de geloofstrouw des Gedoopten. A. Tx.
t «Maurits nog maar 18 jaren oud". Hij had (geb. 13 Nov. 1567) de zeventien nog niet bereikt. S.
§ li Al de bedieningen". Hier ontbrak veel aan ; de meerderheid der Staten
verwierp, juist om Maurits' jeugd en onervarenheid, het voorstel, om hem,
even als zijn vader (wien alleen de plegtige inhuldiging had ontbroken) in de
grafelijke waardigheid én het daarmee^ verbonden gezag te erkennen; hij werd
slechts bij voorraad en naar berigtschrift nevens (slechts bij dubbelzinnigen titel
DIETSCHE
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bekleed was geweest. Maer Farnese had in tusschentijd de
tijdelijke verslagenheid; waer » het moordadich stuck van Balthasar Gerards" de Staten . in gedompeld had , te baet genomen en Gent den 17 van Herfstmaend 1584 veroverd. De
overgave dezer stad bragt die van bijna geheel Vlaenderen
tewege. Van daer trok Farnese naer Brabant dat geheel openlag, want het was den Staten , die gebrek aen geld hadden,
nog niet gelukt een leger te verzamelen. Brussel ging den
10 van lenteinaend 1385 over, maer _Antwerpen was roeylijker om verzwelgen. Die stad was sedert 1384 omzet', inaer
de val van Brussel had de antwerpenaren mismoedigd , zoo
dat zij ook den '16 oogst navolgende zich overgaven , terwijl
Mechelen reeds in Julij ingenomen was. Het gezag van Filips
was dus over het zuiderlijke gedeelte der Nederlanden hersteld '; maer de Vereenigde Staten of noordergewesten, door
Engeland ondersteund, hielden nog altijd tegen. Middelerwijl
was de bekwacinheid van prins Maurits ook dermate aengegroeid dat Farnese in dien jongen veldoverste eenen - hem
waerdigen vijand zou gevonden hebben , ofschoon 's Spanjaerds
en grooter inkomen boven) een Raad van State «gecommitteerd tot den gouvernemente", waarvan de Staten het hoofdbeleid aan zich behielden ; verdere
bedieningen van Willem I, o. a. het Stadhouderschap over Holland , verkreeg
Maurits eerst later en achtervolgens tegen en na het verwarde bestuur van
Leicester; en ook toen is hem nimmer zulke uitgestrekte magt geschonken
als zijn' vader. S.
* ',Moordadich stuk". De beoordeeling der daad van Balthasar Gerard (niet
Gerards) kan verschillen naarmate van het gevoelen , dat men aanhangt over
het vorstelijk rept der vogelvrijverklaring, en de wijze, waarop het in de
middeleeuwen begrepen is ; niet ligt echter zal men eene noodzakelijke keus
behoeven te doen tusfehien : hem een laaghartigen moordenaar te noemen en
zijn bedrijf hemelhoog te verheffen. -- Het verdient intusfchen eenige opmerking, dat prins Willem zelf, zoo hij den tijd had gehad, de handelwijze van
Gerard, uit een zedelijk oogpunt, welligt niet zoo onverschoonlijk zou geacht
hebben. Mogelijk zou hij alsdan zich de gevaarlijke woorden herinnerd hebben , door hem . ongeveer elf jaar vroeger uitgesproken tegen den Delftschen
Burgemeester Huig Jansz. Groenewegen. Toen deze zich aan den Prins niet
leenen wilde tot zekeren min edelen aanslag op de vrijheid van 's konings
krijgsoverste Bosfa, en rondaf verklaarde : «zijn gemoedt zulx niet te vermooghen" ontving hij ten antwoord : «Judith had het zoo naauw niet genoomen , met den tieran Holofernes om hals , en Gods volk uit noodt , te
Nhelpen". Hooft. Ned. Hist. VII' B. bl. 301. S.
1 Moke, .Fust. de la Belg que, p. 427.
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krijgsmagt toereikend was om den Hollanderen meer en meer
velds af te nemen. Maer Farnese , die met de inzigten van
Filips bekend was en reeds dies aengaende bevelen ontvangen
had, » had zig te water beginnen te wapenen. Hy had verscheidene schepen gebouwd en voorzien , en hieraan zooveel
gelds besteed, dat hy niets van belang te lande ondernemen
kon 1 ." En aldus hadden de Noordnederlanders tijd om adem
te halen en zich te versterken.
Dusdanig was de staet der Nederlanden wanneer Filips II,
die begrepen had dat hij de noordergewesten nooit weder
onder zijne gehoorzaamheid zou kunnen brengen zoo lang zij
door zijne vijanden, namelijk Engeland en Frankrijk, geholpen waren, eerst wilde deze twee landen overwinnen , om
daerna beter meester van Holland te worden. Tegen Frankrijk
zou hij nogtans geen oorlog voeren maer hij zocht er met
geld onlusten te ontsteken, ten einde den Koning buiten staet
te stellen hulp naer Holland te sturen 2 . Maer tegen Engeland verzamelde hij alle zijne macht. Paus Sixtus V had , bij
eene bulle , Elizabeth vervallen verklaard van hare rijken * en
was met Filips overeengekomen om haer er met ' der daed
van te ontzetten 3 . l)aerenboven was Filips hevig op Elizabeth
1 Wagenaar , Vad. Gesch. VIII, blz. 282.
2 Zie het lied „De Spaensche Vlote 12e klaus.
* Paus Sixtus V had, enz". Als Hoofd der Katholieke Kerk had de Paus
het rept, om den afvallige en weêrspannige buiten hare gemeenschap te sluiten, en zulks bij openbare akte te verklaren. Onder de gevolgen van den
kerkban , tegen, vorsten uitgesproken , behoorde ook de onbevoegdheid om te
regeren , een beginsel , algemeen in het jus publicu7n der middeleeuwen gehuldigd, en bovendien afzonderlijk en uitdrukkelijk opgenomen in de fundamentele wetten van verscheidene Staten, bepaaldelijk in die van Engeland. Vandaar dat de Paus met aan te wijzen , wie in den ban vervallen was , tot regeling van het geweten der onderdanen , tevens vermogt te verklaren , dat die
termen aanwezig waren , waarin hunne verpligting tot onderhoorigheid aan den
gestraften vorst ophield, en te beslisfen , dat hun eed van getrouwheid geen
verbindende kracht meer bezat. Maar veel grooter en meer regtstreeksch was
de magt der Pausen ten opzig e dier vorsten , welke volgens het feodale stelsel, leenmannen waren van den H. Stoel. Kwaadwillig verzet van den leenroerige tegen den Suzerein gaf den laatste liet reát , om over het leengoed te
beschikken ; dien ten gevolge kon een vasal van den H. Stoel , die door aanslagen tegen de Kerk of haar Opperhoofd, zich aan wezenlijke félonie schuldig
3 Wagenaar, t. a. p.
",
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vertoornd om dat zij de Hollanders geholpen had en misfchien ook om dat zij hem , wanneer hij haer ten huwelijk
aenzocht , van de hand had gewezen *. Filips deed nogtans al
de toebereidselen in het meeste geheim , indien er geheim
mogelijk is voor eenen togt voor den welken men in al de
havens van Spanje en Poortugael schepen bouwde of vermaekte, geheel het land door boslchen omver hakte en soldaten ligtte. Parma liet , gelijk reeds gezegd is , van zijnen
kant in Vlaenderen schepen bereiden , met Vlamingen bezet
en deze vloot was geschikt om den eersten inval te doen,
want de Vlaemsche zeelieden waren beter dan de Spaensche
met de Engelsche kusten bekend , hunne schepen tot dusdanig
werk bekwamer en zij meer tot den schipdienst ingerigt 1 .
Parma zou over het ont-schepingsleger bevel voeren.
Geen geheim, zeg ik , was voor zulke onderneming mogelijk
en daerenboven had Drake, die een dapper en onvermoeibaer
krijgsman was , de havens van Spanje, met zijn vliegend eskader, in zijne strooptogten , bezocht en die buitengewoone werkzaemheid in 't scheepstimmeren en in 't wapenen bespeurd.
De zaek kwam uit en geheel Europa verschrikte over die
reusachtige zeemagt ; maer Filips liet alsdan het gerucht loopen , dat al die toebereidsels tegen Holland gemaekt waren ,
maakte, door den Paus, zijn Suzerein, van den troon vervallen worden verklaard. Ook deze overtuiging beftond algemeen ; dien overeenkomstig was door
de vorsten zelve meermalen in den loop der middeleeuwen ge ,ndeld; en wat
Ingeland aangaat , sinds Hendrik II , hadden de Koningen van dat rijk , her_
haalde ijk en vrijwillig den Paus erkend als hun Suzerein, en hun landen als
f'euda of leengoederen van den H. Stoel. Zie Gosfelin , Pouvoir du Pape au
moyen-ftge, Tome II. S.
1 Vander Vynckt, lust. des troubles des Pays-Bas (éd. du baron de Reif),
II , p. 149.
* ,, En 7nis fehien ook, omdat zij hem.... van de hand had gewezen." Voor deze
gisfing bestaat geen historische grond. liet is onwaarschijnlijk, dat Philips na
30 jaar nog zou gewrokt hebben over het afspringen van een huwelijk, niet
om persoonlijke genegeiilieid, maar geheel om het belang van Staat en Kerk
voorgeslagen, en tot welks verijdeling hij zelf den eersten stap gedaan had,
door de verklaring , dat er niets van geschieden kon, als Elisabeth deel nam
aan de maatregelen van liet Parlement tegen het Katholicismus. Ook had zij, de
Queen virgin", geen anderen echtgenoot de voorkeur gegeven , maar haar besluit
gemotiveerd door hare grootere genegenheid tot den ongehuwden staat. S.
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om dat hij met de muitelingen de zaek in eens wilde afdoen,
hun eene . geduchte les geven en hun tevens den lust benemen voortaen nog aen 't muiten te geraken. » Middelerwyl ,
werd de Koningin van Engeland , met eene boze vredehandeling, opgehouden, op dat zy zig niet wapenen zou te water,
gelijk ze inderdaed laat genoeg deed. In de lente deezes jaars
1588 , begon zy eerst vast te stellen dat het op haar "gemunt
was; en in zomerinaand , vertoonde zig de Spaansche vloot
reeds omtrent de Engelsche kusten. Tot den zesden dier
maand toe was de vredehandeling, tusfchen Spanje en Engeland , eerst te Brugge en daerna te Burburg , voortgezet : onaangezien Elizabet reeds kennis gekreegen hadt dat Paus Sixtus V haer, bij eene bulle, vervallen verklaard hadt van haare
ryken, en met Filips overeengekomen was om haar van dezelven
met der daad te ontzetten. Doch het naderen der Spaansche
Vloote deedt alle onderhandelingen plotselyk afbreeken 1 "
De schrijvers zijn niet eens over het getal schepen dezer
vloot waeraen men bij voorraed den naera van armada invencible (de onoverwinnelijke vloot) gegeven had , een naem die
uitmuntend met het karakter der Spanjaerden strookt. Vander
Vynckt verhaelt dat » les Espagnols en firent une rodomontade"
en dat behoeft geen vertoog ; en hij voegt er bij dat zij lijsten
uitgaven der eskaders, die in elke haven verzameld werden ,
welke lijsten bekwaem waren om al de mogentheden der wereld
de vrees in te jagen. De Spaensche Vlote, een monsterachtig
lied , maer wonderbaer van nauwkeurigheid , zegt ook kl. 17:
In Spangien boecken maken
hy liet van zijn heerkracht;
men lass' in alle spraken
beroemend' hen met pracht
van t'o.vermachtich heer
daer gantsch gheen teghen-weer,
soo dwaesselick hen docht,
geschieden teghen mocht.

Die boeken of lijsten ten jare 1588 uit 's konings drukkerij,
te Madrid , verschenen , werden nog dat zelfde jaer in Holland
1 Wagenaar, ol). cit. VIII, blz. 283.
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en andere landen overgezet en uitgegeven. Zij bevatten niet
alleen het getal maer ook de namen der schepen, die der
aenvoerders, het getal der soldaten en scheepslieden, de opsomming der kanonnen , der proviande , enz. Ik bezit een
exemplaer der nederduitsche vertaling, te Delft, • ten jare
1588 , onder dezen tij tel , gedrukt:
Warachtighe relatie, overslach ende inhout der krijchs.
rustinghe ofte armade , die Philippus Coninck van Spaignien op de rivire by Lisbon de Hooftstadt des Conincrijcx van Portugael , te samen heeft laten brenghen : met
welcke armade den Hertoch van Medina Sidonia, als
capiteyn-generael ende overste van s'conincxweghen : mitzgaders van alle galeonen , schepen , lasten , munitien,
proviand , hooft-lieden van adel , vendrichs en ander
chrijchs-volck , in grooté ghetale den XXIX en XXX en Mey
lestléden van daer afgheseylt. Wt het Spaensch exemplaer
(tweicke tot Madrid met s'Conincx selfs verwillighen,
ende zijnder Mats Secretaris oversien en onderschryvinghe
bevesticht) in lNederduyts overgeset , den 6. dach Augusti
anno 1588.
Eerst ghedruct tot Cuelen op de Burgmuer,. door Godfried van Kernpen, int Jaer D. M. LXXXVIIJ en nu tot
Delff, by Bruyn . Harniansz. S.chinckel , woonende aent
Marct-veldt. Anno 1588.
20 hlzn. klein in-i°, zonder bladcijfering, met St. Pieter letters. Aen het einde staet :
-

{

Ad Anglam & ejus Asfeclas Europwe
Tu, que Romanas voluisti spernere leges,
Hispano disces subdere colla iugo.

De Spaensche vloot , of, gelijk men die verschrikkelijke
zeemagt gewoonlijk heet , de armada invencible ging onder
zeil en vaerde uit de havens van Lisfabon den 29 mei 1388 1•
Het is aen iedereen bekend hoe die vloot,. door tempeesten
uit een gesmeten en door de Engelschen beschoten , bijna
geheel in zee is gebleven , hoe dat Filips , die ongelukkige
1 VanderVynekt, op. cit.
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tijding vernemende, geen het minste teeken van droefheid
gaf en slechts zou gezegd hebben : » God is boven mij ; ik
had die vloot noch tegen klippen noch tegen winden gezon-den." In Holland werd menig schimpschrift tegen Filips uit~
geschoten, menig satieriek lied klonk langs de straten 1 en
een der bijzonderste is zeker de Spaensche Vlote, niet alleen
om zijne verregaende nauwkeurigheid maer ook om zijne verschrikkende lengte want het bestaet noch min noch meer dan
uit honderd strofen van acht verzen ieder ! De Reiffenberg
heeft dit liedje doen kennen in de Bulletins de l'Aca&Mie
Royale de Belgique van 8 Tomsporker 1847 , naer het unicum
dat nog heden in bezit is van den heer E. De Cousfernaker ;
maer De Reiffenberg heeft slechts eenige strofen (de 3 , 7,
1 v , 18, 19, 20, 21 , 22, 23) laten drukken en de melodij
er van achtergehouden. Het is . ook naer dit eenig bekende
exemplaer en met de toestemming • van den heer De Coussemaker, dat ik dit lied uitgeef dat eerst ten jare 1591 , met
het volgende opschrift gedrukt werd:
De Spaensche Vlote dat is , een cort verhael vande gantsche gheleghentheyt, ende wedervaren der selve vlote,
van haer eerste beginsel af, tot datse . gantsch verstroy t
ende ontdaen in Spaengien is weder gekeert : wt allerhande •boecxkens , schriften , bekentenisyen van ghevan genen , ende andere sekere advertisfementen, ordentlick
tesamen ghetrocken ende ghesanghwijs in hondert veersekens begrepen. Ghedruct int Iaer 191.
zonder aenduiding van plaets doch waerschijnlijk in Holland.
Het boek bevat 16 bladen . of 32 blz. in-18 met St. Pieter
letters en zonder bladcijfering.
Het lied is voorafgegaen van de melodij die , doch met
hedendaegsche muziekteekens, hier bijgevoegd is. De notatie er
van gelijk het exemplaer der » Spaensche Vlote" ben ik aen
de dienstvaerdigheid van Mt De Cousfemaker verschuldigd.
1 Men sloeg ook een gedenkpenning over den ondergang dier vloot. Zie

De Gids, 1839 , blz. 170.
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Pha - ra- - o light ver - sonc-ken , door Go- des stercke macht , Int

roo - de meyr ver dronc-ken met al - le zijn heyr-cracht. Zijn

`va - gen end zijn paert, zijn har-nasch , schilt en swaert en

holp niet tot dier stont het moest al in den gront.
3.

1.

Die Godt, die uyt ghenaden,
Pharao light versoncken
Sijn volck bewesen heeft
Door Godes stercke macht,
Soe merck'licke weldaden,
Int roode Meyr, verdroneken
Met alle zijn heyrcracht.
Op dese stondt noch leeft.
Zijn wagen end zijn paert 2
De vroom' hy uyt den noot
Zijn harnasch , schilt en swaert
Door syne goetheyt groot
Noch huydens daeghs' bevrijt,
En holp niet tot dier stont,
En maeckt haer hert verblijt.
Het moest al inden gront.
2
4.
Seer toornichlick verbolghen ,
Dit heeft ons klaer ghebleken
(Tis niet gheleden langh)
Hy op Godts kind'ren was:
Dat Godt heeft konnen breken
En lietse sterck veruolghen,
Met zijn heyrtochten ras.
S'vyants voornemen strangh :
Door dien een vloote sterck ,
Maer stracx hem op de hiel
T'zewater ouerviel ,
Die quam om Godes kerck
Te bringhen in verdriet,
Daer s Heeren volck uyt toogh
Door t'meyr met voeten droogh. Hy heeft ghemaeckt te niet.
,

1 Vergelijk een ftichtlijk lied over de zelfde ftof in Van Vlotens «Gefchiedzangen", II, bl. 302 , uit het «Geufe Liedtboeck" overgenomen.
2 De oorfprong der regels dient Hechts tot aanwijzing der rijmparing.
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5.
Dees vlote voor veel jaren
In Spangien wort bereedt:
Die liet aldaer vergaren
De Spaensche Coning wreedt.
Hy schiet' in corten tijdt ,
Sonder aenstoot of strijdt,
De croon van Enghelandt
Te brenghen in zijn handt.
6.
Hy was noch overmoedich
Om tstuck van Poortugael:
Hy docht het soud' hem spoedich
Ghelucken andermael.
Dees ydel fantasy,
Een vijfde Monarchy'
Te willen richten op
Hem lagh in zijnen cop.
7.
Antwerpen met ghewelde
Die hadd' hy starck omleydt:
Een bruggh' over de Schelde
Seer konstich was ghespreyt,
End' kleyn was den bystandt
(Als voor in Vlaenderlandt)
Die teghen sulck bestaen
Word' doe ter tijdt ghedaen.

9.
Om sFransmans raedt te stooren
Dat hy niet onder nam ,
De Spangiaert hem te vooren
Aen alle syden quam.
Door eenen loosen vondt
Hy maect' een sterck verbondt ,
Met sPaus toedoen beraempt ,
Saincte Ligue ghenaemt.
10.
Meest all' de groote Vorsten
Der gantsche Christenheyt ,
Die een voet niet en dorsten
Vant Pausdom wijeken breydt ,
Daer toe verwillicht zijn,
Al onder desen schijn,
Dat moesten met ghewelt
De Ketters zyn ghevelt.
11.
En woud' hem daer toe bringhen
De Fransman laten niet,
Hy ware goet te dwingen,
Mits doend' hem sulck verdriet
Dat een zijn onderdaen,
Most teen hem opstaen,
Dien was belooft te loon,
Sijn Coninglicke Croon.

8.

12.

Op Hollandt hy niet paste
Noch op gheen Zeewsch eylandt:
Voor zijn hielt hyse vaste
Mits heymelick verstandt.
Die liepen hulpeloos ,
Eerst na den Fransman broos,
Daer naer in Enghelandt
Versoucken onderstandt.

De dobbel Pistoletten
Vrankrijck doorvlogen haest:
Dies saghmen hem ontsetten
Den Fransman seer verbaest.
Want zijn parthy was sterck ,
Die leverd' hem sulck werck ,
Dat hy niet dochte seer
Aen nieuw' conquesten meer.
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13.
De Spangiaert zijn ghepeynseu
. op Enghelandt heel fel,
Niet konde langher veynsen,
Dit siende lucken wel:
End' in arreste nam
Al wat uyt Westen quam
Van schepen, om zijn vloot
Daer met te maken groot.
14.
Galeyen hy toerusten,
End' Galioenen liet
Langhs all' de Spaensche kusten:
Gheen kost hy spaerde niet.
Venegien schepen sandt
De Paus boot oock de handt:
Florentz hem moste doen
Den grooten Galioen.
15.
End' tot den anbeginne
Van zijnen handel loos,
De Schotsche Coninginne
Hy tot deckmantel koos:
Men soude die staen by,
Dat sy los zijnd' end'rry
Haer houden mocht als Vrouw'
Der Engelsche lantdouw'.
16.
Maer dus en woudt niet lucken:
Het quam al aen den dagh.
Veel Edie niet haer bucken
Den kop men daer om sagh.
Doch hy dies niettemin
Bleef al van eenen sin,
End gingh gantsch onverstoort
Met zijn voornemen voort.

17.
In Spangien boecken maken
Hy liet van zijn heerkracht:
Men lass' in alle spraken,
Beroemend' hen met pracht
Van t'overmachtich heer,
Daer gantsch gheen teghen-weer
(Soo dwaesselick hen docht)
Geschieden teghen mocht.
18.
Vier Galeasen waren
Der vloote bollewërck :
Met seyl die saghmen varen
Met roeyers euen sterck.
Twee-duyst vijf-hondert kop
Daer was gheladen op.
Gheschut daer toe men goot
Twee hondert stucken groot.
19
Twaelf Galioens toerusten
Hy liet in Poortugal:
Castilien op de custen
Veertiene sandt in al:
Noch veertien Schepen hooch
Hy uyt Bisschayen tooch
End' uyt Andalouzy'
Tien schepen bracht hy by.
20.
Tghetal noch van veertienen
Wt Guypuzcoa . nam:
End' wt Levant hem dienen
Voick met tien schepen quam.
Vijfmael vijf hakken groot,
Met menich kloynen boot,
Pataschen negheutien,
Veel savers kreegh midts dien.
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21.

Van Napels deed' hy commen
Twintich Galeyen daer.
Men word' in eener sommen
Van schepen eerst ghewaer Hondert end' vijftich sterck
Tot sulck een machtich werek :
Daer op zijns volks ghewelt
Was dertich duyst ghetelt.
22.

Tweendertich vendels knechten
Starck was elck regiment:
Dier liet hy vijf oprechten
Voor oudt crijchsvolck bekent.
Tot welck hy doende was
Twintich nieuw' vendels ras.
End meenich Meester groot
Vrijwillich hem aenboodt.
23.

Onghebiecht ongheseghent
En voer gheen van hen af,
Het hadd' Aflaet ghereghent,
Den Paus milde dien gaf.
Dat Boots-volck in een tas
Acht-duyst vier-hondert was.
Boeyers te weegh' hy bracht
Twee-duyst en tachtig acht.
24.

Tgheschut dat op de schepen
Oock dienen soud' int velt,
Met muylen deed' hy slepen,
Twee-duyst daer zijn ghetelt,
Ses hondert bouen dien ,
Daer toe noch driemael tien
Cartouwen altemael,
Of slanghen van metael.
1 Zie , hierachter , de noot daarover.

25.

Veel waghens , seylen, touwen,
Veel lonten, cruyt end' loot,
Voorraedt was daer te schouwen
Voor een half jaer ter noot:
Eeck , oly , wijn , knofloock,
Biscuyt, end water 00ck,
Visch,vleysch,rijs,kaes,end speck
En was daer gheen ghebreck.
.

26.

Op dees Armey so machtich
Als ouerst' admirael
Alonso Perez prachtich
Hy noemde Generael:
Hertogh van Sint Lucas,
Anders , Medina was
Sidonia ghenaemt :
Die dees vloot heeft versaemt.
•

27.

Tot desen hen begaven
Ghewfflich op de vaert
Veel Vorsten ende Graven,
Oock sKonings soon bastaert 1 .
Ducaten. boven dien
Milioenen zestien
Tot voon^caet doe van ghelt
Doe worden anghetelt.
28.

Met dees macht hem genoeghen
De Koningh noch niet liet.
Maer dede daer by voeghen
(G-helij ck hem Parme riet)
Noch veertich,duyst te voet
Met vier-duyst ruyters goet,
Wt landen veel te gaer
Ghebracht al voor een jaer.
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29.

33.

In Vlaenderen die laghen
Al langs de custe breedt,
Daer wachtend' of sy saghen
De Spaensche vloot ghereedt:
Om soo met alle-man
Het landt te vallen an ,
Daers' hadden al haer macht
Te brenghen voor bedacht.

Sy haecten met verlanghen
Elck nae den schoonsten buyt.
Eer den Beer was ghevanghen
Verdeyldemen zijn huyt.
Deen stack hoogh op zijn borst
Als een Hartogh of Vorst:
Dander eens Graven goet
Verslondt in zijn ghem.oet.
34.

30.

Een jaer wel daer te vooren
Parm' int landt over al
Veel leersen ende spooren,
Oock salen groot ghetal,
End tomen coopen liet:
Niemant wist noch t'bediet.
Hem. docht in Enghellandt
Tpaert stont gereedt ter handt.

Daer quamen mede gapen
Hoe eynden soud' dit spel
Veel Monicken end Papen:
Die spelden even wel
Naer een prebende vet.
Deen was Bisschop gheset:
Dander hadd' een Abdy,
Oft emmers een Proosty.

31.

35.

Van plat-gheboomde schepen
Met desen sin hoochmoedich
Heuden pleyten ter vaert
Hen gavens' op de vaert,
Drye-hondert onbegrepen
End tseyle ginghen spoedich
Hy heeft al om vergaert
Met herten onvervaert.
Die door een nyeuwe gracht
Duyst end vijf-hondert jaer
wt t'landt in zee hj&racht
Met elfmael acht te gaer
Vol volcks vol kruyts end' loots, Men teld' int lest van Mey,
By zes-en dertich boots.
Als uyt quam dees armey.
,

,

,

:

.

,

,

,

32.
Dit waren al baer crachten
Daer mets in Enghelandt
Te doen den inval dachten
Met cleynen wederstandt:
Verlatend' hen gheheel,
Op eenen grooten deel
Paepsch' int landt, die dan vry
Hen souden vallen by.

36.
De Paus recht daer te vooren
Een Bulle liet uytgaen:
En heeft wt grooten tooren
Straff inden Ban ghedaen
d'Enghelsche Coningin,
Verclaerend' haer daer in
Vervallen vande Croon
End' Coninghlicken throon.
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41.

37.

Veel boecxkens deed' oock prenten Oock liets' op Parme passen
Dat hy niet uyt en voer ,
Een Enghels Cardinal,
Met veertich schoon pinassen
Om daer int landt te venten
Onder Henry Semour:
End' stroyen over al :
Noch kreech Fransoys Draeck last,
Waer in hy onbeschaemt
Dat hy toerust'de vast
Sijn Overheyt befaemt ,
Lanex den Westerschen kant,
End leert den onderdaen
Wat hy voor schepen vant.
Teghen zijn hooft op staen.
42.

38.

De Spangiaerts voeren tsamen
Eerst van Lisbonen af:
End eer sy verre quamen,
De wint hen viel te straf.
Galeyen veel terstondt
Daer seylden inden grondt.
De Crong'hen was ter hant,
Daer berghdens' hen aen tlant.

Ter monster-plaets alomme
Tvolck quam gheloopen an.
Men teld' in eender somme
Twee-hondert-duysent man
Met wapenen ghereedt,
Die wacht'den na bescheedt,
Om ten bestemden oordt
Elck stracx te loopen voort.
43.

39.

In Enghelandt de maren
Ghevloghen quamen snel,
Dat afgheseylt sy -waren
Met dees ghereedtschap fel.
De Coningin versloegh ,
Hoe wel sy haer soo droegh
Als waerse niet ontstelt
Voor sulck een groot ghewelt.

Als nv de custen waren
Rontomme wel voorsien:
De Coningin vergaren
Te voet duyst viermael tien,
Zes-duyst te paerde liet ,
(By Lonnen ist gheschiet)
Midden uyt t'landt die daer
Hen vonden stracx te gaer.

40.
End' langs d'Enghelsche custen
Door Hauward Admirael
Een vlote liet toe rusten
Vergarend' altemael
Wat daer voor schepen was:
End na Plenunuyen. ras
Bewesten Enghelandt ,
Den meesten deel sy sandt.

44.
Huysdon most die beleyden
Tot wacht van hare persoon.
Noch dede sy bescheyden ,
Een heyr seer groot end' schoon
Onder Leycesters handt,
Teghen den val int landt:
Dat quum sy sien bekend'
Niet verr' van Gravesend.

1 Lees Plemmuyen, Plymuven (Plymouth).
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45.

Dies bleef al onghemindert
Wat t'schepe moste voort.
Veel Heeren onverhindert
Daer liepen toe aen boort,
Oock Graven groot van naem:
Elck woud' behalen faem,
End' eer inlegghen groot
Teghen dees stercke vloot.

49.
Een jacht voor uyt ghesonden
By Hauward Admirael,
Haer vloote daer gheuonden
Omringhd' eens altemael.
Die met vier jachten saen
Vervolght wordt achter aen:
Doch savonts weer aen landt
D'Engelsche jacht haer vandt.

46.

50

Ter Crongnen in Bisschayen
De Spaensch' Armey men sach,
Die om haer te verfrayen
Daer midd'ler tijt noch lach.
Galeyen leegh' van boort
Veel hadder 'tmeyr versmoort:
Voor welcke men ter noot
Nam ander schepen groot.

Vyer-teeckens ende baken
Rontom t'heel landt ghestelt)
Waerschouden elck te waken
End vinden stracx int velt.
Den Admirael end Drack
Hen hielden doe niet slack:
End wat daer was ghereedt
Wordt aen den man gheleedt:

47.

51.

So zijn in eender sommen
Vijff-en-dertich te gaer
End' hondert wt ghecommen
Half Julius van. daer:
Die opt lest vander maent ,
Met een ghelaet verwaent
Eerst quamen int ghesicht
Voor Plemmuyen end Wight.

Eerst (naer met vijftich schepen
Den vyandt vielens' aen.
De Spangiaert aenghegrepen
Woud' doen niet wederstaen.
D'Enghelschen al den dagh.
Op hem men schieten sagh:
Die maecktent hem so bang,
Dat hijt niet still' hielt langh.

48.

52.

Daer laghen sy ghestreecken
Gherust end' onuervaert.
Sy vonden hen t'ontbreecken
(Niet rakende Lizard
Op veertich mijlen naer)
Haer vier Galeyen daer :
Van welck' oock niet verhoort
Men heeft van die tijt voort.

Tien , .twaelff, twintich te hoopen
S'anderdaechs quamen ras
Wt Plemmuyen ghelopen
Tot dat daer hondert was.
Zy hielden boven windt :
Die Spangiaerts oeversint
Gaend' aen met cruyt end' loot
End met cartouwen groot.
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53.

57.

T' meeste schip 'toverwinner
Niet waren om beklemmen
Dier van Andalouzy
Dees Spaensche schepen hoogh:
Bestondt Drack , end daer binnen Maer om haer cracht te stremmen
Pedro Baldez kreegh hy
Tot listen Draeck toe vloogh.
Den , Oversten daer van:
Acht schepen oudt end' rot
Dien als ghevanghen man
Toerustd'end hy maeckt' vlot,
Hy stracx naer Lonnen sant.
By nacht hy die vol brandt
Noch een vergingh door brant.
Onder de vlote sandt.
54.

Den ti dt van neghen daghen
Dit schieten nam gheen endt,
Tot datse Calis saghen,
Noyt hebbens' hen ghewendt.
Doe worpens' eerst in grondt
Haer anckers al terstondt,
End rust'den hen ten strijdt:
Hen docht het was doe tijt.
55.
Het bleeck sy moesten wachten
Dat Parure quame doe

Wt Duynkerck met zijn jachten
End' pleyten vallen toe,
Maer theeft soo niet gheluckt
Dat die sy by gheruckt:
Mits tgat hem toeghespert
Dien aenslagh heeft vermert.
56.

58.

Den Enghelsman daer onder
Veel canonaden groot
Grofluydend' als den donder
Aen alle syden schoot.
De Spangiaert dies verbaest
Verliet zijn anckers haest,
Sijn tabels sneedt ontwee,
End' koos de wijde zee.
59.
Veel Edie groot van namen,
Oock sKonings soon bastaert

(Die met Medina 'tsamen
Hen gauen op dees vaert)
Sijnd' hier aen landt ghegaen,
En keerden niet soo saen
Hoorende dit gherucht ,
Sy vondens' op de vlucht.
60.

Wel quam hy van Duynkercken Die meeste Galeasse
Voor Calis bleef verstrandt,
Tot Grevelingh' aen snel:
Die quam daer recht te passe:
Van waer hy konde mereken
Sy quamen handt aen handt,
Den uytgangh van dit spel
Twee Edelmannen vroom
Met hert-leedt end' verdriet,
Behaelden grooten room,
De windt en diend' hem niet:
End 't Zeeusch volck hy daer sach Die deerste met t'rapier
Langs t'roer opclommen fier.
Dat breet voor Duvnkerck lach.
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6I.

65.

Daer bleef sonder ghenade
Veel duysent man in als:
Don Hugo van Moncade
Moest oock med' om den hals:
Dien wordt gekloven thooft
Den schat eer wordt gherooft
Dan tschip te gronde dreef.
Tgeschut den Fransman bleef.

Aen bancken die belenden
Voor Blanckenberch d'een lagh:
T'ander bleef voor Oostenden.
Eyntlick men beide sagh
In Zeelandt bringhen aen,
D'overst' hem sonder slaen
Don Diego Pimentel
Daer op liet vanghen snel.

62.
Sanderdaechs ten acht uren
Seer grooten strijdt aenvingh.
Haer schieten sachmen duren
Tot die sonn' onder gingh.
Veneetsche schepen - dry
Doorschoten worden vrij:
T'calfaten holp niet seer,
Men sachse nae niet meer.
63.
Florentz heeft daer verloren
Den grooten galioen:
Die quam noyt meer te voren,
Nae desen strijdt seer koen;
Niet kond' oock meer de mast
Haers Admiraels staen vast,
Sijn touwen heeft tgheschut
Hem gantsch ghemaect onnut.
64.
Meer and're t'onder ginghen
Sijnd' allesins doornayt.
Twee groote sonderlinghen
Na Duynkerck toeghedraeyt.
Om hen te berghen daer,
Worden gheen hulp ghew aer :
Maer door, een .visschers list
Hebbens' die streeck ghemist.

66.
Does op die vlucht dus stonden
Medin' hem hielt vast kloeck.
Verborghen sy hem vonden
Om leegh in eenen hoeck;
Die quamen soe ck en aen
Dat hyse woud' bystaen:
Doch hy beweechd' hem niet,
Maer liets' al int verdriet.
y67.
Thert was hem gantsch ghesoncken
Beneden in den schoe,
Men sachse niet meer proncken
Nae haer ghewoonheyt doe.
End hadde d'Engelsman
Ghevallen dapper an,
Dien dach Medina sloot
Te laeten hem zijn vloot.
68.
D'Enghelschen noch vijf daghen
Vervolchdens' even straf
Tot sy den vyandt saghen
Van tlandt ghedreven af.
End keerden midd'ler tijdt
Met herten seer verblijdt,
Na soo veel moeyt' end ruys,
Elek wederom na huys.
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69.
Oock word in alle Kereken
Dagh'licx Gods lof vermeert :
Want hy door syne wercken
Dees vloot heeft afghekeert.
End theghens allen noot,
Met spijs , dranck , kruyt en loot,
Die schepen wel mitsdien
Worden van nieus voorzien.
'

70.
Den windt uyt den Zuyt-westen
De vloot al Noortwaert dreeff :
Een deel der allerbesten
Te grond' op weghe bleef,
Hoogh als casteelen meest.
Door storm-windt end tempeest,
Godt woud'se selve slaen,
End' doen te gronde gaen.
71.
Sy voeren als ten thoone
In een landt dorr' end woest:
End' waren onghewoone
De Noordtsche coud' in Ougst,
Sy storven wech als mest:
Als dat betuyghen best
Hare lichamen bloot
Aen landt ghedreven doot.
72.
Van dorst oock veel versmachtden:
Om welcken te verslaen ,
Dat voor twee d'hulcken brachten
Soet water haeldens' aen.
De paerden moesten voort,
End muylen over boort. .
Den hoogher oock verteert
Sooveel heeft als het sweert.
DIETSCHE WARANDE IV.

73.
In desen staet allendich
Sijn schepen tellen al
Medina liet behendich:
Men brocht hem an tghetal
Van hondert twintich noch.
Bevonden hebben doch
Maer tachtich vijfve net,
Dies overtelden bet.
74.
Voorby de Schotsche custen
Tweentzestich graden hooch,
Sy voeren sonder rusten,
Oock kreghen geen gedooch
In Schotlandt , om aldaer
Eens te vervarschen maer,
De Schotsche Coningh clouck
Hen sloech af sulck versouk.
75.
Als niet , sy laghen stille
Omtrent Fairlandt vergaert.
Medina synen wille
Hen heeft te zijn verclaert ,
Dat elck sien soud' om best,
Te wesen niet de lest
Nae Spangien wederom
Te keeren Irlandt om.
76.
De windt begonst te wayen
Wt den Noortoosten sterek :
Sy wenden na Bisschayen,
Dat was haar ooghemerck,
In Enghelandt de maer
Doch bracht een groote vaer
Dats' all' te rugghe doe
Na Parme quamen toe.
X
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77.

81.

Met suicken windt sy seylden
Tien daghen wel bekendt,
End' nerghens hen verdeylden
Eer d'ougstmaent had een endt,
Een groot onweder fel
Verhief hem doe seer snel:
Wel achtien uren langh
Gheduerend' even strangh.

In Loughfoil aengheworpen
Veel Spangiaerts zijn aen landt,
Die liepen door de dorpen
Aensoeckende bystandt.
Noch ander drie seer groot
Aen rotzen harden stoot
By Sligo gaven aen,
En zijn daer stracx vergaen.

78.

82.

Dus siend' hem aenghegrepen
Medina door den noot
Met vijif-en-twintich schepen
Twaelf mijlen vorder vloot,
Tzewaert in, naerder West.
Den Admirael hiel t'rest:
Gheen veertich was tghetal
Hy words' oock quijt meest al.
79.

Tien daghen na tvoorgaende
Een nieu onweder stuer
Met dicken smuyck , opstaend
Van Westen, viel hen suer.
Die met den Admirael
Doe worden andermael
Seer vreeselick verdeyit,
Aen platen meest verseylt.
83.

Op dien dach Godt almachtich
Te Dingli by de custen
Tgebedt zijns volcks benoyt
auam durend' het tempeest
Aenhoorend' , heeft seer krachtich Met noch twee minder rusten
Dees groot Armey verstroyt.
Den Admirael bevreest.
:EIy die den vyandt stout
Ter helft doe d'Herftmaent was.
Verneert , end wederhout
Dagh'licx van tSpaensch ghebras
Iernandt gheberglit an landt
Die wil met synen kop
Ten Hemel climmen op.
Tuyghd' haren armen standt.
80.
Haer hooveerdy en trotsen
Hier mede nam een endt.
Aen baucken ende rotsen
Haer schepen zijn belendt,
Lancx den noort-Irschen kandt.
Van neghen, hardt by landt,
Som braken daer ontwee,
Som söncken in de zee.

84.
Men hoorde nerghens spreken
Meer van Medina doe,
In zee diep hy gheweken
Liep na Bisschayen toe.
Een boot hem by Troly
Quam overgheven vry,
Daer som van zijn ghesin
Met and'ren waren in.
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85.
Een groot van duysent vaten
Te Borreys aen de ree,
Van d'ander all' verlaten
Ghebleven is in zee.
Twee soncken by Thomond,
Een branden sy terstondt,
Ghevanghen quam daer van
Maer hondert vijftich man.

89.

wt tselv' alleen ontkommen
De soon van den Piloot
Aen landt daer quam gheswommen:
Vijf-hondert bleven doot.
Veel Edl' hier wouden uyt:
Met touwen doch de schuyt
Ghemaeckt was al te vast:
Sy worden overrast.

86.

90.

Te Tircauley versteken
Wort noch een schip seer groot
Van die hen wilden wreken
Een groot deel sloeghmen doot:
Tzeventich noch ontquam,
Diemen ghevanghen nam,
Drie Meeren , een Bisschop,
En een gheschoren kop.

Dees all' te gronde dreven,
Met noch tien Dons vermaert,
Is meed' hier in ghebleven
Des Conings soon bastaert,
Prins dAscoli ghenaemt,
Met Orquendo versaemt,
Die doe de vlucht op quam
Voor Calis hem innam.

87.

91.

Oock word' int eylandt Clere
Ghehaelt een ander an:
Sy stelden hen ter were ,
Daer bleef schier tachtich man.
Noch een raeckt' aen den gront
By de . cust van Desmond,
Dwelck een Fregate was
Erghens ghesonden ras.

Sulek was t'verlies der schepen
Daer van men weet ghewis.
Waer onder niet begrepen
Wat noch niet kenbaer is.
Noch die by t'lest tempeest,
Opt eyndt Septembris meest
(Als een voor Seymers mondt)
Gheraect zijn aen den grondt.

88.

92.

Een schip van d'aldermeeste
Dat duysent vaten droegh,
By Smerwijck door tempeeste
In Bleskeys stroom om sloegh,
Niet verr' van daer den strijdt
Voor weynich jaren tijdt
De Spangiaert lest verloos:
Tschip hiet Mary de Roos.

Eyntlick men heeft vernomen
Verscheyden hopen dry
Ter Crognien aenghecomen,
Daer van Medina by
Sevenendertich bracht,
Ten toone van zijn macht:
Doch veertien groot alleyn,
Al dander waren kleyn.
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97.

93.

Die hadd' hy aenghesleghen ,
Hem meest zijnd' int ghemoet,
Ghecomen onder weghen,
Voorsien met alle goet.
Maer niet soo Naest aen landt
Hy heeft den voet gheplant:
Hy dedes' all' ontslaen,
End fiets' haer weghen gaen.

De masten ende touwen
Doorschoten waren seer:
Gheen voorraet was te schouwen
In al haer schepen meer.
Van dertich duysent man
En was, wat quam daer van
Vijf duysent met tg hetal ,
Vol siecten end onval.
98.

94.
Te land' hy woud' hem spoeden
.Stracks na des Conings hof.
Hy hadde noch vermoeden
Te krijghen danck end' lof.
Doch hen quam een ghebodt,
Tot zijnen hoon end spot,
Op vijftien mijlen naer
Te houden hem van daer.

Soo is tot stof end asschen
Vergaen tvoornemen fel,
Van die daer t'overrasschen
Gods kind'ren meynden wel
Door water ende windt
Een sulck heyr onversint ,
Dat hem soo bouw' gheliet,
Ghesmolten is tot niet.

95.

99.

Dus trock hy gantsch mismoedich
Recht nae Sevilien voort,
Daer hy van tvolck verwoedich
Heeft veel verwijts ghehoort.
In Spagnien over al
De Coningh scherp beval,
Dat nerghens gheen vermaen
Word' van dees vloot ghedaen.

Dit is alleen des Heeren
Des Allerhoochsten werck ,
Den viandt wil hy keeren
Die wederstrijdt zijn kerck.
Ghelij c als Pharao,
Even de Heer' also
Desen Tiran verslaet ,
En komt zijn volck te baet.

96.

-,

100.

Nae dese veertien groote,
Een goede wijle sien
Haer lieten van dees vloote
Noch ander seventhien.
Tlest hoopken was van vijf.
Aen landt Blek liep sijn lijf
Laven met spijs end dranck,
Ter doot toe sijnde cranck.
FINIS.

Dies willen wy hem loven
Nu end tot aller stondt
Den Heere van hier boven
Singhend' uyt s'herten gront.
Want niet heeft onse macht
Den vyandt omghebracht:
Tis Godt die heeft ghedaen,
Dat hy soo is vergaen.

AENTEEKENINGEN.

Str. 6 , v. 1 en 2.

Hy was noch overmoedich
om tstuck van Poortugael.

Overmoedich , hoovaerdig ----- tstuck van Poortugael. De dichter zinspeelt op de
verovering van Portugael door Filips II. Don Sebastiaen, koning van Portugael, was op eenen togt in Afrika gesneuveld; zijn oom, de kardinael Hendrik,
volgde hem op en overleed in 1580. Filips II, koning van Spanje, die meende
regt te hebben op den troon van den kant zijner moeder, Isabella van Portugael , zond derwaerts den hertog van Alba , die het land in min dan tweejaren
veroverde.

Str. 8, 5.

Die liepen.....

Versta : deze uit Holland en de Zeeuwsche eilanden.
Str. 10 , 5.

Daer toe verwillicht zijn,

Verwillicht, willig gemaekt, overgehaeld.

De strofen 11 en 12 zinspelen op eene omwenteling in Frankrijk door Filips II
bewerkt.
Str. 14 , 5.

Venegien schepen sandt.

Vander Vynckt (II, p. 155 Ed. De Reiff.) verhaelt dat de Spanjaerds van de
Venetianen schepen afgekocht hebben om er andere op dit model te laten maken.
Het waren galeassen met 300 roeijers. De ««warachtighe Relatie" spreekt van
geene venetiaensche schepen maer van vier galeassen , elk met 300 roeijers
voorzien , die uit Napels (Neapoli) kwamen. Deze vier galeassen waren:
„Die Galeaza Capitana, ghenaemt Sant Lorenzo , voert 270 soldaten ofte krij chs.
volck, 130 scheeps-volek, 300 die aen riemen Toeyen, 50 stuc geschuts met
allerley toebehoorten dat daertoe nootdruftich is.
Galeaza Patrona, 180 soldaten, 112 scheeps-volt, 300 nemers persoonen , ende
50 stucken geschuts met allerlei nootdruftige toebehooringe.
Galeaza Girona, 170 soldaten, 120 scheepsvolck, 300 roeijers , 50 stucken geschuts, met allerley nootdruft.
Die Galeaza Neapolitana brengt 124 soldaten , 300 roeyers , 50 stucken gheschuts, mits dat ter noot daer toe behoort.
Somma: alles wat de voornoemde vier Galeazen medebrengen doet 870 soldaten 1, 468 scheepsvolt 2, 200 stucken gheschuts met allerley toebehoorte ende
1200 personen aen roeyers."
1 Ik vind er slechts 744.
2 De lijst geeft voor het 4' schíp.geen scheepsvolk ; om het getal 468 te verkrijgen : inen trekke
362 (totaal der drie eerste schepen) af van 468 en er blijft voor het 'vierde schip 106.
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Str. 15, 1-4. End' tot den anbeginne
van zijnen handel loos,
de schotsche Coninginne
hy tot declemantel koos.

Zie de Inleiding.
Str. 19, 1 en 2. 1 waelf Galions toerusten
hy liet in Poortugael.

4E Inhout, begrijp oft nombre der Galeoenen wt Portugael:
Die Galeon S. Martin , als Capitana generael ende principaelste vande armacte;
brengt met haer 1000. tonnen last ende 300. wtgelesen soldaten, mitsgaders 117.
scheeps-volck, Item 50. stucken geschuts ende klooten, buspoeder, loot, lonten,
die daer toe van nooden zijn.
Die Galeon San Juan Almiranta generael ghenaemt , voert 1050. tonnen last,
231. soldaten, ende 179. scheeps-volck. Daer toe noch 50. stucken gheschuts mitsgaders klooten, buspoeder, loot, ooc lonten, ende alles anders daer toe behoorende.
Die Galeon Sant Marcus is van 792 tonnen lasts , begrijpt 292. soldaten ; maer
scheeps-volk 117. Item buspoeder, klooten , loot ende lonten tottet geschut van
nooden.
Die Galeon van Sant Philippe brengt 800. tonnen last, 415. soldaten ende
117. scheeps-volck; 40 stucken geschuts mitsgaders daer toe behoorlicke klooten,
buspoeder, loot, ende lonten.
Die Galeon, S. Luys gheheeten, brengt 830. tonnen last, 376. weerhaftighe
mannen, 116 scheeps-volck, 40 stucken geschuts, mitsgaders daer toe behoorlicke
klooten, buspoeder, loot ende lonten.
Die Galeon S. Matheo houdet 750 tonnen last, 277 soldaten, 200 scheeps-

volck, 40 stucken geschuts, mitsgaders buspoeder, loot ende lonten daer toe van
nooden.
Die Galeon Sant Jacob voert 520 tonnen last, 300 soldaten, 100 scheeps-volt,
30 stucken gheschuts, mitsgaders klooten , loot ende buspoeder als van noodtswegen daer toe behoordt.
Die Galeon van Florentz voert 961 tonnen last, 400 soldaten, 100 scheepsvolc, 52 stucken gheschuts; klooten, buspoeder ende lonten nae nooddruft.
Die Galeon S. Christoffle brengt 352 tonnen last, 300 soldaten, 90 schipsvolc ende 30 stucken gheschuts mitsgaders daer toe klooten , loot, buspoeder en
lonten.
Die Galeon Sant Bernard voert 352 tonnen last, 280 strijtbare mannen,
100 schips-volt ende 30 stucken geschuts , mitsgaders de klooten , buspoeder,
loot ende lonten daer toe gehoorende.
Het schip dwelcke genaemt wort Zabra Augusta brengt met hem 166 tonnen
last, 55 strijtbare mannen, 57 scheeps-volck ende 13 stucken gescuts, mitsgaders klooten , buspoeder ende loot daer toe van nooden.
Die andere Zabra dewelcke Julia genaemt is houdt 166 tonnen last, 50 soldaten , 72 scheeps-volck ende 14 stuck geschuts , mitsgaders klooten , buspoeder
loot ende lonten daer toe van nooden.
Somma in als dat dese armade van Portegael inhoudet brengt 12 vossel, dat is
10 galeoenen ende twee Zabras die voeren 7737 tonnen last swaer, eii daermede komen 3330 soldaten voetvolck mitsgaders 1233 scheeps-volek, dewelcke
maecken tsamen 4624 persoonen , daer toe 350 stucken gheschuts ende wat
voorder daer toe behoort ende van nooden is als klooten , buspoeder , loot ende
lonten."
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De lijst heeft nogmaels misrekend; er zijn : 7539 tonnen last, 3276 soldaten,
1365 scheepslieden, 389 stukken kanon; en het totael personen die, volgends de
lijst, tot 4624 beloopt zou, indien men de opgaven der lijst van 3330 -soldaten
en 1233 scheepslieden samenvoegt, van 4563 moeten zijn, terwijl het inderdaed
van 4641 is.
Str. 9, 3 en 4. Castilien op de custen
veertiene sandt in al.

u[ Armade ofte Krijchs-rustinghe vande Galeoenen wt Castilien over de welcke
een Overste ofte Generael is Diego Flores de Valdes.
Christoffels Galeon, capitana genaemt, voert 700 tonnen last, brengt 205
soldaten en 120 scheeps-volc ; daerop zijn 40 stucken geschuts , mitsgaders daertoe behoorlijck . buspoeder , klooten, loot ende lonten.
S. Juan Baptista Galeon , 750 tonnen last , 250 soldaten , 140 scheeps-volck
ende 30 stucken gheschuts , mitsgaders klooten , loot , buspoeder ende lonten.
S. Peters Galeon voert 530 tonnen last, 130 soldaten , 140 scheepsvolck en
40 stucken gheschuts met daer toe nootdruftige klooten, loot, buspoeder en
lonten.
S. Juans Galeon brengt 530 tonnen last , 17 0 strijtbare mannen , 120 zeevolcx , ende 30 -stucken geschuts met daartoe behoorlick buspoeder, klooten,
loot ende lonten.
Sant Jago el major Galeon voert 530 tonnen last , 230 soldaten , 132 scheepsvolck , ende 30 stucken geschuts, mitsgaders klooten, buspoeder, loot ende lonten daertoe nootdruftich.
San Felippe ende Sant Jago Galeon voert 530 tonnen last, 150 soldaten, 116
scheepsvolck ende 30 stucken gheschuts, mitsgaders daertoe nootdruftige klooten , buspoeder , loot ende lonten.
Ascension gedoopte Galeon voert 530 tonnen last, 220 soldaten , 114 scheepsvolck ende 30 stucken gheschuts, mitsgaders daertoe nootdruftige klooten, buspoeder , loot ende lonten.
Ons Lieve Vrou del Barrio Galeon brengt 530 tonnen last , 170 soldaten,

108 scheeps-volt , ende 30 stucken geschuts met nootdruftige, daertoe dienende,
klooten , buspoeder , loot ende lonten.
S. Medels en Celidonij Galeon voert 530 tonnen last, 170 soldaten, 110
scheeps-volck eii 30 stueken geschuts , met daertoe noodige klooten , buspoeder,
loot en lonten.
S. Anna Galeon voert 250 tonnen last, 100 strijtbare mannen, 80 scheepsvolck erl 24 stucken geschuts , mitsgaders klooten , buspoeder , loot en daertoe
noodige lonten.
Ons Lieve Vrou van Vigonia schip voert 750 tonnen last, 190 soldaten, 30
scheepsvolck ende 30 stucken gheschuts , met daertoe nootdruftige klooten , buspoeder , loot ende lonten.
Het schip vande Triniteyt voert 780 tonnen last, 200 soldaten, 122 scheepsvolck ende 30 stucken gheschuts , item kloten , buspoeder , loot ende lonten daertoe behoorende.
Sant Katharina schip voert 862 tonnen last , 200 soldaten , 160 scheeps-volt
en 30 stucken geschuts , mitsgaders kloten , buspoeder , loot en lonten daertoe
gehoorende.
S. Juan Baptista schip voert 652 tonnen last, 200 soldaten , 130 scheeps-vole
ende 30 stucken geschuts, met daertoe nootdruftige kloten, poeder, loot ende
lonten.
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Onze Vrouwe van Rosario schip , patasche genaemt , brengt met sick 30 soldaten , 26 scheeps-voc ende 24 stucken geschuts, mette klooten, buspoeder, loot
ende lonten daertoe nootdruftich.
Sancti Anthonij van Padua schip , patasche genaemt, brengt 30 soldaten , 46
scheeps-volt , . 16 stucken geschuts met daertoe nootdruftige kloten , buspoeder,
loot ende lonten.
Somma alles wat in dit begrijp ofte Esquadra van Castille voorhanden is.,
zijn 14 Galeones ende schepen, mitsgaders twee kleene schepen diemen patasches
noemt , die houden in haer 8 714 tonnen swaer ; ende komen met sulcke schepen 2458 soldaten, 1719 scheeps-vole, die maken tsamen 4177 ; en 384 stucken
geschuts mitsgaders kloten , buspoeder , loot ende lonten daertoe van nooden."
Ik vind 8454 tonnen last, 2645 soldaten , 1694 scheepslieden , dus te samen
4339 mannen, en 474 stukken kanon.
Str. 19 , 5 en 6.

Noch veertien schepen hooch
hy uyt Bisschayen tooch.

„41 Krijchs-toerustinge ofte armade wt Biscayen daer over dat de generael
Hooftman is Juan Martinez de Ricalde.
Het schip S. Anna , Capitana genaemt, brengt 768 tonnen last , 323 weerachtige mannen , 114 scheeps-volt ende 30 stucken geschuts , misgaders daer
toe nootdruftige klooten, buspoeder , loot ende lonten.
Het schip Grangrin, almiranta genaemt , voert 1160 tonnen last, 300 strijdtbare mannen , 100 scheeps-volek , 36 stucken geschuts , mitsgaders klooten, buspoeder , loot ende lonten daertoe nootdruftich.
Het schip S, Jacop houdet 666 tonnen last, 250 soldaten, 102 schips-volck ,
30 stucken gheschuts, mitsgaders daer toe nootdruftige klooten, buspoeder, loot
ende lonten.
Het schip , twelcke men noemt la Conception Zebelen, houdet 468 tonnen last , 100 soldaten , 70 scheeps-volck ende 20 stucken geschuts met daer toe
behoorlicke klooten , buspoeder , loot ende lonten.
Het schip , la Conception de- Juanes del Cano ghenaemt , houdet 418 tonnen
last, 164 soldaten , 70 scheeps-volck ende 24 stucken gheschuts met klooten,
buspoeder, loot ende lonten daertoe van nooden wesende.
Het schip, la Magdalena de Juan Francisco de Ayala ghedoopt, houdet 330
tonnen last, 200 soldaten, 70 scheeps-volck, ende 22 Btucken gheschuts, mitsgaders klooten, buspoeder, loot ende lonten daertoe ter nootdruft.
Het schip S. Juan houdet 350 tonnen last, 130 strijdtbare mannen, 80 bootsgesellen oft scheeps-volck, ende 24 stucken gheschuts met klooten, buspoeder,
loot ende lonten daertoe noodich wesende.
Het schip, Maria genaemt, brengt mede 165 tonnen last, 180 soldaten, 100
scheeps-volck ende 24 stucken geschuts met daertoe behoorlicke klooten, buspoeder, loot ende lonten.
Het schip Manuela houdet 520 tonnen last , 130 soldaten , 34 scheeps-volek ,
16 stucken geschuts , met klooten , buspoeder , loot ende lonten daertoe behoorende.
Het schip, Santa Maria de Monte Major genaemt, brenget mede 707 tonnen
last, 220 soldaten , 50 scheeps-volck ende 30 stucken geschuts mitsgaders klooten, loot ende lonten daertoe tot nootdruft.

41 Nu volgen andere Schepen diemen noemt Pataxes.
Het schip ofte Patasche, la Maria de Aguirre genaemt, houdt 70 tonnen last,
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30 soldaten, 23 scheeps-volek ende 10 stucken gheschut met klooten, buspoeder, loot ende lonten daertoe noodich.
Het schip, la Isabella ghedoopt, houdet 71 tonnen last, 30 soldaten, 23
scheeps-volek en 12 stucken gheschuts, mitsgaders klooten , loot , buspoeder ende
lonten die daertoe van nooden zijn.
Het schip, Patasche de Miguel de Suso ghenaemt, voert 96 tonnen last, 30
soldaten , 26 scheeps-volck ende 12 stucken gheschuts met daertoe nootdruftige
klooten, buspoeder, loot ende lonten.
Het schip oft Patasche S. Steffan brengt 78 tonnen last , 30 soldaten , 26
scheeps-volck ende -12 stucken geschuts met daertoe nootdruftige klooten , buspoeder, loot ende lonten.
Somma in als dat dese armade begrijpt sijn : 14 schepen , 10 groote ende 4
kleyne diemen Patasches noemt, dragen 6567 tonnen. last swaer; en komen in
sulcke schepen 2037 soldaten te voet, 863 scheeps-volck, die maken tsamen
2802. Item 260 stucken gheschuts ende 1190 klooten, 467 quintal (het quintal
voor 125 pont gherekent) buspoeder, 140 loot ende 89 lonten."
Volgends nauwkeuriger opsomming voerden de schepen : 6067 tonnen last,
2100 soldaten, 888 scheepslieden, en 302 stukken kanon.
Str. 19 , 7 en 8.

End' uyt Ana'alouzy'
tien schepen bracht hy by.

Scheeps toerustinge ofte Armade vande schepen wt Andalusien , over
dewelcke dat Capiteyn generael is Pedro de Valdes.
Het schip, ghenaemt Capitana, doet 1150 tonnen last, 304 soldaten , 118
scheepvolcx , 50 stucken gheschuts , met nootdruftighe cloten , buspoeder , loodt
ende dierghelijcken.
Het schip, Sant Francisco Almiranta ghenaemt, brenght 915 tonnen last,
230 soldaten, 60 scheepvolcx, 30 stucken gheschuts, mitsgaders andere daer
toe nootdruftighe cloten, poeder ende diergelijcken.
S. Johannes Baptista Galeon maeckt 810 tonnen last, 250 soldaten , 40 scheepvolcx , 40 stucken gheschuts , mitsgaders clooten , buspoeder, loodt ende anders
wat daertoe van nooden is.
Het schip S. Juan Gargaren doet 569 tonnen last, 17 0 soldaten, 60 scheepvolcx ende 20 stucken gheschuts : midtsgaders clooten , buspoeder, loot ende
anders wat daer toe van nooden is.
La Conception, het schip also genaemt brengt mede 862 tonnen last, 200
soldaten, 65 scheepvolcx ende 25 stucken gheschuts, mitsgaders clooten, buspoeder, loodt ende lonten daertoe van noden.
Die Urca ofte dat schip Duquesa S. Anna ghenaemt, maeckt 900 tonnen last,
30 soldaten, 80 scheepvolcx , ende 30 stucken gheschuts met daertoe nootdruftighe clooten, buspoeder, loodt ende lonten.
S. Cathalina schip brengt mede 730 tonnen last, 250 soldaten, 80 scheep.
volex ende 30 stucken gheschuts , midtsgaders nootdruftighe clooten , buspoeder,
loodt ende lonten daertoe.
La Trinidad, dat schip also gedoopt, hout 650 tonnen last, 200 soldaten,
80 scheepvolcx, ende 20 stucken gheschuts, midtsgaders clooten, buspoeder,
loodt ende lonten daertoe van nooden wesende.
Het schip S. Maria de Juncar maeckt 730 tonnen last, 240 soldaten, 80
mariniers ofte scheepvolex en 24 stucken geschuts met nootdruftighe clooten,
buspoeder, loodt ende lonten daertoe.
S. Bartholomeus schip brengt mede 976 tonnen last, 250 soldaten, 80 scheepu tL
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volex ende 30 stucken gheschuts met daertoe behoorende clooten, buspoeder,
loot ende lonten.
Op de Patasche , dwelck men noemt Spirito Sancto , zijn 40 soldaten , 33 boodtsghesellen, 10 stucken gheschuts , midtsgaders clooten , buspoer en loodt daer toe
van nooden wesende.
Somma in dese esquadra ofte nummer van schepen begrepen , doet in alles
11 schepen; de 10 zijn groote schepen maer het elfste cleender, patasche genaemt, houdende tsamen 8762 tonnen swaerts ende comen daerin 2400 soldaten ende strijdtbare mannen; daerover noch 800 scheepsvolck ende 260 stucken
gheschuts met alle het gene dat daer toe van nooden is.".
Daar zijn integendeel 8292 tonnen last, 2164 soldaten, 7 76 scheepslieden en
309 stukken kanon. In de optelling der geheele zeemagt geeft de lijst blz. 10,
voor totaal der « Armade tot 'Andalusien" : 8762 tonnen last , 2525 soldaten,
900 scheepslieden en 260 stukken kanon.
Str. 20, 1 en 2. Tghetal noch van veertienti
wt Guypuzcoa nam.
p41: Armade vande Schepen die gekomen zijn wt het landt van Gipuzcoa,
over dewelck van 's Conincx wegen overste is Michiel van Quende.
Het schip S. Anna, Capitana ofte . Hooftschip , brenght 1200 tonnen last, 300,
soldaten, 90 scheepsvolt ende 50 stucken geschuts met allerley toebehooren van
klooten, buspoeder, loot ende lonten.
Onse Lieve Vrouwe vander Roosen schip, Almiranta ghenaemt, houdet 945
tonnen last, 230 soldaten, 64 scheepsvolck -ende 30 stucken geschuts; met klooten, buspoeder, loot ende lonten daertoe van nooden wesende.
Het schip S. Salvador brengt 958 tonnelast, 330 soldaten, 80 scheepsvolt
ende 30 stucken gheschuts, midtsgaders nootdruftighe clooten, buspoeder, loodt
ende lonten.
S. Stevan , het schip brengt 936 tonnen last, 200 soldaten , 70 scheepvolc
en 30 stucken gheschuts , daer beneffens de nootdruft' van clooten , buspoeder,
loodt ende lonten.
S. Marta doet 548 tonnen last, 180 soldaten, 70 scheepvolcx ende 25 stucken gheschuts , met nootdruftige clooten , buspoeder , loodt *ende lonten.
S. Barbara , het schip maect 525 tonnen last , 160 soldaten , 50 scheepvolcx
ende 18 stucken geschuts , midtsgaders nootdruftige clooten , buspoeder , loodt
ende lonten.
La Maria, het schip also ghenaemt doet 291 tonnen last, 120 soldaten , 40
scheepvolcx , 15 stucken gheschuts met daertoe behorende clooten , buspoeder ,
loodt ende lonten.
S. Cruys, 680 tonnen last, 150 soldaten , 40 scheepvolcx , 20 stucken geschuts,
met clooten , buspoeder , loodt ende coorden daertoe van nooden wesende.
De Urca, Doncella ghenaemt , maect 500 tonnen last, I60 soldaten, 40 scieepvolcx , 18 stucken geschuts , midtsgaders clooten , buspoeder , loodt en lonten.
Die patasche, la Asuncion ghenaemt , brengt 600 tonnen last , 30 soldaten ,
16 scheepvolcx, 12 stucken gheschuts met daertoe nootdruftighe clooten, bus.
poeder , loodt ende lonten.
Die patasche, S. Bernave, Item de patasche van oase lieve Vrouwe van Guadalupe, ende ten lesten die pinaze la Madalena; dese dry brenghen elck in
het bysonder iust soo veel tonnen last , krijchsvolck , scheepsvolt, gheschut ende
wat daer toe van noden is, als de patasche la Asunction daervan boven gheseyt is.
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Somma in alles wat die Esquadra, ofte den nummer die tot de hier toe ghenoemde schepen medebrenghen , zijn 14 schepen 1, die te samen houden 6991
tonnen last, met dewelcke dat aencomen 2092 soldaten , 670 scheepvolcx , die
maken tsamen 2708 ; ende 277 stucken gheschuts , midtsgaders andere daertoe
nootdruftighe dinghen. "
Die schepen voeren integendeel 8983 tonnen last, 1950 soldaten, 608 scheepslieden en 281 stukken kanon.
Str. 20, 3 en 4.

End' wt Levant hem dienen
Volck met tien schepen quam.

Ar Armade vande Orientaelsche Schepen , Levantiscas ghenaemt , daer over
dat van sConincx wegen thooft is Martin de Vertendona.
La Regazona , capitana oft hoofschip , houdet 1294 tonnen last, 350 soldaten,
9 scheepvolcx ende 35 stucken gheschuts, met andere nootdruft daer toe als clooten,
buspoeder , loodt ende lonten.
La Lavia , almiranta genaemt , voert 728 tonnen last , 210 soldaten, 80 scheepvolex ende 30 stucken gheschuts , met clooten , buspoeder, loodt ende lonten
daertoe nootdruftich.
La Ratas. Maria Cronada maect 820 tonnen last, 340 soldaten , 90 scheepsvolc ende 40 stucken gheschuts , met nootdruftige clooten , buspoeder, loodt
ende lonten.
Het schip, S. Juan de Cicilia , brenght 880 tonnen last, 290 soldaten , 70
scheepvolcx, 30 stucken geschuts, midtsgaders tgene dat daer nootsakelijcken
toebehoort.
La Trinidad Valencera maect 1100 tonnen last, 240 soldaten , 90 scheepvolex , ende 46 stucken gheschuts , midtsgaders 'dien dat daer toe nootdruftich is.
La Nunciada doet 703 tonnen last, 200 soldaten ; 90 scheepsvolcx, ende 30
stucken gheschuts , midtsgaders dat tot nootdruft daertoe behoort.
S. Nicolas Predaneli, dat schip also ghenaemt, voert 834 last, 280 soldaten,
84 scheepvolcx, ende 30 stucken gheschuts, midtsgaders dat daer toe behoort
ende nootdruftich is.
La Juliana brengt 780 tonnen last, 330 soldaten, 80 scheepsvolcx, en 36
stucken geschuts, midtsgaders al anders wat daer toe van noden is.
Het schip S. Maria de Pison doet 666 tonnen last, 250 soldaten, 80 scheepvolcx, ende 22 stucken gheschuts , midtsgaders allerley nootdruft daer toe behoorende.
La Trinidad de Escala doet 90 tonnen last , 302 soldaten, 90 scheepvolex,
ende 25 stucken gheschuts, midtsgaders tghene dat daer toe behoort.
Somma : altesamen wat dese esquadra ofte nummer vande schepen in sich
begrijpt, doet 10 schepen die houden 7705 tonnen last swaer, ende tomen aengeseylt met 2880 soldaten, 807 scheepvolcx ende 310 stucken gheschuts, midtsgaders alle toebehoorende nootdruft."
Er zijn volgends beter opsomming: 7895 tonnen last, 2492 soldaten, 763
scheepslieden en 324 stukken kanon.
Str. 20, 5 en 6.

Vijfmael vijf hulcken groot

met menich kleynen boot.
De lijst noemt er slechts drie-en-twintig:

1 De lijst geeft slechts de namen vair 13 scheper,
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Armade vande schepen die men Urcas noemt, over dewelcke dat , van
sconincx weghen hooft is Lopez de Medina.

Het hooft-schip, el gran Grifon , capitana , doet 650 tonnen last, 250 solda.
ten , 60 scheepvolcx , ende 40 stucken gheschuts , midtsgaders wat ter nootdruft
daertoe behoort.
Het ander schip, Almiranta S. Salvador genaemt, dat doet ooc 650 tonnen
last , 230 soldaten, 60 scheepvolcx, ende 30 stucken gheschuts , midtsgaders
alle dat daertoe behoort oft van noodera is.
Perro Martino, Het schip also genaemt, maect 200 tonnen last, 80 soldaten,
30 scheepvolex, ende 30 stucken gheschuts, midtsgaders wat daertoe nootdruftich is.
Falcon blanco de groote doet 500 tonnen last, 170 soldaten , 40 scheepvolcx,
18 stucken gheschuts met hetgene dat daer toe behoort.
Castillo negro brengt mede 750 tonnen last, 250 soldaten , 50 bootsgesellen ,
ende 27 stucken gheschuts met alle toebehoor.
Barca de Hamburg maect 600 tonnen last, 250 soldaten, 50 scheepvolcx,
eii 25 stucken gheschuts, midtsgaders alle dat de nootdruft daertoe vereyscht.
Cassa de Paz-grande ; Item S. Pedro maior ; Item el Sanson , ende S. Pedro
minor brenghen iuyst so veel tonnen last, Blek een bysonder, als die barca
van Hamburg daervan hier voren gheseyt is.
Barca de Anzicque ofte dat schip van Dantzick, voert 450 tonnen last, 210
soldaten, 50 scheepvolcx ende 26 stucken gheschuts mitsgaders alle dat daertoe behoort.
Falcon Blanco Mediano, 300 tonnen last, 80 soldaten, 30 scheepvolex, ende
18 stucken gheschuts met tgene dat daer toe behoort.
S. Andreas brengt 400 tonnen last , 160 soldaten , 40 scheepsvolck , ende 15
stucken gheschuts , met tghene datter toe van noden is.
Cassa de Paz Chica maect ofte brengt 350 tonnen last, 170 soldaten, 40
scheepvolcx, ende 15 stucken gheschuts ende wat daertoe van noden is.
Cuerbo Bolante voert 400 tonnen last , 210 soldaten , 40 scheepvolcx , 18
stucken gheschuts, ende voorts wat daer meer toe behoort.
Polonia Blanca maect 250 tonnen last, 60 .soldaten, 30 scheepvolex, ende
12 stucken gheschuts, mitsgaders alle andere nootdruft daertoe behoorende.
La Ventura ende S. Barbara maecken iuyst so veel ; S. Jago, 600 tonnen
last, 60 soldaten, 40 scheepvolcx, 19 stucken gheschuts, ende voorts wat
daer toe van noden is. .
El gato die Cat, het schip also ghenaemt, houdet 400 tonnen last, 50 soldaten , 30 scheepvolcx, ende 9 stucken gheschuts , met alle zijn toebehoren.
S. Gabriel, het schip na dén Engel also genaemt, brengt mede 280 tonnen
last, 50 soldaten, 28 scheepvolcx ende wat daertoe behoort.
Ende Esaias, dat schip, brengt oock inyst so veel aen.
Also dat in dese 23 1 Urcas sommarie begrepen den inhoudt van 10271
tonnen last, van 3i21 soldaten, 70S scheepsvolcx, en wort op de voornoemde
schepen bevonden 410 stucken geschuts met alles dat so van nootdrufts wegen
daertoe behoort." Volgends nauwkeuriger opsomming hieldt de vloot der Urcas
9960 tonnen last, 3450 soldaten, 880 scheepslieden en 406 stukken kanon.
Str. 20, 7 en 8.

Pataschen neghentien

veel saeers kreegh midts dien.
1 De lijst geeft slechts 22 namen.

143

AENTEEXENINGEN.

11f

Patasches ende Zabras schepen also genaemt daer over dat van sConincx wegen gewaithebber ende hooft is Don Antoni de Mendoza.
,

,

La Capitana ofte hooft-schip van onser liever Vrouwen del pilaer van Zaragossa doet 300 tonnen last 120 soldaten 54 scheepvolcx ende 12 stucken
gheschuts met alles dat so van nootdrufts wegen daer toe behoort.
La Caridad Inglesa doet 180 tonnen last, 80 soldaten 36 scheepvolcx ende
12 stucken gheschuts midtsgaders wat daertoe van noden is.
S. Andreas Estoces maect 150 tonnen last 51 soldaten 30 scheepvolcx 12
stucken gheschuts ende wat voorts daer toe van noden is.
El patasche crucifio 150 tonnen last 50 soldaten 30 bootsgesellen 8 stucken gheschuts ende alles wat daertoe behoort.
Het schip ghenaemt Nuestra Segnora del Puerto houdet oock al ghelijcke
veel gelijck de voornoemde patasche.
La Conception de Carassa ende van onse Lieve-Vrouwe van Begnoa. Item
Conception de Capitillo ende ten vierden oock het schip S. Heronimo dese
houden ende maken van 60 tot 70 tonnen last van 50 soldaten ende 30
scheepsvolc midtsgaders 8 stucken geschuts met alles wat daer toe behoort.
Nuestra Segnora de Gracia. Item la Conception de Francisco Lastero nues
tra Segnora dat is van Onse lieve Vrouwe van Guadelupe In Conception
Espiritu Sancto ende ten laesten oock Nuestra Segnora de la Fresneda dese
schepen houden alle iuyst so veel in haer ghelijck de voorgaende.
Voorder oock het schip Zabra In Trinidad. Item Zabra Nuestra Segnora de
Castro. Item S. Andres la Conception een andere la Conception de Sommariba S. Catalina S. Juan de Carassa la Assumtion die voeren alle ghelijck
sulcke last ghelijck die voornoemde.
Somma in alles dat die Esquadres ofte number vande schepen medebrengen
zijn 22 Patasches ende Zabras die voeren 1131 tonnen last midtsgaders 479
soldaten 574 scheepsvolck, ende 193 stucken gheschuts met alle het ghene
dat daer toe van noden is."
Daer waren 1840 tonnen last, 1051 soldaten 600 scheepslieden en 164
stukken kanon.
Van Napels deed' hy commen
Str. 21 1-2.
twintich galeyen daer.
De lijst maekt geen gewag van die twintig galeijen die uit Napels zouden
gekomen zijn alleenlijk vindt men er «vier Galeazen van Neapoli (Napels)"
in vermeld waar de opsomming van gedaen wordt in de aenteekening op het
5e v. der 14' stroof.
Men word' in eender sommen
3-5•
van schepen eerst ghewaer
hondert end' vijfticls sterck.
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Hier volgt de opsomming uit de lijst genomen; men zal bemerken dat de
cijfers bijna nooit overeenkomen ; daervan zal telkens narigt gedaen worden.
«Summa summarum vande geheele armade oft scheepstoerustinge te samen
gherekent brengt 12 galeones van Portugal die doen 7737 tonnen last, 4330
soldaten 139 scheepsvolck 400 stucken geschuts mitsgaders kloten buspoeder loot lonten daertoe van nooden 1
,

,

,

,

,

,

1 In de lijst der Galeonen van Portugael , in de aanteekening op str. 9, vs. 1-2, medegedeeld , worden 8330 soldaten , 1283 scheepslieden en 310 kanons opgegeven. De last komt In
beiden overeen. Daer zijn in tegendeel: 7789 tonnen last, 3276 soldaten, 1865 scheepslieden
en 389 stukken kanon.
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Item veerthien schepen wt Biscaya, over welcke de overste is Juan Martinez de Ricalde; dese schepen brengen 6567 tonnen last, 2050 soldaten, 900
scheepsvolck, 270 stucken gheschuts, mitsgaders allerley daertoe behoorlicke
nootdruft 1 •
Item 16 Galeones wt Castilia die brengen wt 8700 tonnen lasts, 2560 soldaten, 420 stucken gheschuts met 'allerley nootdruft 2 •
Item de elf schepen wt Andaluzia brenghen mede 8762 tonnen last, 2525
soldaten, 900 scheepsvolck, ende 260 stucken geschuts, mitsgaders nootdruftige
toebehooringe .
Item de schepen wtet landt Guipuzcua, 14 schepen, die brengen 6991 tonnen
swaer, 2102 soldaten, 718 scheepsvolck ende 280 stucken geschuts, ende wat
daertoe van nooden is 4.
Item de armada ende krijchs-toerustinghe wt Levantisca met 10 schepen, die
houden 7705 tonnen last, 2900 soldaten, 867 scheepsvolck , ende ' 310 stucken
gheschuts , ende wat daertoe van nooden is 5.
Item de Armada oft Urcas zijn 23 die houden 10271 tonnen last, 3321 soldaten , 708 scheepsvolck , ende 400 stucken gheschuts met allerley toebehoorende nootdruft 6.
Item de Pataschen ende Zabras zijn 22 , die houden 1221 tonnen last, 376
soldaten, 574 scheepsvolck ende 110 stucken geschuts; met allerley nootdruftige
toebehoorte 7 .
Item de vier voorgenoemde Galeazen van Neapolis brengen mede 863 soldaten, 530 scheepsvolck, 200 stucken geschuts, mitsgaders andere nootdruftige
toebehoorte 8.
Item de vier Galeyen doen 400 soldaten ende 20 stucken gheschut mettet
gene dat daer noch toe van nooden is 9.
Inde vier Galeazen komen oock 1200 persoonen aen riemen ofte roeyers
ende inde vier galeen 888 diergelicke roeyers die maecken altsamen 2088.
Over tvoorsz. buspoeder wort noch mede gebracht, by gevalle oft by avontueren eenich perijckel quame, 600 quintalen.
Dat also, na t'voornoemde overslaen , inde voorseyde armade ofte krijchstoerustinge in somma begrepenwort 130 schepen, die brengen mede 57868 (juister
59230) tonnen swaer, ende 19295 (beter 20312) soldaten voetvolek, ende 8450
(8360) scheepsvolck , ende 2080 (2424) nemers oft persoonen aen riemen,
1 De partiéle opsomming in de aent. op str. 19 vs. 5-6 geeft : 2037 soldaten , 863 scheepslieden en 260 stukken kanon. De last is in beide dezelfde. Het juiste getal is : 6067 tonnen
last, 2100 soldaten, 888 scheepslieden en 302 stukken kanon.
2 Castilien leverde slechts 14 galeons en 2 kleine schepen. Zij hielden te samen, volgends
de opsomming in de aent. op de 5e str. vs. 2--3 medegedeeld, 8714 tonnen, 2458 soldaten,
1719 scheepslieden en 384 stukken kanon. Volgends beter optelling waren er 8454 tonnen
last, 2645 soldaten, 1694 scheepslieden en 474 stukken kanon.
3 Volgends de aent. op str. 5 vs. 7 en 8 waren er 2400 soldaten en 800 scheepslieden; het
getal der tonnen last en der stukken kanon komt in beide overeen. Het juiste getal is : 8292
tonnen , 2164 soldaten , 776 scheepslieden en 309 stukken kanon. .
4 Op de lijst in de aent. op de 20e str. vs. 1-2 gegeven , wordt juist zoo veel last geteld,
maer integendeel 2092 soldaten, 670 scheepslieden en 277 stukken kanon. Daer zijn 8983
tonnen last, 1950 soldaten, 608 scheepslieden en 281 stukken kanon.
5 De aent. (str. 20 vs. 3-4) geeft juist zoo veel last en zoo veel kanons ; maer 880 soldaten en 807 scheepslieden. Ik vind er integendeel: 7895 tonnen, 2492 soldaten, 763 scheeps.
lieden en 324 stukken kanon.
0 De partiele opsomming in de aent. str. 20, 5 en 6) komt juist met dit getal overeen en
verschilt slechts hier in, dat zij 10 kanonnen meer telt. Het juiste getal is : 9960 tonnen last,
3450 soldaten, 880 scheepslieden en 406 kanonnen.
7 Zie de aent. str. 20, 7 en 8. Het juiste getal is: 1840 tonnen last, 1051 soldaten, 600
scheepslieden, en 164 kanonnen.
8 Zie de aent. str. 14, v. 5. Volgends nauwkeuriger optelling : 744 soldaten , 362 scheepslieden, 200 kanonnen en 1200 roeijers.
9 Nauwkeuriger: 440 soldaten, 424 scheepslieden, 200 stukken kanon en 1224 roeijers.
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ende 2630 (3049) stucken gheschuts ghegoten, allerley sorten ofte fatsoen,
onder welcken dat zijn slangen ende middelmatige slangen, ende groote Canonen, mitsgaders oock allerley daertoe nootwendighe behoorende saken."
u[

Wederomme die soorten vande schepen die by dese Armade zijn.

Galeonen ofte groote schepen,
25 Urcas tot 500 ende 700 tonnen last,
19 Patasches tot 70 . ende 100 tonnen last,
13 Zabras mette twee wt Portugael,
4 Galeazen ende 4 Galeyen, dewelcke maecken tsamen in een
somme also voorsz. is 130 schepen. Daer komen oock mede 20 kleene scheepkens, die men noemt Caravelles, tot behoeff ende dienste der voornoemde armade ; oock komen noch mede 10 falvas met 6 roeyers oft riemen aen elek."
65

23, 5-6.

Dat boots-volck in een tas
acht-duyst vier-hondert was

8450 volgends de lijst, en volgends nauwkeuriger berekening

8360.

Roeyers te weegh' hy bracht
twee-duyst en tachtich acht.

indien men de opsomming der lijst volgt, vindt men inderdaad 2088 roeijers : „in
de vier Galeazen komen oock 1200. persoonen aen riemen ofte roeyers ende
inde vier galeen 888. diergelicke roeyers die maecken altsamen 2088 ;" doch het
juiste getal is 2424.
Str. 24 , 1-8.

Tgheschut
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

twee duyst daer zijn ghetelt,
ses hondert boven dien,

daer toe noch driemael tien ,
cartouwen altemael
of slanghen van metael,
twee duyst +- ses hondert -j- 3 . X 10 maekt een totael van 2630 stukken
kanon. De „Relatie" komt daarmee^ volkomen over een ; men leest aldaer, blz.
11 : ,i Dat also , na 't voornoemde overslaen , inde voorseyde armade ofte krijchs.
toerustinghe in somma begrepen wort.... 2630 stucken gheschuts gheghoten,
allerley sorten ofte fatsoen, onder weleken dat zijn slangen ende middelmatige
slangen, ende groote canonen, mitsgaders oock allerley daertoe nootwendighe
behoorende saken." Er waren echter 3049 stukken kanon.
Cartouwen , thans nood-busse , zegt Kiliaen, genus bombard ae majoris, vulgo
Cartuna et quartana.
Slanghen , gewoonelijk veldslangen geheeten, bij Kil. bombarda longior, serpentina, colubrinm

Str. 25 , 1-4.

Veel waghens , seylen , touwen,
veel lonten, cruyt end' loot;
Voorraedt was daer te schouwen
Voor een half jaer ter noot.

Hoe ! wagens op eene vloot ? waartoe mogten ze dienen ? — Philips wilde
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England niet alleen op zee ook te lande bestrijden en de wagens waren
bestemd om het geschut aen land te brengen. De «relatie" zegt, blz. 19 : 'maer,
opdat men de voornoemde stucken gheschuts aen landt brenghen mochte, en
heeft men niet alleen molens, maer oock alle andere ghereetschap mede ghenomen, wagens karren, wijt ende breet, daer toe bequaem."
Touwen. „Item coorden , touwen, groote, dicke touwen dewelke men noemt
op tspaens Cabrias, maer op latijn noemtmense Camelos, barders, casten ende
al anders wat daer toe van node is, om de voornoemde munitien daermede voort
te brenghen."
,,Bovendien so worden ooc allerley seelen ofte touwen ofte coorden om daermede op ende af te climinen inde schepen mede gebracht, en lijnwerck oock
swaert om daermede te stoppen die gaten aende schepen , en nagels die clusen
vast ende dicht te maken alles provisie als men die van doen heeft, so heeft
men oock vaentgens ofte vaendels gemaect met des conincx wapen , en ooc tbeelt
Christi en onser liever Vrouwen."
Str. 25 , 5-8.

E eck , oly , wijn , knofloock,
Biscuyt end water oock ,
Visch, vleysch, rijs, kaes end speck
en was daer gheen ghebrec.

De «Relatie" geeft alles in 't breede:
„Biscuyt broot 11,000 quintalen , daer van op eicke persoon tsmaents gerekent
is een half quintael daer men hem mede behelpen can meer als 6 maenden;
den wijn dien voorhanden is 1417 0, daermede men op 6 maenden hem behelpen
can ; spec is voorhanden 6500 quint, ooc op 6 maenden ; case 3433 quint.;
allerley drooghe visch 8000 quint.; rijs 3 quint. daermede datmen over de 6
maenden hem behelpen can; bonen en erten op provisie, 6320 fangas die 6
maenden ghenoech ; olie 11398 arrobas ghenoech voor de bestemde tijt; azijn is
in provisie 23870 arrobas daermede datmen die 6 maenden voorsien is; 11851
pijpen waters."
Alonso Perez prachtich
hy noemde Generael.
Alonzo Perez de Guzman , hertog van Medina Sidonia voerde het opperbevel
over de vloot CVander Vynckt II, p. 155 ; -- Wagenaar, VIII, blz. 283). Don
Alvare de Bazan , markgraaf van St' Kruis was eerst benoemd geweest, maer hij
stierf , terwijl men nog aen de toebereidsels der vloot arbeidde.
Str. 26 , 3 , 4.

r

Str. 27 , 1-4.

Tot desen hen begaven
ghewvillich op de vaert
veel vorsten ende graven,
oock skonings soon bastaert.

Onder de edellieden die met de vloot wegzeilden waren de eene op eigen
kosten medegetrokken en de andere door den Koning bezoldigd.
oock skonings soon bastaert
De hier bedoelde was de hertog van Pastrana, «fits du prince d'Evoli", zegt
Vander Vynckt, i'mais qu on croyait fils du roi." II, p. 156*.
* «Prins d'✓,scoli". Dat deze een bastaard van Philips zou wezen, mist alle voldoend bewijs.
Tot nog toe grondt zich dit vermoeden enkel op hofgeruchten , en het van lastertaal hoogst
verdachte geschrijf van een gemeenen slechthoofd, Antonio Perez. S.
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Daer quamen mede gapen
hoe eynden soud' dit spel
veel monicken end papen
die spelden even wel
naer een prebende vet.

1.

Er waren inderdaed 180 'igeestelijcke oordens personen" op de vloot:
«Soo trecken ooch in dese armade mede gheestelijcke oordens personen.
"Wt de oorden S. Francisci der Observanten wt de Provincie van Castillia
8 ; van de selvighe oorden wt de provincie van Poortugal 20 ; barvoete monicken
wt Castilia 69 ; wt Poortugal vander selviger oorden 10 ; item augustijner monicken wt Castilia 9; desselven oordens Augustijner monicken wt Poortugal 14.
Item noch monicken Franciscaner oordens del Pagna wt Poortugal 6 ; barvoeter
Carmeliten 12 ; vande derde oorden S. Francisci van Poortugal 8 ; Paters Do.
minicani, ofte Preecheer oordens wt de provincie van Andaluzia 22 ; Carmeliten
van Poortugal 9 ; Paters ofte Vaders wt de geesselinghe ofte Broederschap Jesu
wt Castilia 15 ; desselvighen oordens Jesuiters wt Poortugal 8.
«Somma alle geestelijcke ende oordenspersonen maken tsamen 180."
Ik vind er integendeel 210.
Wel der moeite des invoegens waerdig schijnt mij het volgende uit de „Relatie"
«Spittaels ofte Gast-huys Lieden.
Don Martin de Allercon, Overste ofte Generael Bevelhebber, zijnen Leutenant , 5 Medici ofte Medicijnmeesters, opperste Wondartzt ofte Cirurgijn, ende
4 andere Cirurginen , 5 Medehulpers , 4 Verbinders , ende eenen Toesiender,
eenen ' oppersten Hoofineester, ende noch andere Officieren , Jonghen ende Dienaren, tot in de 62. Dat vaerder also te samen zijn 85 de welcke het Spittael
ofte Gasthuys te bewaren ende te versorghen hebben."
Duyst end vyfhondert jaer
Str. 35, 4-8.
met elfmael acht te gaer
men teld', int lest van Mey
als uytquam dees armey.
.

Waerlijk ! wonderbaer van nauwkeurigheid ! De vloot zeilde den 29 Mei 1588
uit de haven van Lissabon.
De Crony'hen was ter hant.
Str. 38, 7.
Versta de haven van het oude Corunium , heden Corogne.
met veertich schoon pinassen,
Str. 41, 3.
De admirael Seymour kruiste voor. de Teems om den ingang der rivier aen
Parma te beletten.
II 5.

Noch kreech Fransoys Draeck last

De admirael Drake vervoegde zich bij Howard te Plymouth, met al de schepen welke hij vinden kon.
Str. 47 , 1---4.

So zijn in eender sommen
vijff-en-dertich te gaer
end' hondert wtghecommen
half julius van daer.

Dus dat de storm reeds 15 schepen verbrijzeld had. -- half Julius, den 21^.
DIETSCHE WARANDE IV.
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,, 8.

Voor Plemmuyen end Wight.

Zie str. 40 in de aenteekening aen den voet der blz. ---• Wight is het eiland
van dien naem.
Niet rakende Lizard
Str. 48 , 4.
op veertich mijlen naer.
Lizard is een kaep aen het Z. W. einde van Engeland, in het graéfschap
Cornouailles.
End met cartouwen groot.
Str. 52, 8.
Zie de aent. op str. 24, vs. 1-8.
Str. 53 , 1-4.

T'meeste schip t'overwinnen

dier van Andalouzy
bestondt Drack; end daer binnen
Pedro Baldez kreegh hy.
Dit was „Het schip ghenaemt Capitana, doet 1150 tonnen last, 304 soldaten,
118 scheepvolc , 50 stucken gheschuts met nootdruftighe cloten, buspoeder, loodt
ende dierghelijcken." Zie de geheele lijst der schepen uit «Andalusien" in de
aent. op de 19 str. vs. 7---8.
De aenvoerder die op dit schip krijgsgevangen gemaekt werd en • straex naer
Lonnen” gezonden heette Pedro Valdez (V. d. Vynckt ed. D. Eg. II, 166) of
Pedro de Valdes. Zie de aent. op de 19 str. vs. 7-8.
„

Str. 54, 3-4.

Tot datse Calis saghen
noyt hebbens' hen ghewendt.

Versta: De Spanjaerden hebben zich nooit omgekeert (ghewendt) tot datze voor
Kales kwamen.
met zijn jachten
end' pleyten vallen toe.
Pleyt, lang schip , 'navis larga plana" zegt Kiliaen.
6.
Dat die sy by gheruckt
D. i. Dat Parma (die) daer bij zij gegaen nam bij de Spaensche vloot die voor
Calis anker had geworpen.
mits tgat hem toeghespert
„ 7-8.
dien aenslagh heeft verwert.

Str. 55 , 3-4.

/1

De zeeuwsche schepen lagen immers v66r de haven van Duinkerke (zie st.
56. vs. 7-8); daer en boven was de admirael Hendrik Seymour die , sedert het
wegvaren der Spanjaerden naer Kales niets meer voor Londen te vreezen had,
dien blokus, met zijne vloot , gaen versterken.
Str. 57. Dit gebeurde in den nacht van den 7n van Oogstmaend. V. d. Vynckt,
II, 167.
Die meeste Galeasse
voor Calis bleef verstrandt.
Verg]. V. d. Vynckt , II, 167. --r Die meeste Galeasse" was i' die Galeaza
capitana, ghenaemt Sant Lorenzo, voert 270 soldaten ofte krijchs-volck , 130
scheeps-volek, 300 die aen riemen roeyen , 50 stuc geschuts met allerley toebehoorten dat daer toe nootdruftich is."
II

60, 1-2.
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Don Hugo van Moncade
moest oock med'om den hals.

Don Hugo de Moncade" voerde het bevel over „De vier Galeazen van Neapoli" waar de lijst van te lezen is in de aent. op de 14 str. vs. 5.
Veneetsche schepen dry.
Str. 62.
,

Ik heb reeds elders opgemerkt dat de „,Relatie" van geene «Veneetsche schepen" spreekt. Zie Van der Vynckt 11, p. 155 en de aent. op vs. 5 der 14e str.
Voor Blanckenberch d'een lagh,
Str. 65, 2-3.
't ander bleef voor Oostenden.
Het waren twee Portugeesche Galions. Zie Van der Vynckt , 11 , p. 168.
Str. 65 , 7.

Don Diego Pimentel.

Hij voerde het «Ilegiment van Cicilia."
Str. 68 , 1-8.

D'Enghelschen..... .
Vervolchdens ..... .
.

End keerden.
'Les Anglois les poursuivirent jusqu'au 12 aout, ayant eux-mêanes besoin de
se raccommoder , ils se jetèrent dans leurs portsi' VanderVynckt , 11 , p. 168.
Str. 75, 1-2.

als niet sy laghen stille
omtrent Fairlandt vergaert.

Fairlandt is Fairhill.

Str. 81, 7-8.

In Loughfoil aengheworpcn
veel Spangiaerts zijn aen landt.

Lough foyle is een golf in het graefschap Londonderry , in Ierland.

By Sligo gaven aen.
Sligo of Slego lat. Slegum, eerre kleine stad in Ierland met moeilijke haven.

Str. 83 , 1.

Te Dingli by de custen.

Dingli of Dingle, lat. Dinglia met goede havens voorzien en in de grootste

baei van Ierland.
Str. 86, 8.

een Bischop.

De lijst waerin "ale de geestelijcke ende ordens persoonen" die met de vloot
wegzeilden opgezomd zijn , spreekt van geene bisschoppen. Zie de aent. op de
34 str, Vs. 1.
Oock wordt' int eylandt Clere,
Str. 87 , 1.
ghehaelt een ander an.
Lees Clare maar spreek uit gelijk in 't lied. De uitspraak heeft hier alleen den
schrijver tot leiddraed gediend. Het is een eiland N. W. van Ierland.
,

Noch een raeckt' aen den gront
by de cust van Des?nond.
Desmond is een klein landeken , almede gelegen in Ierland.
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Een schip. van d'aldermeeste
dat duysent vaten droegh
by S'werwijck, door tempeeste,
in Bleskeys stroom om sloegh.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tschip hiet Mary de Roos.
Dit schip, op de lijst bekend onder den naem van «Onse lieve vrouwe vander
Roosen ," voerde 945 tonnen last, 230 soldaten, 64 scheepslieden en 30 stukken
kanon. Het maekte deel van de ««armade... wt het landt van Guipuzcoa." Zie.
de aent. op de 20e str. vs. 1-2.
Ald. 3. Swerwijck is eene stad in het graefschap Ferry (N. van Ierland), met
goede havens door de Spanjaerden, ten jare 1578, versterkt.
Str. 89 , 4.

Vijf-hondert bleven doot.

Volgends de «Relatie" waren 230 soldaten en 64 scheepslieden op dit schip
(Mary de Roos), maer daerbij nog «veel edl'." De zoon van den „Piloot" is

alleen ontsnapt en om tot het getal van 500 dóoden te geraken, moesten er nog
207 edellieden en dienaren der edellieden op zijn.
Str. 90, 4-5.

Des conings soon bastaert
Prins d'Ascoli * ghenaemt.

Het lied heeft reeds van dien prins melding gemaakt (Str. 27 vs. 4). Van
der Vynckt noemt hem hertog van Pastrana ««fils du prince d'Evoli, mais qu'on
croyait fils du roi." II, p. 156.
« 6.

Met Oquendo versaemt.
Michiel de Oquendo voerde het bevel over de schepen die uit Guipuzcoa
kwamen; het schip Mary de Roos (onse lieve vrouwe vander Roosen of Nuestra
Segnora delta rosa) droeg zijne vlag.
Str. 96. De overblijfsels der armada invincible kwamen , een voor een , in de
havens van Spanje terug. Deze overgroote zeemagt had niets van alles wat haer
voorgeschreven was , tot grooten spijt van Philips II, kunnen uitvoeren. De Spanjaerden beschuldigden Parma dat hij het hoofd met de Engelschen gestoken had,
om dat hij de koningin van dat land verhoopte in huwelijk te krijgen, en dat
hij de steden welke hij in de Nederlanden veroverd had zoo zacht behandelde
alleen omdat hij deze landen van Spanje wou afscheuren en de kroon er op
zijn eigen hoofd van plaetsen. Deze beschuldiging won grond in Spanje en kreeg
verhoor bij Philips die Parma's bewezene diensten miskende. Dit viel den krijger zwaer op 't harte en verzeerde zoodanig zijne ziekte dat, wanneer hij uit
Frankrijk waer hij versche lauweren gewonnen had, terugkeerde, hij tot Atrecht
moest stil houden en aldaer den 3 van Wintermaend, 1592, overleed.
* Zie ,de noot betr. strofe 27 , 1-4.

EERSTE HANDVOL

KUNST-AFORISMEN,
VA

AUG. REICHBNSPERGER

1.

1. NIET SLECHTS DE POLITIEKE, OOK DE (ESTHETISCHE WEDERGEBOORTE VORDERT, 1N DE EERSTE PLAATS ZELFVERLOOCHENING EN
OFFERVAARDIGHEID.

II. Nooit wellicht is er zulke groote behoefte aan Echte Kunst
geweest als in onze geleêbraakte en nochtans prxtensiëuse tijd.
Maar de kunstzin behoort alle levenselementen te doordringen,
niet zich- zelf als een bitonder element te willen doen gelden.
III. Gelijk de Schepper den niensch met . Schoonheid omkleed heeft, zoo behoort ook de mensch dat wat hij fchept
den ftempel zijner hoogere natuur in te drukken : wat enkel
doelmatig is kan ons niet voldoen.

IV. Alle kunst is in zoo verre fymboliesch, als zij is
uitdrukking eener idee.
V. De kunst. is de middelares tusfchen tijd en eeuwigheid.
VI. Om levend en vruchtbaar te zijn, moet de kunstdrift
uit het hart, niet uit het hoofd komen. Zoo verftond men
ook in alle klasfische kunsttijdperken de kunst met het 'hart ?
en zullen de masfaas nooit een ander zintuig voor hare he1 Zie des Heeren Auteurs rijken bundel « Vermifchte Schriften". Leipzig,
T. O. Weigel, 1855.
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vatting hebben. De nagedachte levert flechts een armzalig
furrogaat op , wanneer die zielenblik (de intuïtie) door den
damp der valsche beginselen verduisterd is.
VII. Even min als de kunst de vormen behoort na te
apen , gelijk ze die vindt in de natuur -- even min behoort
ze 't de kleuren te doen ; ook deze moeten typiesch opgevat en geïdealizeerd worden.
VIII. De fchoonheid der christelijke kunst hangt niet af van
bepaalde vormen , die met algemeene begrippen over-een-kou yen, maar zij beftaat door de menigvuldigheid der persoonlijkheden , welke heur middelpunt in een ideaal , in Christus ,
hebben. De levendige bemiddeling tusfchen het ideale , den
geest en ' de werklijkheid , is de taak des kunstenaars. Het
ledig idealismus is een even gevaarlijke klip als de flaafsche
onderworpenheid aan de natuur ; het kunstpiëtisrnus voert niet
minder op dwaalwegen dan het kunstrationalismus.
IX. Men doet Góthe groot onrecht , wanneer men hem een
Heiden noemt; het Heidendom was in zijn innigste kern
godsdienstig.
X. BOOTSEN WIJ OP DIE WIJZE DE GRIEKEN NA, DAT ONS DE CIIRISTELIJKE KUNST WORDE , WAT IIUN DE HEIDENSCHE WAS!
XI. De christelijke kunst moet, gelijk elke christelijke daad,
uit het binnenste komen. Waar dit het geval niet is, zal de
hoofdzaak , het Leven en de Waarheid , altijd ontbreken.
XII. Van het Christendom zich losmaken
verftast de
hedendaagsche kunst; AAN HET CHRISTENDOM IETS POZITIEFS TEGENOVER TE STELLEN
DIT KAN ZIJ NIET.
XIII. Slechts de godsdienstige kunst is waarlijk populair;
zij-alleen biedt het volk waarlijk voeding.
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XIV. De a esthetische opvoeding des volks kan hechts op den
bodem der religieuze tot ftand komen.
XV. Slechts wat op de beginselen der Eenheid en des Ge-

zachs gegrond is, draagt den waarborg der duurzaamheid
met zich rond.
XVI. Al kan de gewoonte tot den ftaat eener ontzielde form
vervallen , men moet toch , wanneer zij uit eene goede kiem
ontftaan is , er aan vast houden : aangezien het weêr-bezielen
veel gemaklijker valt dan het nieuw-fcheppen.
XVII.

IN DE AKADEMIëN WORDEN ALLE STIJLEN ONDERWEZEN S MET

UITZONDERING ALLEEN VAN DEN WAARDIGSTEN -- DIE IN HET CHRISTENDOM GEWORTELD IS.

XVIII. Het » wat" en het » waarom" zijn in de kunst van
meer gewicht dan het » hoe".
XIX. Zoo dra de inwendige gehalte ontbreekt , begint de
Overdrijving naar buiten te werken.
X.X. Welke ellende voor de archeeologen der verre toekomst,
wanneer eenmaal de kunstfcheppingen onzer dagen worden
opgegraven!
XXI. Onze filozofen abstraheeren der wezenlijkheid het vleesch
van de beenen , en werpen vervolgends elkaar met de laatsten
om de ooren.
XXII. Slechts in het worstelen met de ftof, fterkt zich de
fcheppende kracht. Onze furrogaten en verveelvoudigingstoeftellen zullen dan ook de kunstenaarsvruchtbaarheid hoe langer hoe meer afftemmen.
XX11I. Aan alle bloot werktuiglijke verveelvoudigingeu out-
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breekt de pois[lag des levens, de hoogere adem, het » bouquet".
XXIV. Van al het hoogere gaat de geur af, zoo dra men
het in eene onveranderlijke forrn wil bannen.
XXV. De Architektuur bewaart de overige kunsten voor het
opgaan in damp.
XXVI. Op het gebied der Bouwkunst is het schoone beterkoop dan het leelijke , wijl het eerste de ftof beheerscht , het
laatste haar ondergefchikt is.
XXVII. De zulken, die zoo veel van eene voortzetting der
ontwikkeling van den- Romaanschen Rondboog fpreken , bewijzen daardoor, dat ze van het wezen der Gothiek niets verftaan.
De Gothiek is juist zulk eene voortgezette ontwikkeling.
XXVIII. Met fchrijf- of drukinkt laat zich onze zieke tijd
niet genezen ; daar hooren daden toe.
XXIX. Het tegendeel van het Echte en het Rechte is ter
naauwer nood zoo gevaarlijk, als hunne verdraaying.
XXX. De kunst moet zich voeden met het merg der gefchiedenis.

LEVEN VAN SINTE LUTGAItDIS.
TWEEDE BOEK (Vervolg 1).
XXVIIste C ap.
WIE DAT EEN MAN D ALLENE IN DIEN DAT HISE AENSACH ^ ROUWE
GEWAN VAN SINEN SUNDEN.

1355

Een , abd van Hafflighem , her Jan,
hi bracht toet Lutgarden enen man.
Di man ward wederslaghen sere
doen hise aensach. Dies had dien here,
dien abt, groet wonder ; en alsi quamen
1360 daer af verre , varende the samen,
so sprac di abd den manne toe
van desen dinghen. Na hoerd hoe:
a Saeghdi ginder yet, saeghdi
dat heileghe wijf? » Doen andwerdde hi
1365 « Van dien wive , di wi daer saghen,
ward ic so gruweles wederslaghen ,
dat mi mijn sunden alle sijn leet,
en icse ben te betren ghereet;
en dunst mi dat ie ben ontladen
1370 van minen sunden met Gods genaden,
so dat ie vallen weder nyen mach;
want doen ie in haer anscijn sach ,

so sceend , na dat danken mijn,
dat ie sach dat godleke anscijn.
1375

Dat dit alsus ghevyel themale,
dat const di abd vertrecken vale.

1) Zie ND. Warande" , III, bi . 285 en volg.
Cap. XYVII. Opschrift : In dien dat = in dien tide dat, terwijl, daer, doordien. Vglk. vs. 1285 mettyen. Vs. 1357. Wederslagen , verslagen , getroffen,
verschrikt; vglk. vs. 1596. Zie ook Kerstina, Gloss. -- Vs. 1363. Dit Net staet
gelijk met het etwa der Duitschen ; jammer maer dat wij 't verloren hebben.
Vglk. vs. 268. -- Vs. 1376. Vertrecken, verhalen, getuigen.
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XXVIIIste Cap.
WIE DAT SI ENEN GENAS VAN DEN VALLENDEN ONGEMAKE.

Een wijf had enen sone , die van
den groten evele was siee, hied Ian.
Om hem so dreef si groten rouwe
1380 eu et gevyel so , dat dees vrouwe
hoerde , doen si lach en sliep ,
en stimme, di alsus toet liaer riep
«Gaet toet Lutgarden, di menegen troest ;
u sone sal seker werelden verloest.
1385 Si stont op vroegh , en giuc toet daer,
en offerde haren soene haer;
en daer na dat dad was gedaen ,
so riep si Onsen Here aen
en bat voer Neme , de maget vri
1,nso en dacrna opte stat leid si
haren vingher in sinen mont,
cn maecte een cruse ter selver stoet
voer sijn herte ; eïi daer na meer
so en gevueld bi noch siecheit noch seer.
XXIXste Cap.
WIE DAT IIAER IN ALRE HEILEGHEN DAGE UTERDIATEN VELE HEILEGHEN OPPENBARDEN.

Eens tijds dat men hielt feste van
allen heileghen , so ghewan
Sinte Luigard devosie daer toe;
so dat haer vertoende doe
menech heileghe , en mettyen saen
1400 liet haer die Heileghe Gheest verstaen
met bliscap en met groter feesten,
dat si weer vol van . allen geesten
en dat si van gracien vloyde,
en van allen doeghden groyde.

1395

Vs. 1378. Den groten evele , de vallende ziekte (épilepsie). -- Vs. 1382. En,
een. — Vs. 1388. So riep si , te weten de maget vri , dat is., Lutgardis. 't
was Zij , en niet de moeder , die den Heer aenriep en bad. -- Vs. 1390. HS.
Optestat (maer na en opte zijn herschreven, en de plaets ontbrak) = dadelijk, lat. illico. — Vs. 1397. Devosie , IJS. -- Vs. 1402. Weer, was.
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XXXste Cap.
WIE VERF SYBILLEN GHEANDWERD WAS.
1405

Eens was si siee, de weide Lutgart,
en van crancheiden seer heswaert ,
dat haer van Gagis Ver Sibille
lieflec diendde met vrien wille,
alsi oec Bede altoes , sint
1410 dat si ind (lordene quam een kint ;
maer doch so brachtse doen daer toe
een quaet geest , j n weet nyet hoe ,
dat si vermued was van arbeide ,
en toet haer selven j rit herte seide
141a «Diende mijn moeder ymanne yet,
doen si leefde ? neen , si nyet.
Soen betemet mi nyet vale,
dat ic mi onderwerpe themale.»
Daer na , opten selven nacht
1420 dat rijt hadde int herte ghedacht ,
hoerde si een stymme met beide
haren oren , die alsus seide
u Jn quam nyet dat men mi soud dienen,
maer ic quam dienen dies verdienen."
1423 Alsi dat hoerde van Onsen Here,
berespte si haer selven sere ,
en diende liaer voerweit willeclileke
met groter genuechten en blideleke.
-

XXXIste Cap.
VAN ENEN DIE 1%IESHOEPT WAS : DAT HI OP HAR GROET CLARIIEIT
SACH . EN DAR AF WAS HI GHESTERCT.

Et was oec een ander man,
harde sere meshoept was van

1430 die

Vs. 1410. Ind dordene; de herhaelde d wijst alleen de klein aan die de
uitspraek op die letter legde. Vglk. vs. 1309 en 1316. — Vs. 1412. De constr.
is : Een quaet geest brachtse (bracht haer) daer toe , dat, enz. -- Vs. 1418.
HS. Onder werpe. --- Vs. 1423. Jn =ic en, ic ne. -- Vs. 1426. De laetste
letters van berespte zijn herschreven. — Cap. XXXI. Opschr.: Ghestert. Eene
zachtere uitspraek deed dikwijls tusschen andere consonanten de c mede in 't
schrijven uitlaten. Vglk. sulwile, salstont. In Kerstina star•leker , voor starcleker.
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sunden , die hi hadde ghewracht;
die daer om toet haer was bracht,
dat hi van haer soud troest ontfaen ,
als hi met haer spreke. Eïs saen
1435 als hi hoerde haer suete waert ,
so sach hi boven-haer tervaert
een onvertellec claerheit, die so
groet was, dat hi wart so v ro ,
dat hi hoepte, dat hi siere
1440 sunden quite soud werdden sciere.
XXXIIste Cap.
WIE DAT HAR ONS VROUWE OPPENBAERDE IN « TE DEUM LAUDAMUS» ^ IN DAT VERS : « TU AD LIBERANDUM SUSCEPTURUS ».

Dicwile so ghevyelt, alsi
liaer salme las, de maghet vri,
datte Heileghe Geest haer gaf
the verstane den sin daer af;
1445 en et gheviel op enen nacht,
dat Si TE DEUM LAUDAMUS bad bracht
toet dien verse, dat daer steet,
dat TU AD LIBERANDUM aengeet.
In dat vers so opper,baerde
1450 de maegit Maria Sinte Lutgaerde,
eis geliet haer blidelec toe.
Daer met verstont Luthgardis doe,
dat Marien sunderleke
dat verseken were ontfanckeleke',
1455 daer men inne ghedinet, dat si
ontfinc Gods sone maghet vri.
Vs. 1432 Die daer om, de vijf middelste letters zijn herschreven. — Vs.
1434. Spreke, ten zij het de limburgsche Umlaut zij, die nog bestaet, moest
sprake wezen. Doch zie vs. 601. --- Cap. XXXII. In 't US. staet sussepturus.
Zal men uit deze fout besluiten dat het door eene non geschreven is? Niet
voor aleer men bewezen zal hebben dat eene mans- en monnikshand geene
s in plaets van eene c stellen kan. Vglk. nogtans vs. 883. -- Vs. 1443.
't HS. geeft Heileghegeest in een woord, 'tgeen nog elders voorkomt. Vgik.
vs. 578 en Kerstina, blz. 7. — Vs. 1450. Lutgaerde, voor Lutgaerden, als rijmwoord. — Vs. 1451. In 't latijn : ut... quasi congratulans appareret. -- Vs. 1456.
Magliet vn, zonder artikel , naer 't HS., behoort tot het praedikaet, en is zoo veel
als : maghet vri sijnde of blivende. Misschien echter is de of di (die) uitgevallen.
.
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Daer osn bat si haren vrienden,
dat si Marien getroulec dienden,
eis dat si nyet en stunden stijf,
1460 alsijt leiden, maer broecten har lijf,
en neyghden Marien jnnechleke,
dat weer har seker ontfenkeleke.
Je bid u dat gi dat selve oce duet,
daer sal u tomen af al get.
XXXIIIste Cap.
WIE DAT HAER EENS ARMS WIJFS ONTFARMDE

7

EN DAT HAR GOD

HIED DATSE SEIDE : «PORTIO MEA» .
1465

Eens tijts so sach si een arm wijf,
daer haer herte en haer lijf
met doeghde sunderlinghe sere.
Doen sprac toet hare alsus Ons Here:
«In den salm - so steef ghescreven
1470 «Mijn deel es God, died al moet geven»;
Dat verstact alsus en orale :
u deel dat been ie themale;
gien hebt anders op ertrije nyet.
Daer om als glei en armen syet ,
1475 die u enige almoschene bid,
so andwert hem eil segt hem dit
«Noch goyt , noch selver en es met mi;
dat ie hebbe, dat gheve ie di.
Bid voer heme en sijt hem getruwe
1480 e i gi hebt ghegeven duwe. »
Daer na nyet langhe , alsi quam
toet Verren Sybillen van Gagis , vernam
si, daer si de glosa las ,
dad gewaerlec also was,
1485 alsijt van Gode had ontfaen ,
Bied haer gereckelec dede verstaen.
Vs. 1467. Doeglide, leed, mede leed. -- Vs. 1474. En, een', eenen. -Vs. 1477. Goyt , goud. Z. vs. 1162. — Vs. 1480. Duwti, het uwe. — Vs. 1486 •
Gereckelec , wel , ernstig.
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XXXIV ste Cap.
WIE DAT EEN MOENC VAN HAFFLIGEM VAN IIAER WAS GHETROEST.

Taan enen mono van Haffligem
vind vvi allo bescreven , dat hem
Een prochye was bevolen buten,
1490 daer vole in woende van dissoluten
levene, eis wonderleken leden ,
die veel vonders wrachten Een deden;
daer bi om was tonghemake,
en bat haer , dat si om dees sake
1495 Gode woud bidden harde sere.
Doen gaf haer andwerdde God ons Here:
«Sprect : «Ik heb ons Heren verbeyd,
en bi en heft mi nyet verleyd. » »
Daer af gewan hi groten troest,
1500 en wart van allen sorgen verloest ,
en berichte sijn prochye vale.
Hier af laet ie nu de tale.
XXXVste Cap. (fragm.)
WIE DAT IIAR WAS GHEGEVEN TE VERSTANE
Dl OSANNA HIED 5 EN VAN
VERBORGEN HAD

wat

van EENRE 1VIAGHT NAME

VERDIENTEN DAT SI WAS ^ DIE LANCGE

GEweeSt.

Also help mi God de rike ,
dat si propheta was waerlike ;
1505 want si veel dincs voerseide vorwaer,
die haer van Gode waren claer.
Eens tijts so quam int Walschelant
een priester, daer hi rustende vant
veel heileger lichamen op ene stat ,
1510 daer hi eens nachts lach Gode en bat;
Vs. 1487. IJS. Ha figeem , als nog eens hier voren. — Monc, met nc
herschreven. -- Vs. 1489. J3uten, eigentlijk buiten 't Klooster, maer tevens
op 't platte land. -- Vs. 1492. Van dezen regel staet er, in 't latijn, geen
woord. -- Vs. 1494. Bat is uit bade verbeterd. -- Vs. 1501. Sijn is gansch
herschreven. -- Vs. 1503. Eene eedsformel, waerbij men merke dat op Also
niet als volgt, maer dat. — Vs. 1510. ].3at is : daer hi lach en Gode bat;

notabel hyperbaton, waervan men in de oude talen alleen misschien noch
een voorbeeld zou aentreffen. De maet liet den dichter niet toe te zeggen:
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en als bi lach in sinen ghebede
gevielt dat bi een graf op dede
van alabaster steno gehouwen ,
daer bi vant een heileger ionfrouwen
1515 lichame werdelec ligghende binnen,
dies name dat hi nyen const gekinnen.
Doen bat bi sinte Lutgarden , dat si
Onsen Here bade, dat Iti
vertonen wonde van den lichame,
1520 hoe dat was wijlneer sijn name,
en van wat verdientten hi ware.

XXXVIste Cap. (fragm. *)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hadde, die wel .XII. iaer
ut sier heileger ordenen was,
als ie in latine las;
daer men alte seer voer bat
der heileger seleger Lutbarden, dat
1570 si Onsen Here voer hem bade,
dat hi hem gave sijn ghenade
want men sorghde datte ionfrouwe,
sijn suster , de nonne, van groten rouwe
soud temale verliesen har sinne.
1575 Doen ginc ligghen Lutbard inne
haer ghebedeken , en bat sere
daer voer Gode, den hemelsclien Here.
En doen opstont de werde Lutgart
van haren gebede, sprac si dees waert:
1565

lach eii Gode bat, noch , vervolgens, liet gebruik , men lette hier wel op, de
e van Gode te verstommen of te verstompelen. Maer kon hij dan niet schrijven : eîi Gode aenbat?
*) Hier ontbreekt een gansch blad (recto en verso), dat is zes-en-veertig
regels, waervan twee het opschrift van het XXXVlste Capittel uitmaekten
en de rest verzen waren ; ik tel dus voort met vs. 1565. — Vs. 1568. Het
HS. heeft: seer voer uoer bat; waerbij aen te merken is dat het herhaelde
woord, eerst met v geschreven , de tweede mael met u aenvangt. Het HS.
gebruikt de twee letters schier onverschillig.
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« Men segghe der gueder ionfrouwen , datsi
bar wel getroeste nu ; want hi
sal weder comeu in . dit iaer
the siere ordenen. » Dat wart waer;
want men binnen dien iare vernam,
1585 dat haer brueder weder quacn,
eis beterde sijn leven, e i wart guet.
Dies God hen allen onnen muet ,
di met sunden sijn bevaen,
dat sier sciere moten af staen !
1590
Nyman en sals hebben wonder,
dat sulke ut ordenen gaen ; want onder
de .XII. apostelen was een quaet,
en dinghele vielen ut haren staet.
Daer om en sal hem nyman the sere
1595 verheffen ; want met enen kere
vert sijn doeght al wederslagen ,
wilt hi hem selven te wel behagen;
want es hi heden goet, hi mach
morgen quaet sijn opten dach;
1600 en es [hi] lieden en sundere themale,
hi mach hem morgen bekeren wale.
Daer om en sal en geen sundere
j n meshope vallen te sere;
wantten God altoes ontfeet ,
1605 als hi sier sunden ave steet.
,

XXXVIIste Cap.
WIE DAT SI DER HERTOEGHINNEN VAN BRABANt VOERSEIDE DAT SI
VAN DER SIECHEIT STERVEN SOUDE.

Tier selver tijt so was swaerlike
met siecheiden bestaen van Vrankerike
dies conincs dochter, ddi hertooinne
in Brabant was , en wijs van sinne.
1610 Langhen tijt had si ghebeden
Vs. 1596. HS. weder slagen. -- Vs. 1600. In 't HS. ontbreekt hi. -- En
sundere, een zondaer. -- Vs. 1609. Marie de France, dochter van PhilippeAuguste, tweede vrouw van Henrik den eersten , hertog van Brabant, stierf in

't jaer 1238, den isten dag van Oostmaend, en werd te Leuven begraven.
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met boden , die har boedscap deden,
Lutgarden , dat si voer bar Gode
liefnec bade in dien node.
Si bat, en ontboed har saen ,
1615 dat si nommermeer en soud staen
van haren bedde. En si bat
har boven alle dinghe, dat
si al te stervene bar bereidde,
en Gods met groten hope untbeidde.
11320 Daer na onlanghe so starf di vrouwe,
en liet har vriende in groten rouwe;
en na har doed vertoende si hare
der werder Lutgarden oppenbare,
en reide, dat si soud werdden sciere
1625 verloest genedechlec uien veghviere ,
metter helpen Onser Vrouwen,
die si op ertrike minde met trouwen.
Oee seid si van een edelen man ,
den borchgreve van Brusele, dat hi van
1630 delen ertrike gesceden ware,
eer ment wiste oppenbare.
XXXVIIIste Cap.
WIE DATSE ENEN WIVE VOERSEIDE HEflIeleke CORINGHE EN WIE
SISE DAER AF VERLOEStC.

Van Sinte Stevens een clusennersse
had groet aenvechten eii grote persse
van sware coringen diese aenvacht.
1635 Si bat Lutgarden , « want sijs wel macht
aen Gode hadde, dat sijs hem bade,
dat bi aen har dade sij n ghenade ,
en har af neme die choringhen.
Doen vreghd har Lutgart sunderlinghen,
1640 «wat coringen datd wesen mochten,
Vs. 1618. HS. altestervene (sic). -- Vs. 1619. Met groten hope, welligt
eene schrijffout voor : met groter hopen. — Vs. 1629. Het latijn zegt dat dit
met den zoon van den Borggraef of kastelijn voorviel. Vader en zoon hieten
Godefridus. — Vs. 1634. Het weggeknipte van dit en van 't vier. vs. meen
ik. goed hersteld te hebben; maer coringen in dat. sing. vereischte szvarer. tiet
rijm laet geen swaren... aenvachten toe. — Vs. 1638. Nenze, zie vs. 1434._
Xii
DIDTSCHE WARANDE IV.
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diese so sere altoes aenvochten?
Dies scamdesi har te seggen sere.
Doen sprac Lutgart : «Mi heft Ons Ilere,
dat gi mi seggen nyen woud, vertoont,
1645 die nyrnanne bedrieght noch oec en boent. »
Daer seid haer te male de guede Lutgaert
wat si int herte hadde tervaert ,
dat si den priestren nyet seggen en woude;
en troestesse daer toe , dat si soude
1650 ba r bichte spreken gliewarechleke,
en betren har leven volcomeleke ;
en lietse van allen ongemake
so wel gegenst en the gemake ,
dat si daer na met groter bliscap
1055 ten dienste Gods nyet en was slap....
Oec gheviel dies selfs gl.ielijc
enen converse, di hied W vrij c.. .
Teat wonder wast , dat bar versvenen
heyrnelec dinghe? si had den ghenen
1660 met bar altoes , dies oghen dat sijn
claerre vele dant tsonnescijn ;
dat harde wel sceen aen de dacd,
dat hier na ghescreven staed.
Nu hoert een wonderleke dinc :
1665 Een minste was, die een sunde begint,
en heymeleke had ghedaen ,
die bi nyen durste laten verstaen
den priester, van scemden, als menech duet
(die scemenesse sijn es nyet guet).
1670 Daer na , nyet lange, quam een in reine
en in ghedenten van peregrine',
en bat dien sundegen minste saen,
dat hi hem sijn hoefd woud dwaen :
«dat hem . moeste de Heileghe Geest
1675 de sunde vergeven, di In meest
Vs. 1656. Iets desgelijks gebeurde, .enz. -- Vs. 1669. Die scemenesse rijn,
dat is, van hem ; zonder omzetting: zijne schaemte; of sijn, volgens andere
voorbeelden in dit gedicht , in plaets van sien (si en) ; wat heeten zal : Die
(zulke) sctiaemte , zij en is niet goed. Wie dit volgen wil plaetse een comma
achter scemenesse.

LEVEN VAN SINTE LUTGARDIS.

16

onsage. » En als de sundeghe man,
also als hijs hem bat , began
den peregrine sijn hoeft te dwaen :
vant hi in sinen nacke staen
1680 een oghe, die was a l te claer.
Als hise sach , wart hi in vaer,
en riep doen op di selve ure :
«0 ! siet den minsclie, di scegen nature
in . sinen nacke gheoget es ! »
113,35 Doen leid de peregrijn : «Sijt des
seker, dat es di oghe, dier nyet
en es verborgen wat gesciet,
noch oec verborgen sijn en mach.
Die selve oghe waest , di u sach ,
1690 doen gi de sunde deed heymeleke. »
Mettyen vervoer bi wonderleke.
XXXIXste Cap. (fragm.)
WIE DAT SI ENEN DI VERMOYD WAS VAN BIECHTEN TE HORENE MET
HAREN GEBEDE VERLOestC.

Siste Lutgart, de Gods geminde,
si maende de priestere, di si kinde,
.
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XLste en XLIste Cap. ontbreken.

XLIlste Cap. (fragm.)

Maer doend tijt doehte Onsen Here,
1695

dat hise woude van allen lede

Vs. 1676. Onsage, vreesde ; wat anders meestal eene t heeft : ontsage. —
Vs. 1693. Hier ontbreken drie blaedjes met twee-en-twintig regels op elke
zijde , of honderd tweeen-dertig regels in 't geheel. Daer de drie opschriften het getal. der verzen niet zeker laten berekenen , tel ik over de gaping
heen.
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verlosen, Koerd wat hi toen dede :

hi oppenbarde har blideleke
daer si weende betterleke,

en danct har, dat si getruweleke
1700 menech

iaer e i meneglhe weke

der sunderen orber had gedaen..

5lettyen so nam bi sijn Zant saen,
die hi aen dies crusen stake
ute recte tsijn ongeznake,
1705

en veghde de tranen van haren anscine,
en sprac toet hare; « 0 dochter mine,
in wil nyet dat ghi voerwert meer

voer mijn sunderen maect enech seer ;
maer troestd u , e l neaat j n mi vrede,
1710

en blijft gedaetslec in uwen ghebede;

gi selt met rasten , sonder seer,
mans vaders abolge voerwerd meer
van den sundere genedelec keren,
hem te troeste e l mi the eren ,
1715 als ghi met tranen deed toet nu
dan sal nyet falgheren aen u ..
Indien wesene bleef si waerlike,
toet dat si scied van erterike.
XLIIIste Cap. (fragm.)
WIE DATSE WEL VIF IAER GEDAEDSCELEKC
GODS MOEDER OCH VAN DEN

1720

was GEVISENTERT VAN

Apostele i.

Hier na leden wel vijf iaer,
dat si heymelec, nyet oppenbaer,
seide toet enen guden man
met groten tranen , dat si van

Vs. 1709. Troestd , zoo veel als troest'd . troestet ; en zoo is meestal td een
door middel van de schava tweernael geslagen tandletter. — Vs. 1712. Zonder
twijfel heeft de s van vaders hier voor oorzaek de omzetting en de volgende
vokael. Z. Kerstina, blz. 7. -- Vs. 1713. Genedelec. De laetste sylb is her.
schreven. -- Vs. 1715. Men zou, mits vs. 1712 achter voerwerd een comma
te plaetsen, ook dan in plaets van als kunnen aenvullen, belette het niet
een uiterste deeltje van 't hoofd van eene lange letter, dat nog zigtbaer is.
Voor dd (sic) is er te veel plaets. Ik voeg hier bij dat, volgens 't latijn, als
ter vergelijking dient: even als (sicut). — Vs. 1719. HS. Wel wijf' iaer.
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Gods moeder dagelijcs wart besocht,
ocht van den Heilegen Apostelen , ocht
1725 van andren Heilegen ; sonder nochtan
dat si dicke besocht was van
den j ngelen. Nochtan in allen desen
soen mochte har raste voltomen niet wesen,
toet dat si hein allene vant
1730 die boven alle Sante es sant....
Wat nuwer wonder gescied daer dan?
Lutgarts siele , si smelte van
minnen, e'n wart gewond en qual
metter bruet , daer men dit al
1735 jn CANTICIS beFcreven vind.
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XLIVste Cap. (fragm.)
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socht ie dien mint de ziele mine... .
Dander es dat beddekijn
1780 dat Salomons was : dat was so fijn
dad rasend te vollen geprisen nyen can.
dad bedde omgrepen .LX. man
de starxste di ja Israel waren....
Dat derde beddeken , wil ie nu baren,
1785 da t eest beddeken, daer men af seght,
dat scone bloyt en blomen dreght ... .
Dirste beddelen duaet ons verstaen
de geen di nuwe leven aengaen :
dat sij n , di hen aen nemen den staet
1790 van penytencien, na wiser liede raed.
Vs. 1725. Sonder nochtan, enz. letterlijk : daer niet bijgerekend bovendien,
dat zij, enz. — Vs. 1735. Na dit vers ontbreekt alweêr een geheel blaedje,
uitmakende vier-en-veertig regels , ieder zijde hier ook van twee-en•twintig
wezende. Uit de rijmen blijkt dat het opschrift twee regels uitmaekte. Ik
breng vervolgens twee-en•veertig verzen in rekening. -- Vs. 1783. HS. jn
Irael (sic). — Vs. 1784. Baren, eigentlijk ioonen, en dan kan men er een
duplex punctum achter plaetsen , zonder komma in 't vers ; of men versta
er verklaren door , en late mijne afstipping staen.
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»ander bedde es dat hen aengaet,
die toe nemen in heileghe daed
daer motensi seer striden binnen,
opdat si selen den viant verwinnen....
1795 Terde beddeken gelijst hen wale ,
di hen j n coniemplacien temale
ufenen , in den hoechsten graet
dat es der volmaecter staet....
Opt dirste bedde leght de gewondde;
1800 op dander , die nyet wel en sonde
gewandelen , maer wart mede saen.
Opt derdde bedde leght, sonder aen,
die al verwonnen heft , de verwende
ziele , di opten brudgoem lende....
1205En als was dat sake dat si
opd yrste bedde, de maghet vri
van hoeft sunden nyen was gewont,
si sochte nochtan jn alre stont
volcomeleke haren ghemiiiden ,
•

1810

als wi van har bescreven vinden

want si beweende na har macht,
en claeghde waerleke alle nacht
die onwetelec sunden , di si
mocht hebben ghedaen, de maget vn;
1815 eïs dbedde der conciensien , dat
dwoegh si met tranen erg maket nat.
In dander beddeken , dar men op strijd,
daer so socht si alle tijd
haren vrient , der vrouwen name,
1820 doen si ieghen haren lichame
met sware abstinencien vacht.
.
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boven den genen di si mint;
want minne en genen here. en lint.
Mint si hoge, ocht mint si neder,
Vs. 1206. Opd was eerst opt. -- Vs. 1809. Glieminden; de verbuiging,
door HS. en rijm bewezen , verdient opmerking. -- Vs. 1821. Hier ontbreekt
nogmaels een blad of vier-enveertig verzen.
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dreght si grauwe, ocht bonte cleder,
1870

mint si arme , ocht mint si rike,
sijn minnet nyet sonder gelike.

Si moest 'anders al ut end ut
deerne heten eR nyet brut.
Dat was betekent met Adam,
1875 daer God van sire siden nam
Even ; nyet van sinen voete.
Met welker fyguren dat ie nioete
en sal verstaen, dat arme eu rijc
daer si minnen , sijn ghelijc ,
1 $ 8) en van tween Berten werelden een,
alst wel aen Lutgarden steen,
die met Haren Lieven Here
was verenecht 'allo scre,
datd een herte e l een sin
1885 was tusschen hen, noch meer noch min.
TYant also ghelikerwise ,
als men werpe, seer ochs lyse,
een druppele waters in een vat,
dat vol van veine ware , dad
1890 di druppele , na den sinne mijn,
verwandelt soud werdden ia den wijn:
also was har gheest puer reen
met Gode geminct , eïs worden een.
Eïi dat was dat Cristus sinen
1895 Vader bat. Doen hie sier pinen
neecte, so bat lei sinen Vader
voer die Apostelen ; en voer algader
di geloeven souden bat bi,
en seide: «Vader, ie bidrie di,
1900 also als du best een in mi
efi ie in di, bid ic, dat si
jn ons sijn een, mijn heilige Vader!»
Dit waren tekene van minnen algader.
Vs. 1872. HS. Al utend ut. Vglk. I, vs. 199. -- Vs. 1873. Deerne of
dierne, dienstmaegd. — Vs. 1886. Men lette op den samenhang : Also gelikerwise... dat...: also... --- Het woordtje Als , vs. 1887, valt daer los binnen

in , en beteekent wanneer. -- Werpe is wvierpe.
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Voerwert moeghdi weten wale ,
dat har geest was altemale
in Gode , haren vrient., verslonden;
so dat si te menegen stonden
van groter overtulleger minnen,
metter wiser conyneghinnen
1910 van Saba , van haer selven quam ;
en van wondere dat si vernam,
soen bleef in hare en geen geest,
en wart verhaven, als men leest,
en op gevuert haer geest aláader
1915 j n den hogen. hemelschen Vader...
Nu wil ie dit ander boet hier joden,
daer men mach veel guets in vinden;
en wil dat derde te dichten beginnen,
daer ghi jnne lelt mogen kinnen
1920 wat si verachte voer haer doed ,
en hoe haer jn der lester noet
God getruwelee stont bi.
Maer ie wille eer rusten mi,
eer ic dat derde boet beginne,
1925 om te vergederen te bat mijn sinne ...

1905

Vs. 1906. Men merke vrient • onverbogen; of staet Gode in ace. ? -- Vs.
1908. Overtulleger, overtolliger.

WILLEN WIJ

ALLEEN DE GOTHIEK?
Tot de meest gewone en gretigst voortgeplante befchuldi-gingen, die men , als zoo vele krijgstuigen tegen de muren
en tinnen richt der kunstleer , die in de » Dietsche Warande"
wordt voorgeftaan , behoort het zeggen : »-Gij wilt alles Vothiek;
gij keurt den othischen bouwtrant alleen goed : gij zijt een
dweoper,- die alle dingen befchouwt door de bril uwer Vothische vooroordeelen."
Wij gaan op deze verwijten een kort en verftaanbaar andwoord geven ; wij zullen trachten daarmede tot hare wezenlijke waarde teug te brengen, wat men met zoo luidklinkend
wapengekletter voor een achtenswaardige oorlogsblijde of evenhoog zo"u willen doen doorgaan , waarop de belegeraars met
eenige redelijkheid de hoop der overwinning zouden kunnen
bouwen.
0m de befchuldiging te kunnen beftrijden,- - - om de veroordeeling te kunnen wederleggen,-#- j- moet men beginnen met
haren inhoud te kennen. Zijn de befchuldigers en oordeelaars
van de waarde diens inhouds bewust ? Kennen zij de beteekenis van hetgeen zij beweren?
Wat is , naar hunne meening , DE GOTHIEH? 4 j Het is , zul len zij antwoorden , die bouwtrant welke zich voornamelijk
door zijne puntboogvensters , zijn talrijke torentjes, (pinakels),
zijn menigvuldige ;,cieraden en foms door zijne langwerpige
magere vormen onderfcheidt. In die kerken -- want den jo thieken bouwtrant op iets anders . dan kerken te willen toepasfen is het toppunt der verbijstering wordt veel beeld- -
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werk vereischt , en , zeggen fomrnige fijne geesten , die bedden moeten dan vooral mager en ftijf, moeten zeer misteekend
zijn. Regels , trouwens, beftaan er , over 't geheel , in de Gothiek niet : hoe zou er ook hij een bouwtrant , die van de
barbaren is overgenomen , die zijn naam draagt van dat volk
(de Gothen), dat in éenen adem met de Wandalen pleegt genoemd te worden, fprake van regels en van eene ware , onverbeterlijke KUNST kunnen zijn? Men is natuurlijk vrij om
zijn fpitsbotgen en torentjevs aan te brengen, waar men wil,
en daar gaat dikwijls een enorme som geld meê heen, dat beter
befteed had kunnen worden. De voorftanders der Gothiek willen dan, met alle geweld , te midden onzer moderne fteden
'othische kerken bouwen , en verfmaden geheel de fraaie kerken , die men vroeg en laat in den monunientalen ftijl , met name
in de hoofdftad der Christenheid, gebouwd heeft. Daar mogen, nergen1s, geene andere kerken dan Vothische kerken meer gebouwd
worden ,' en men zii( Plus IX wel willen dwingen het meesterftuk der bouwkunst, de St Pieter , onder de voet te halen,
om er een van die eeuwige fpitsboogbouwsels met hunne buitenfporige ieraden voor in de plaats te ftellen.
Ziedaar eene meening en waardeering , die ons, bij minder
en meer uitgewerkte gedeelten , ontelbare malen is ter oore
gekomen, en zelfs enkele reizen is voorgeworpen. Wij zouden,
zonder moeite, in de oplosfing der vele belangrijke vraagftukken,
die in deze weinige woorden worden aangeroerd, of waarop
daarin toefpeling wordt gemaakt, ftof vinden voor een dik
boekdeel: maar voor heden mogen wij niet verder gaan dan
eene korte befpreking van beginselen. Neen ! is de Gothiek,
ook maar in eene geringe mate, dat. -gene wat onze tegenstanders er van zeggen,-H dan waarlijk wijzen wij haar af, niet
alleen voor ftadhuizen en poorten , maar vooral , vooral, zeg
ik, voor kerken. Kerken zijn monumenten, die de ORDE bij
uitnemendheid moeten vertegenwoordigen, om dat zij de Heiligdommen en Paleizen van een Alwijzen Schepper zijn ,4. die,
alles met getal, ïiaat , en gewicht befchikt". heeft; kerken
moeten als CHRISTELIJKE MONUMENTEN haren bouwregel zoo . min
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ontleenen van nomadische Gothen — al hadden die krijgslaai
tige landverhuizers ook eene groote nationale kracht -- als van
de heidensche vijanden des Christendoms : in dien zin moet de
christelijke bouwkunst even min - Gothiiisch en allerminst Ari-

aansch-Gothi sch als Grieksch-Romeinsch wezen. Ook mag de
kerk, die een centrum voor ftad en burgerij moet zijn, niet
bij den aanblik van die ftad. al te zeer affteken,-p-- gelijk bij
voorbeeld de rorinthische Poort bij het Amsterdainsche Haarlem^er plein -- en vooral ook moet men aan het ruime , rijke
Christendom geene vormbepalingen opdringen , die uit willekeur , vooroordeel , onrechtvaardigheid, in plaats van uit de
logi,ka zelve voortfpruiten : men moet de verfcheidenheid niet
dooden om den wille der eenheid; want - het is door de verfeheidenheid , dat de eenheid waarde krijgt. Eenheid is dood
en machteloos,-t+ als er geen Verfcheidenheid famentreft, om
haar uit te maken. Dit volgt uit het eerste en verhevenste
leerftuk des Christendoms=zelven. Waar eene Drie-Eenheid de
typos is van het ftelsel-'--- daar kan de verfcheidenheid niet
uitgefloten wezen..
Wij verwerpen dus alle eentonigheid , eenvormigheid , fabriekmatig afgietsel van een beperkt en voor plaatselijke behoeften ontworpen voorbeeld.
Zo6 weinig willen wij » alleen-de-Gothiek",- - zoo weinig genade vindt in onze oogen wat men Gothiek noemt.
Wij zijn bepaalde vijanden van het te pas of te onpas aanbrengen van den puntboog --# ook zelfs in echt gothische geftichten ; bepaalde vijanden (en we hebben dat reeds tot vervelens toe verkondigd) van overladen4ieraden^--, aller eerst van
het misbruiken des pinakels. wij dulden geene misteekening,
offchoon wij , de ziel hooger ftellende dan het lichaam , belijden moeten nog meer waarde aan het IDEE en de UITDRUKKING

dan aan den voRnz eens beeldwerks te hechten. En wij durven
bewet,ren , dat , in vele gevallen , de waarde van idee en uit=
drukking niet zijn in evenredigheid der waarde van den vorm.
Van daar dat men ons een fanatisme voor misteekende Beelden toefchrijft.
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Maar wat willen wij dan?

Zullen we beginnen met te zeggen, wát we door DE GOTHIEK
verftaan,-ft vrijlatende aan ieder , die kennis genomen zal hebben van dit ons kunstbegrip , dezen naam al of niet op de
door ons bepleite kunst toe te pasfen ? --j- 't Is misfchien niet
overtollig. Maar nadrukkelijk herhalen wij , 't is niet zoo zeer
voor het juiste gebruik van het woord Gothiek dat we 't opnemen* 't is ons te doen om de zaak , die we fteeds gemeend
hebben er meé te mogen aanduiden.
We beginnen dan met te herinneren , dat de Gothiek met
de Gothen niets gemeens heeft. Dat men den bouwftijl van
het Europa der XIIe , XIIIe, XIVe en XVe Eeuw Gothiek noemt,
is te wijten aan eene historische anedote, een italjaansche
epigramma van de tijd der lienaisfance. Als ge , in de dagen
dat de Gothiek haren hoogsten bloei beleefde , tot den be kwaamsten bouwmeester , priester , of wijsgeer, van de 90thische bouwkunst zoudt gefproken hebben , dan hadde hem
-deze uitdrukking* een onverftaanbaar 'abra)adabra toegefchenen en hij hadi wellicht een kruis gemaa^k't. Dát pri n,o n
behoudends ons recht en ons plan om , fprekende van dé architektuur en , het vormenstelsel der genoemde Eeuwen, de nu
eenmaal geijkte uitdrukking ^othiek en ^' offiische bouwkunst
met een kalm gemoed te gebruiken
Zien wij nu , wat wel de meest in het oog vallende regelen en andere eigenfchappen zijn der bouwkunst, die wij
voorftaan.
1. Het uitwendige wordt nooit geloochend of warsproken
door het inwendige.
9. Het inwendige maakt zich uitwendig kenbaar.
3. Het onderdeel draagt kenmerken van het geheel waar het
toe behoort.
4. Het geheel verbergt zijne onderdeelen niet, noch ook ftelt
ze ten toon.
1 Zie D. Warande", 1857 , bl. 482 , reg. 28-30 , maar lees , in plaats van
hun" , «hem". Zoo ook «Heilige Linie", bi . 168 , 196.

2 Verg., ook deswege , D. W." 1857 , t. a. p.
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5. Drieërlei geestelijke kern ligt in den [toffelijken vorm befloten en drukt er zich min of meer in uit : het begrip der
doelmatigheid of geriejijkheid , het denkbeeld der fchoonheid,
en de fymbolische beteekenis : het pra tische, voortgebracht
door het gezond verftand , - het fchoone, voortgebracht door
gevoel en verbeelding, het zinrijk-geheime , voortgebracht door
de bloe, énde christelijke wetenfchap. Het Genie, ontvlamd door
den H. Geest Gods , kan gezegd worden te zweven boven die
drie elementen ; door die beftraling is er harmonie tusfchen
de doelmatige , de eesthetische , en de fymbolische vormen;
door de kracht van dat christelijk Genie, den mensch door
den Creator Spiritus ingeftort , is het wiskundig onwraakbare tevens het asthetidsch evenredige en het fymboliosch
juiste.
6. Uit hoofde der drievoudigheid van deze bouwkunst gaat de
Esthetische kracht nooit al léén te werk , om fchoone vormen
te- fcheppen en die naderhand vast te hechten aan het maaks el der Gerieflijkheid. Het drieërlei geestvermogen fchept te
gelijk, en zoo zal dikwijls Gevoel en Verbeelding (of JEstheti}á)
niets anders te doen hebben dan het foffelijk doelmatige te
veredelen , te versieren , zonder het, te verbergen.
7. ' Deze kunst bootst wel in hare [tudié, maar niet in
haar doen de natuurvormen na, zij heeft haar eigen vormenftelsel , dat flechts min of meer met dat der natuur
over-eenvkomt. Zoo ook heeft zij haar eigen wijze van fcheppen , die dikwijls van de wijze waarop de natuur voortbrengt afwijkt. Wat zij maakt, is geen d u p l i)t a a t van hetgeen
de natuur werkt, maar flechts eene v o o r f t e l l i n g. Zoo heeft
zij velerlei graden van natuurverbeelding in haar doen. Zij
kan door lichte aanduidingen dikwerf voortellen ^ï^ wat in de
natuur zich volledig georganizeerd openbaart. Zoo kan men
met geringe ftoffelijke middelen kunstvormen fcheppen die eene,
groote werking doen , omdat zij tot de herinneringen en de
b zondere Liefde van den toefehouwer ƒpreken. Zoo doende
werkt de toefchouwer zelf mee , om het kunstwerk meer af te
werken , dan objeliief het geval is. En wat de toefchouwer doet
-
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beljoeft de 'kunstenaar ' niet te doen ; de kunstenaar moet dan
Ynaar zorgen , dat de toefchouwer tot die volledigingsarbeid
gedwoi.gen wordt.
-

Iet bij (a) gezegde blt niet slechts uit dat belangrijke kunstelement dat men le chanfrei z (de duizendvorinige_afbiliöening) noemt
imaár - ook uit de kalligrafie, het 'kunstlettersysteem der middeleeuwen.
(Zie `i'D. W ránde" , pa•tke f'ira2zcaise , 1855 , 56 , bl. 5 2 , 53.)

8. Eene eigënfcllap dezer, lunst is het ook : geene meerdere
vormen aan 'te „ brengen dati- uit de )konstru^tie te wettigen
j de kor struJtie , opgevat niet in hare ioevalligeverfchijzin;
ning aari dit bizbuddre hoti.wwevk, " rnaar met bare algemeen
eigenfchappen.
-

`

s

Zoo, bijv. , waïincèi men een vierkant plankjen heeft aan te fpijkeren ,
zal gefchiktcl iji -de pIa ts war d6 _ Dagel wordt ingedreven worden
voorgestelc 5 els zich buitel -eren kant van het plankjen gebogen hebbende-, 'wat c!oor het pletten en door het veidr-ingen van ftof gemotiveerd wordt ; omgekeerd kan ook hèt plarikjen gerekend worden te
_zijn ,uit;eftieden op de, 4vlaatáen waar liet minder fterk behoefde te zijn.
-

-

,

9. Aan alle ftoffen ftelle men, eer men ze verwerkt, de vraag
in welke foort van vormen , over-eenkomstig harelr aard. , zij
zich best kunnen vertoonen. Dit ftaat weer met de drievoudigheid der kunst in verband. De Voelmatigheid , de Schoonheid en het Symbolisme zullen gezarnen4lijk de keus der ftof

bepalen en de 'vorm zal hieruit volgen. Waar men hetzij met
ijzer het zij met hout verbindt, zal men, bij voorbeeld , zoo
min de zelfde esthetische veréiering aan de vormen kunnen
geven , als deze , konstrul tief , de"zelfde afmetingen toelaten.
10. Niet Hechts kunnen , bij de.^e kunst , de fchoonste esthetische effcIrten gezegd orden uit geometrische famenftellingen
geboren te worden +I- maar deze laatsten treden ook vaak in
de plaats der grootere materiaál-maTaJs , die bij minder verftandelijk ontwikkelde ftijlen noodig zijn. Zoo beheerscht , in
de Gothiek de geest op het krachtigst het ftof, en wordt tusfehen beide dezelfde rangregeling waargenomen als tusfchen ziel
en lichaam.
)
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Hef boomseigenfehappen , 'evenwicht , en wat ' dies meer zij , leenera
zich in dezen ftijl tot buitengewone diensten. Het karbeelrysteern -^dat men zeer ten onrechte niet het porie-á faux verward — is een
der schoonste en vruchtbaarste elementen der Gothiek,

'11. De hoofdvormen drukken gaarne uit, dat wij hechts
! ne t de voeten op de a at r d e ftaan , om het voorhoofd ten
hemel te heffen. De pijlers en muren nemen zoo weinig plaats
als mogelijk
de ^áardé
in, om op
te fti'gen in de>
lucht,
^is opJ
p
J^
gelijk Hik , die » in dr ie dagen" EEN IIEILIGEN TEMPEL gebouwd
heeft , in de richting van dien zichtbaren Hemel is opgeftegen ;
die lijn, die van de aarde te i` Hemel klimt en fterk uitkomt
in de hootdbouwvormen' is de lijn der gebeden en - van de
vlammen des -lichts.
12 Rijzen de muren naar boven--- de beren en fteunboogen ,
die betrekkelijk licht zijn en zich opwarrs verdunnen , maken
liet mogelijk, dat de muren licht zijn ; waar bogen in de
plaats kunnen komen, vallen de muren weit; zelfs de buiíènxnuren , en haar bcfchutvermogen wordt overgénomen door
groote glasweefsels , die de roeping vervullen het Licht en de
Warmte des Hem els door te laten en wind en weer biriten te
fluiten.
13. De hoofdwet ter bepaling der vormen wordt afgeleid
uit het doel waaraan zij te beanr\woorden hebben,- i eenmaal
den algemeenen geest aangenomen : de richting van het ftoffelijke naar het geestelijke , van de aarde naar den Hemel, van
het inwendige naar het uitwendige '4-- hetwelk, een en ander,
. typisch door het heerlijk begrip dat onder het woord OF FER
fchuilt•wordt voorgefteld.
,

-=-

-

-

Het ligt voor de land , dat het eenvoudigste Iylnbool van dit be-

grip , . het opftreven van het geestelijke dwars door het stoffelijke heen,
inderdaad HET Knuzs is : de dwarsbalk , ziedaar de tijdelijke travèrs;
de paal, ziedaar de Hemelwaart wijzende en rijzende zuil. De dwarsbalk wijst naar de lengte en breedte van het ondermaansche ; de paal
naar de oneindige verhevenheid der Hemelen.

l4. Wat , door zijne beftemming, het ruimste plaats moet
geven aan ftoffelij*k6 ei schen zal, met behoud der grond --waAr-
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in minderen graad het karakter der opftreving vertoonen.
HELD

Daarom worden de hoogste en rankste vensters in het e oor der
kerk gevonden. Daarom heeft een kasteel , een ftadhuis , eene beurs,
een woonhuis , een winkel , andere vormen dan een kerk.

15. Al de geledingen , die door het fpel der lijnen , bij de
uitwerking van licht en fchaduw , aesthetischè bekoorlijkheid
aan een bouwvorm geven , zijn voortgekomen uit de beginselen eener redelijke )construYtie , aan do algemeene en "zondere behoeften beanjvoordend die het kun t^verk he ft te
vervullen. Zij zullen andere zijn, onder een helderen 3taliaahschen hemel ; bij fcherp zonlicht ; andere, in de noordelijke
luchtftreken.
16. Is het opftreven meer in den puntboog èn de ranke zuil`
der kerken , dan in de bouwvormen van ftadspoorten , ftad-_
huizen , beurzen , fchouwburgen , kunstkabinetten enz. op , te
merkent- de fchuine daken en het grover of' fijner getorente
van allen geeft toch genoegzaam te kennen , dat men zich wapent tegen regen en fneeuw , dat men zich zorgzaam bedaakt,
en even zeer , dat men alle verrichtingen des levens bekroond
wil zien door hare opdracht aan den Schepper en Heiland det
tiv iereld,- in den » hoogen Throon". Den Hemel noemde merg
van ouds » Throon".
17. Dat wij in ons levend en groeiend vormenftel4el -het
afval der grieksche en tomeinsche godentempels niet wenschen
op te nemen , fpreekt wel van zelf. Voor zoo ver de r.-trorn.
vormen aanvankelijk , bij de ontwikkeling van den christelijken
mijl , door eene eigenaardige natuurkracht en algemeene redelijkheid zich hebben kunnen handhaven , behouden wij ze
gaarne;--+'t blijkt uit vele bazementen en kapiteelen.
18. Uitfluitend willen wij ook den puntboog niet hebben
doorgevoerd. Er kunnen aanleidingen zijn , om op een minder
punt van ontwikkeling te blijven ftaan. Ons behoort de geheele
gefchiedenis der christelijke bouwkunst, van hare wieg (IV` Eeuw
tot 'haren -zwijmel(laap (1500-1810'), en met hare ontwaking
en de herneming van haren vang en rechten in onze dagen.
ti
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DeJatijnsche bazilieken, zoo min als de iiyzantijnsche en ,i omaansche achthoeken , zijn uit ons geheugen , en , wij herhalen het,
er kan reden zijn om de lagere zoowel als de hoogere trappen
der kunstontwikkeling in tegenwoordige geftichten te herdenken.
Uit de gef'telde regelen en aangegeven eigenfchappen blijkt,
dat hetgeen men houdt voor het wezen uit te maken der
Gothiek, namelijk de » fpitsboogen" en de » torentje is" pinakels (wij zwijgI van ` het » kantwerk" uit den derden ftijl)
niets anders zijn dan 'een gevolg van de beginselen , die in
deze kunst verwezenlijkt worden ; en niets meer dan enkele
elemnenten, van -1e talrijke , waar heur vormenftelsel uit beftaat.
Het aangeduide' noemen wij dan de Gothiek. Zou men het,
toegepast, op iets anders dan kerkbouw , dezen naam niet wille TL geven, L- wij hebben er vrede mee ; mits, men erkenne,
dat +dan' de kerkgothiek eene natuurlijke en fchier noodwendige verwezenlijking is van de redelijke beginselen , door ons
ontwikkeld.
ene Goth ek die geen regels zou hebben verwerpen wij
geheel. :'Wij erkennen , eerbiedigen , en zullen , bij ons best,
handhaven niet minder dan DRIE volledige ftelsels van wetteti , die in elkander grijpen als de cirkels op bladz. 4.9,8en
429 der » D. Warande" voor 1857. Die drie ftelsels hebben elk
haar talrijke .formulen ; zij onderftellen , verklaren en volledigen
elkander.
Wij willen, te midden van moderne fteden geen heterogeene
kerken bouwen. Wij willen in de fteden opzoeken en doen
uitkomen , wat er redelijks , oorfpronkelijks, christelijks aan
bouwvormen voorhanden is ; wij willen trachten er dit te doen
aangroeyen , en onder het toegevoegde zullen, te Utrecht of
h aarlem bij voorbeeld , eenige in waarlijk utrechtsche of haarlemsche gothiek gebouwde kerken kunnen voorkomen.
Het is eene dwaling, dat de Renaisfance-kunst meer thuis in
Italië zou zijn, dan de Gothiek. De Gothiek is niets anders dan
eene natuurlijke voortzetting liet zij van den ftijl der oude bazilie ken het zij van den S. Vitale van Ravenna — van den S. Marco
van Venetië van de kathedralen van Pisa of Florentië, en alle
;
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andere, die de revolutie van omtrent 1500 voorafgingen. De
tegenwoordige St-Pieterskerk is , om geene enkele reden , een
waardiger Heiligdom dan de baziliek die plaats voor haar heeft
gemaakt. Er beftaat voor ons niet de minste reden de Renaisfance-arkaden der Opperipriesterlijke Kathedraal, St Jan van
Lateranen, hooger te ftellen dan haar gothiesch altaar en hare
gothische apsis , haar LUcIDA niet de vier evangelische puntboogvensters : in tegendeel in de kathedraal van Pius den
Negende proklameert het ogivaal fanktuarium en de geheele
puntboogverlichting de meerderheid der Gothiek boven de
Renaisfance der arkaden, het minder verheven kerkdeel.
Hoe men zou moeten bouwen — indien men thands in
Italië belangrijke kerkgeftichten te ontwerpen had , federt
Titiaan bij Fra Angelico wordt achtergefteld , Savonarola zijne
verdedigers vindt , gothische glasfchilderingen in het Vatikaan
worden aangebracht , en de H. Vader zich de befchermer der
duitsche kunstrichting betoond heeft -- is een punt van onderzoek, thands niet uit te maken.
Ziedaar, hoe wij de Gothiek willen.
Wij willen niets dan de logika ; zal deze bevonden worden
dit en niet een ander vormenftelsel voor Wederlandsche kerken
onzevt, tijd te vereischen,- - dan zal dit ftelsel onze ftem hebben.
Wij zijn voor de logi a quand-ménte.
J. A. ALBERDINGH THIJM.

DE ABDIJ VAN ROLDUO.
Iv..
EENIGE HARER OUDHEDEN.

Aan den Heer Bestuurder der «Dietsche Warande".
Gij zendt snij de vertaling van het artikel over Waleram's
graf 1 , door den Heer Arn. Schaepkens , in den » Messager des
sciences historiques" , uitgegeven. Het zij mij geoorloofd U
eenige bedenkingen , die mij bij het lezen van het opstel zijn
voorgekomen , mede te deelen.
Dat de tombe waarvan hier sprake is , het stoffelijk overblijfsel van Waleram III bedekt, is wel buiten kijf; daar hij de
eenige der Limburgsche Hertogen geweest is , die te gelijk
graaf van Luxemburg was. Ook zijn Albéric de Trois-fontaines , P. Bertholet en Miraeus, in zijn » Chronicon Belgicum" ,
blz. 290 , waar hij hem echter Waleram II noemt 2 het
daarover eens; en Ernst, de schrijver der »Histoire du Limbourg" , oppert daaromtrent niet den minsten twijfel. Bevreemdend is het no8thans , dat de vervolger der Jaarboeken
van Rolduc, een kanunnik dezer abdij , die ten jare 1695
schreef, meent, dat aldaar Waleram 1I, bekend onder den
naam van Waleram den Heiden (paganus) en gestorven in
1159 , begraven ligt. Wel wordt er, op die plaats der annalen,
in nota bemerkt, dat de oude stukken, waaruit de schrijver
put, zich welligt bedriegen, en dat te dezer plaatse misschien
een andere Waleram rust, die namelijk in 1257 geleefd heeft;
,

1 «1). Warande", 1857 , bl. 275.
2 Mirceus telt Waleram I niet onder de Meeren van Limburg, daar hij eerst
door zijne echtgenoote in het bezit van dit land, toen een graafschap, gesteld werd.
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maar ook deze meening schijnt weinig gegrond, zoo vervolgt
de nota , daar de Waleram , die in 12 7 leefde, volgens Butkens , niet voor 1280 gestorven is. Als men hiertegen stelt het
gevoelen der boven aangehaalde schrijvers , en de zekerheid
dat de Kerk eerst in 1209 gewijd is, en bijgevolg geene grafmalen bezeten heeft in de eerste helft der 1 c1 Eeuw , toen zij
nog onvoltooid was, dan kan men in alle overtuiging aannemen , dat des Derden Waleram's asch zich onder het bewuste monument bevindt. Ik zeg grafmalen, want begraafplaat$en heeft zij zeker gehad , ook toen , daar het blijkt
uit onze annalen , dat Hertogin Judith er in 1151 ter aarde
besteld werd.
De Heer Schaepkens zegt , dat men in 1689 , bij de opening van Waleram's grafkelder, de overblijfselen van dezen
hertog vond, enz. Onder dezen grafkelder behoort men echter niets anders te verstaan , dan de koude aarde , den gemeenzamen grafkelder van het menschelijk geslacht. Immers de
vervolger der Jaarboeken, een ooggetuige, verklaart, dat, toen
in 1687 (niet 1681) , nu zes jaren geleden , zoo zegt hij —
de steenes vloer der kerk gelegd werd , het grafmaal voor
eenigen tijd van zijne plaats genomen werd ; dat men , op
bevel van den abt , onderzocht heeft of er onder de aarde
eene kist of een kelder aanwezig was, waarin het ligchaam
van den Hertog berustte ; maar dat zijne beenderen bloot en
boven in den grond begraven lagen , (nuda in terra altissime defossa). Bij eene tweede opening van het graf, die in den loop
der maand September dezes jaars plaats had, is er onder Waleram's lijksteen in 't geheel niets gevonden. Nu een woord
over het tegenwoordige graf.
De tekst onzer annalen geeft , bij het jaar 11 51 , waar de
kronijksehrijver over Waleram en diens graf spreekt, door niets
te verstaan , dat hetzelve in1687 zoude vernieuwd zijn geworden. Ziehier : Dicendum tamen.... ipsum. (Waleramum) in
hac ecclesia sepulturn esse , . cujus monumentum adhuc hodie

in medio illius licet ab hcereticis e columnulis, quibus innitebatur , dejectum faserit, exstat."
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Bij het jaar 1689 1 herhaalt de annalist ongeveer dezelfde
woorden , en voegt er bij , dat er nieuwe steenen trappen aan
den opgang tot het choor , en een nieuwe vloer in de kerk
gelegd werden, maar zegt niets van de vernieuwing der tombe.
Hieruit zoude men kunnen besluiten dat deze toen niet geschied is. Overigens , zou de -vervolger der Jaarboeken , indien
hij het nieuwe grafmaal gekend had, niet de woorden : Obiit
122G, die binnen in hetzelve staan uitgebeiteld, gelezen hebben , en daaruit niet besloten hebben , dat zijne , reeds gemelde, meening over den persoon des dooden , valsch was ? of
althans , zoude hij in het belangrijke werk , hem door zijne
oversten opgedragen, in de voortzetting der annalen, niet ten
minste getwijfeld hebben, of misschien de man die dat jaartal had doen plaatsen , niet met eenigen grond meende .dat
het ligchaam van Waleram III aldaar de verrijzenis des vleesches verbeidde ? Ernst verklaart nogthans uitdrukkelijk , dat
het door ouderdom vervallen praalgraf in 1689 vernieuwd
werd, en dat er een ander beeld van gelijke gelaatstrekken
en van dezelfde grootte , geplaatst werd. Wie er nu gelijk
heeft, Nikolaas Heyendahl, die zes jaren na de opening van
het graf schreef, en bij gevolg als een ooggetuige kan beschouwd worden , een man die korten tijd daarna tot abt van
Rolduc benoemd werd , en tot 1733 leefde ; of de allezins
wraarheidlievende , door- en omzigtige Ernst , oud-kanunnik derzelfde abdij , gestorven 11 Dec. 1817 ; wij weten het niet. Is
de tegenwoordige steen misschien eenige jaren later dan 1689
vervaardigd , en heeft Ernst, bij gebrek aan nadere , juistere
inlichtingen , gemeend dat zulks bij de opening van 't graf geschied is? Salvo meliore dunkt het ons zoo. Zeker is het de
oude steen niet meer.
De Heer Schaepkens bevestigt verder , dat het eerste beeld
van Waleram uit zandsteen gehouwen was. Waarop hij deze
meening grondt, is ons onbekend. In de Jaarboeken en in de
geschiedenis van Ernst wordt er geen woord van gezegd. Mi1 Bij 1687 is er in 't geheel geen sprake van.
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reus, die in 1640 overleden is , en dus het oude beeld nog
heeft kunnen zien , zegt , in zijn » Chronicon Belgicum" , ter
plaatse waar hij van onzen Waleram gewaagt : » ubi (Rodw)
hoc ejus (Walerami) epitaphium IARMORI inscriptum legi et
exscripsi." Of deze geschiedschrijver door ntarinor ook zandsteen heeft kunnen verstaan , weten wij niet; maar het schijnt
ons hoogst onwaarschijnlijk, dat de rand , waarin het opschrift
uitgebeiteld was , van hardsteen of marmer zoude geweest zijn,
en het beeld zelf van zandsteen. Overigens is er alhier nog
een brok hardsteen aanwezig , dat , naar alle waarschijnlijkheid
een gedeelte der bazis van het oude monument is. Op nevengaande teekening verbeeldt de figuur AB D C de rest van
dit eerbiedwaardig stuk ; de lijn ab, de doorsnede van het
lijstwerk; de lijn CE de breedte van het verbroken geheel,
die een weinig grooter is dan die van het tegenwoordig beeld,
de rand er af gerekend. Als men nu veronderstelt dat er vier
zuiltjes op de geheele lengte geweest zijn, dan komt men tot
iets meer dan de lengte van het nieuwe beeld, wederom zonder rand. Het lijstwerk en het bazement der afgebroken zuiltjes zijn volmaakt in harmonie met den stijl der kerk. De
platten , die zich tusschen de bazennenten en boven het lijstwerk bevinden , zijn gaaf, een bewijs dat er niets op geplaatst
was, maar zonder de minste inschrift, of versiering.
Meenen wij nu met regt , dat op dezen steen weleer de pijlertjes
stonden die Waleram's beeld droegen ? dit te beoordeelen ,
laten wij over aan mannen , die meer in de geheimen der
kunst zijn ingewijd dan een nieuweling , zooals schrijver dezer
regels.
Ten slotte deel ik u nog een paar aardigheidjes mede, die
voor ons van het hoogste , en voor den lezer der » Warande"
niet zonder belang zijn. N° 1 is de teekening van het afdruksel eens zegels van Erpo , 6den abt van Rolduc , en N° 2 die
van het oude zegel der kerk.
Erpo, een geboren Maastrichtenaar, werd in. 11.41 tot abt
gekozen, en bekleedde deze waardigheid nog in 1178; zijn
doodsjaar is onbekend. Van hoe groote verdiensten de man
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was, blijkt hieruit alleen , dat hij , door den Bisschop van
Luik , als geestelijke Vader aan den H. Gerlach (ook nog eene
interessante figuur) , uit den lande van Valkenburg werd aangewezen .
Het originaal dezer • teekening behoort tot de archieven van
Rolduo , en is gehecht aan een pergament , waarbij Erpo de
schenking van eenige goederen , te Lincenich gelegen , aanvaardt. Dit stuk draagt geen jaartal , maar men mag met alle
regt veronderstellen , dat het zegel zelf van de eerste helft der
1 2d eeuw dagteekent , daar toch de abt zijn zegel niet lang
na de aanvaarding van zijnen post , in 1141 , heeft laten vervaardigen. Het stelt een geestelijken persoon , ten halven lijve
voor , waarschijnlijk den abt zelven. Hij draagt eene kap , die
op de borst met eene kram is vast gemaakt; op het hoofd
een kaproen , in de linkerhand het evangelieboek en in de
regter den kromstaf, die tot in den rand van het omschrift
uitsteekt. Het omschrift , Erpo , abbas Rodensis , welks begin
en einde, boven 't hoofd van den prelaat, door een kruisje
gescheiden zijn, alsook de geheele figuur zijn klaar uitgedrukt
en goed behouden, hoewel het was, door zijn verouderden
tint , ze eenigzins zwak doet uitkomen.
Het tweede, eveneens naar het originaal in onze archieven
berustend, is gehecht aan een pergament, waarin de kanunnikken der abdij Rolduc den nieuwgekozen abt, Mathias Stralen , voorstellen aan het kapittel van Sint Lambert te Luik.
Het stuk, waaraan het afdruksel gehecht is, draagt het jaartal
1600; maar het zegel zelf is voorzeker veel ouder, en schijnt
tot de 13 e of 14e eeuw te behooren. Het originaal onzer teekening is in groen was en stelt de boodschap des Engels Gabriël aan Maria, den titel onzer kerk voor. De engel laat den
regter vleugel neerhangen , terwijl de linker puntig , tot in het.
randschrift uitschiet. De wijsvinger zijner regeerhand steekt
lang en smal opwaarts, als van iemand die een gewigtige
zaak kond doet ; zijne linkerhand draagt een spreukband ,
bardrol, met de woorden: Ave Mar(iu). Schuins boven 't hoofd
des aartsengels staat , heel afgezonderd , een gelijkarniig , uit
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negen punten bestaande kruisje 1 ; hij is bekleed met eene
tunica en Benen mantel.
Een rijzig pijlertje , met een bloemfinaal bekroond `' deelt
het zegelveld in twee kompartimenten , waarvan het tweede
de H. Maagd verbeeldt, die, in staande houding, de boodschap des engels aanhoort. De linkerhand drukt zij tegen 't
lijf, om de ruime gewaden op te gorden en om een onkennelijk voorwerp , misschien een boek , vast te houden ; hare
regterhand omklammert , in 't midden, een langen spreukband
met de woorden : Ecce antila Dni. Om het hoofd der moedermaagd ligt een sluijer , die tot even over de schouderenneêrvalt. Beide figuren dragen de lichtkroon (nimbus ).
De houding der H. Maagd heeft de uitdrukking der nede righeid en der ingetogenheid ; die des engels is fier en
verheven. Het omschrift is op sommige plaatsen verbroken;
maar men kan nog genoegzaam vermoeden wat er gestaan
heeft. S'ecclesie sce Marie sciq Gabrielis in (de) Rode , dat is:
.

Sigillurn ecclesiae sanctce Mariw , sanctique Gabrielis in (de)
Rode (zegel der kerk van de H. Maria en van S. Gabriel
te Rode).
Ziedaar , Mijnheer de Redakteur, wat ik u voor 't oogenblik
kan mededeelen. Edoch ik denk dat wij nog wel eens op onze
oude, eerbiedwaardige abdij te rug komen : wij bezitten nog
menig pergament , nog menig zegel-afdruksel in onze archieven , en nog menige legende in onze annalen , die den lezer
der » Warande" welkom zouden zijn. Ten bekwamen tijde zullen
wij er gebruik van maken. Vaarwel.

w. EVERTS.
Rolduc, op Sint-Geertruide's avond , 1858.

1 Dit kruisjen ontmoet men, in de XVe Eeuw, op het hoofd van vele
A. TH.
Engelen.
2 Het komt mij onmiskenbaar voor, dat dit, in opmerklijken vorm , de
bloeyende Jesses roede is , die wij , in de voorftellingen der XVe Eeuw , geregeld door een bloeyende lelieftang vinden uitgedrukt. A. Tii.
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NASCHRIFT.
Bij het overlezen van het artikel des Heeren Schaepkens en
der slotnoot van U , Mijnheer de Bestuurder der » Warande",
kan ik niet nalaten op te merken , dat de milde gift, die Gij
vaal de bekende kunstliefde onzes geëerbiedigden Konings durft
verwachten, des te beter geplaatst zou zijn , daar Z. Maj.
Willem III niet slechts een OPVOLGER maar een ware AFSTAMMELING is van den limburgschen held, en dat wel , volgends
de onderstaande opgave in twee liniën. Mochten er in onze
geslachtslijst onnaauwkeurigheden worden gevonden, dan verzoeken wij vriendelijk , dat ons daarvan mededeeling geschiede.
W. E.
1) WALERAM III

(f 1226) x

HENDRIK IV,
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TEN-TOON-STELLING VAN OUDHEDEN ,
TE AMSTERDAM, IN 1858.

Xe BRIEF VAN PAUWELS FOREESTIER 1
aan den Bestuurder der J. Warande ".
Buiknoot, voorzomer 1858.

Amice!
Gij vraagt mij eene befchouwing over de Ten-toon-(telling
van » voorwerpen uit vroegeren tijd", dezer dagen in de » ftad
uwer inwoning", op » Arti", geopend. Vriend , zou dat geen
water in de zee dragen zijn

en dan nog wel ten verzoeke

Moet ik, die, zoovan ieniant , die zelf aan de bron zit ?
wel als gij , meer dan eens eene ftem verheven heb tegen het
gevaar van muzeüms en ten-toon-(tellingen , dan de officiëele
verflaggever van alle onder uw bereik komende verfchijnsels
van dien aard zijn? Wat zal ik er, bovendien, dit maal
van maken ! Bizondere omftandigheden (taan der » Arti"-vaarte
van Pauwels Foreestier en Compagnie in den weg ; en die
compagnie gaf wel den bouquet aan den kritischen dronk, dien
ik u placht over te reiken. Zal ik , a-propos der toevallige
wanverhouding van het getal » voorwerpen" in » Arti" uit deze
en uit gene Eeuwen , met anderen fpreken over het interesfante
om daar onze gantfche gefchiedenis zoo treffend vertegenwoordigd te zien ? Zal ik , ter gelegenheid der » kunst"voorwerpen, mijn vaderland gelukwenschen dat het zulke voortreflijke
portretfchilders als de vervaardigers van N° 1774 en No 1786
gehad heeft — mannen , wier namen men niet eens kent,
1 Zie D. Warande", 1, bl. 39, 162, II, bl. 506, III, bi. 85, IV, b]. 1o8.
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terwijl zich de namen in de katalogen onzer >> ftedelijke" en
doorloopende Ten -toon-ftellingen plegen te verdringen ? Zal
ik -- als de rest van het genoegen ophalen , dat er in gelegen is , met die » lang verloopen tijden" te verkeeren als
broer en makker , terwijl ieder-een zich ondertusfehen niet
zoo fpoedig met die » kfeensche" werpballen en pijlfpitsen gefamiliarizeerd voelt als onze HOFDIJK , en menig , wil hij oprecht zijn, ondanks de loffelijke pogingen der kommisheheeren
zal moeten erkennen , dat , met uitzondering van fchrijf- ,
druk- en muntwerk , de voorwerpen uit vroeger (christen) tijd
dan 1500 hier uiterst dun gezaaid zijn. Neen ! laat mij liever,
terwijl we in de » Warande' aanteekening houden van het
uitmuntend verfchijnsel der Ten-toon-(telling van al deze voorwerpen , terwijl we de zalen doorloopen , ons verheugen in
de verveelvoudiging van ons leven !
De verveelvoudiging van uw leven , Foreestier !".... zeide de
Heer KIRGHBIJL , die achter mij ftond , terwijl ik, de vermoeide
bril op mijn voorhoofd gefchoven hebbende , pruttelend in
mijn gekokerden kataloog , met den hoed in de andere hand
langs al die » pronkkasten" en wapentuigen dwaalde , en mij
bezon over het artikel.... » Die uitdrukking, Foreestier , zou
meer in mijn » zwarten tijd" thuis behooren , -- toen ik, naar
men zeide , zoo duister fchreef , — dan in uw klare herfst...."
Zoo , Mijnheer K .... Ten Dam , hoe vaar je ?" men weet
met zulke dubbelnamers nooit , of men ze Steeland of Nolet
moet noemen behalven wanneer ze burgemeester zijn , en
ze teekenen » v. VOLLENHOVEN".... Hoe vaar je ?.... neen, dat is
niet kwalijk verftaanbaar daargelaten of het goede verftaanders zijn geweest , die u , in the days of yore , toen je nog
optrad as a bard , duisterheid verweten.... Vin-je óok niet —
maar laten wij , als je er -niet tegen hebt, een beetjen op N°
73 , de » Bank der Hoogheemraden van de Diemermeer" gaan
zitten.... vin-je óok niet , dat de netjens afgeteekende tijdvakken onzer gefchiedenis als zoo vele fpiegels zijn, die ons omgeven , en waar men zich-zelven verveelvoudigd in terugziet ?" » Zoo in de fmaak van liet boudoir dier Markgravin
,
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Sibylla, "meen ik," andwoordde KIRGIIBIJL, » wier kasteel, La Favorite, men, hij 't bezoeken van Baden , nimmer nalaat te gaan
zie.......— » Theo wil het weèr op de mooye delfsche fehotels
brengen , ingericht als boerenkoolen , als hammen , als pastey en ,
en wat dies meer zij ; zoo als er ginds eenige exemplaren van
ftaan ," zeide KIRGHBIJLS jongste zuster , die over de » Heemraden
bank" heen kwam leunen... » Hij heeft ons altijd met ingenomenheid van dat rnooye tafelgarnituur dier coquette Princes gefproken..." » Inderdaad , ik heb dat ook in de kelders van
't kasteel gezien ," zeide ik , » en ik beken , dat het mijn hollandsch hart goed deed ; zoowel als de herinnering, toen ik
hier iets dergelijks te-rug-vond .... ja wel , ja wel ! Die Princes
had pleizier in een kamertjen, waarvan de vier wanden bekleed waren met fpiegels , u aarvan de vier hoeken waren af
gefneden en plaats hadden gemaakt voor fpiegels , waar de
hoeken langs de zoldering , almede , achter fpiegelende ruiten
verborgen waren. Iets dergelijks ondervind ik ook hier. Ik
leef in het humoristiesch lansknechten-tijdperk , als ik op den
rand der argloze legerftede van Marten van Rossem ga zitten (N<> 646) ; het verwondert mij , een beetjen later, niemendal, dat gij , flinke Reael , minnedichter en 0. I. bewindhebber
in deze knappe weêuw (Na 1779) , zin hebt gekregen ; al is
Hooft door een flecht portret van Sandrart vertegenwoordigd
van zijn tijd en kring wordt mij veel goeds verhaald door den diepzinnigen , gevoeligen, en vernuftigen Vondel...." -- » Vindt U
dat portret (N° 181 á) ook zoo mooi ?" zeide KIRGHBIJL , » ik
verzeker je , als ik een keus op deze ten-toon-ftelling doen
mocht ik ontzett'e Mr J. van Lenne n zijn heerlijken
Philip Koning.... Dat inóet Vondel zijn' .......'
— » Ja , eerder
dan dit Anna Maria Schuermans ," zeide ik , op het groote
knieftuk N° 1811 wijzende .... mij dunkt , dit wordt al te
zeer door de portrettjens daaronder en door dat in de kast
der kostbaarheden tegengefproken..." -- D Ja, maar is het niet
in een anderen leeftijd gefchilderd?" vroeg Jufv. KIRGHBIJL. » Daar
mag inderdaad een jaar of 1 J , 16 tusfchen liggen , Mej u ffer ,"
andwoordde ik ; » maar mij dunkt die kloeke , frisfche meid,
.
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daar in die groote lijst, zal toch al licht een 25 jaartjens tellen.
Anna Maria werd, volgends D' Schotel , geboren in 1607 ; we
zijn hier dus in het jaar 1652 .... ja, als ik wél reken , ... .
ftelde dit doek eene matrone voor van 50jarige leeftijd, dan
zou de kleeding mij niet te vroeg voorkomen : nu twijfel ik
echter , of deze mode in 1652 door meisjens van 2v jaar aldus
gedragen werd ......— » War vind men ook ," zeide KIRGHBIJL ,
in dit groote gezicht de minste uitdrukking of aankondiging
van den rijkbegaafden geest der beroemde ..+.... » ... fpinnekopcetster,+' vulde TERESA glimlachend aan. » Geloof-jij ook
al aan dat praatjen ," zeide haar broer.... » Zou er geen fond
van waarheid in wezen ?" pleitte ik. » Zie No 1051 ; die »Roemer"
levert je 't bewijs , dat de bevallige vrouwen der XVIIe Eeuw
geen zoo grooten afkeer van fpinnekoppen hadden als die der
XIXe." Jufvrouw KIRGIIBIJL floeg haar katalogus op , terwijl we
opwandelden naar de glazen en las : » Een dergelijke kleinere...
met torren , spinnen enz. door Tesfelfchadc gegraveerd..."
» Is er de doopceèl bij ?" vroeg KIIIGHBIJL , maar zijn zuster
hoorde den fcepticismus niet , want , bij 't bladeren in den
quarto-kataloog had ze haar zakdoek laten vallen. Hieruit ont-r
ftond een lichte opfchudding.... 't Was , namelijk, nog al vol...
en een bedaagd jongeling , die op hooge beenen aan den arm
zijner moeder door de menigte ftapte , zag niet zoo hecht door
zijne groene bril , of hij had Mejufvrouw KIRGIIBIJLS wapperend
ïieusdoekjen opgemerkt,... misfchien geroken ,.. en scharmaaide
nu met zijn lange armen door de menschen heen , om het
-verlorene op te rapen... Daar liet hij zijn arme moeder voor
(taan; daar getroostte hij zich een verfchrikkelijke kleur voor,
daar trok 'i zijn zeemleêren handfchoen voor uit.... en met
zichtbaar... of hoorbaar... kloppend hart , bood hij , breed
glimlachend en achteruit fchoppend , dat er een tafel van aan
't dreunen floeg , TERESA 't gevallen voorwerp weder aan.... Wij
kwamen , zagen , en riepen alle te gelijk : » Zoo, Meesfen ! -- wél,
mijnheer Meesfen !.... is u 't , mijnheer Meessen !" --- Al zijn
leven ik was de eenige Noord-Hollander niet , die naar de
ten-toon-ftclling kwam afzakken. Ook MEESSEN , met moeder en
.
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paraplu. Laatstgemelde liet hij der goede weduwe in de gang,
tegen een lootjen , dat hij bij vergisfing in de kaartjensbus
geftoken had , en de andere , minder goede weduwe, zijne
moeder, haar besten, zwarten toer voor hebbende, bracht hem
ter expozitiezaal.
» Wel , Meessen, ... dag, Jufvróuw , hoe vaar-je, hoe gaat
'et ? ... wel , hoe bevalt je de Ten-toon-ftelling ?" vroeg de
Heer KIIIGHBIJL. MEESSEN Zag Jufvrouw TERESA fteelswijze aan ,
en zeide: » Heeft uwee die... rieten ftoel met... ebbenhouten
zitting, No 716 , wel gezien,?" » U meent een van deze antieke ftoelen,'* zeide Jufvr. KIHGIIBIJL; » mij dunkt van ja !"
A Zou uwe wel zinnigheid hebben in die ftoel ?" ging MEESSEN
verlegen voort. KIRGHBIJL en ik keken elkander aan. » Waar wil
je heen , mijn waarde Mijnheer Meessen ?" zeide TERESA. Dit
11oeg MEESSEN uit het veld , hij Hoop naar mij heen en zeide:
Weet--je , Foreestier , ik ben met den eigenaar van No 716
bekend , eenen meneer Handelaar , en docht .... dat het nog
al aardig zou wezen .... om dat ik hem voor een prijsjen krijgen kan .... dat het niet onaardig was ...." » Jufvrouw Thérese zoo'n praezidialen zetel cadeau te maken ?" vulde ik aan ... .
» Ja , weet je, ik ben heel wel met die meneer Handelaar,
en de » ouwe vrouw" , natuurlijk, heeft daar niet van te
» Maar , Meessen ," fprak ik , » geef de Jufvrouw,
weten ...."
als je haar iets wilt aanbieden, liever een of ander voorwerp
van zilver of ivoor.... --" MEESSEN kreeg weer een hooge
kleur :, » Daar is met jou geen land te bezeilen," sprak hij;
weet ik nou of die dingen te koop zijn ?" » Dat kun-je aan
de sterretjens zien , Meesfen ! ..."' Intusschen bewonderde zijn
ouwe vrouw" de fnuifdoos van den grooten FRITS. De broeder
en zuster KIRGHBIJL troonden haar vervolgends Ineê naar de
-

miniaturen van Hare Majesteit.
Zou dat eene op zich-zelve ftaande kollektie wezen ?" vroeg
KIRGHBIJL mij. » Ik geloof wel, dat de Koningin er nog meerdere
heeft," zei ik: » want offchoon er al vrij aardige kontrasten tusfchen Charles IX en William III , tusfchen Cromwell en Karel 1,
tusfchen Fénelon en Richelieu (ten katalogusfe vermeld) zijn op te
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merken , is de verzameling-zelve toch gewis veel rijker." — » De
Koningin fchijnt een buitengewoon ontwikkelde en toch hoogst
beminnelijke vrouw te zijn ," zeide TERESA.... » Dat weet
Trees weer uit de kranten," zeide KIRGHBIJL. » Ik vraag je wel
exkuus," andwoordde de zuster, met een beftraffend lachjen:
» dat kan men hooren uit den mond van wie ook maar een
half uur in ' Haar gezelfchap doorgebracht hebben ; en wat het
ftandpunt van befchaving betreft, daarvan kunnen de bewaarders en de habitue's van de Koninklijke Bibliotheek je verhalen , te oordeelen naar de feriëuze hollandsche , en zelfs oudhollandsche boeken , die de Koningin leest. Ik weet uit een
goede bron , dat er geen Vorstin in Europa is, die de taal
van haar volk beter fpreekt dan Zij." » Zeg liever, dat
de Koningin voortreffelijk Hollandsch fpreekt ," andwoordde

en dat zij een hart heeft voor het volk , en wel het
meest voor het ongelukkigste gedeelte des volks -- want anders,
zusjen , zou - je eerst moeten bewijzen , dat er eene eer in gelegen is • beter Hollandsch te fpreken, dan de jonge Princes van
Hohenzollern-Sigmaringen Portugeesch ...." »Ik verbeel-me ,
dat er dat inderdaad wel in gelegen zal zijn ," zeide TERESA;
>> in de duitsche familie, die je noemt , hebben de kinderen
zulk eene uitftekende opvoeding gekregen, dat ftellig eene
aanftaande Koningin van Portugal, onder hen, niet zal nagelaten hebben zich in de taal van dat land te bekwamen ... .
In ieder geval zal 't wel geen geringe lof wezen te zeggen ,
dat Sophia beter Neêrlandsch fpreekt dan Eugénie Fransch
KIRGHBIJL,

of...."

We ftonden voor No 1843: » G. Berkheyde, Gezigt op de
Heerengracht tusfchen de Leidschestraat en Spiegelgracht ...."
MEESSEN haastte zich zijn katalogus op te Haan ; wij deden de
onzen toe , en zagen hem luisterend aan. De goede jongen
moest wel nolens volens aan 't deklameeren. Eerst zett'e hij
echter zijn bril af. » Ziezoo, nu herkennen we je weer,
Meesfen !
Ik heb je al willen vragen, hoe kom-je aan die
groene bril?''
A Och , hij is nog van een oudoom van me,''
zeide hij , » en ze hadden me geraden , voor.... de reuk van
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de wallen . ..." fluisterde hij. ».Sjuuut l" floot ik hem den mond.
Daarop ving hij, met VONDEL, aan:
,

,

«Berckheide maelt de Heereer acht
Naer 't leven , waerdig om te aenfchouwen.
Koop fchilderkonst; vermij het bouwen.
Waerom? —'t is fransche middernacht:
Dus wacht op eersen heldren morgen:
In huisbouw (teken moeite en zorgen."

»Bravo !" riepen wij. » Dat .laat op de fransche tijd ," zeide
» Ja," andwoordde KIRGHBIJL , » de fransche tijd van
Louis XIV, misfchien ruim zoo erg was als die van Pieter Paulus..."»
Voor Holland ?" zeide ik : Ve ne sais ! in
. .....—
ieder geval vergapen wij ons niet aan den luister der groote
monarchie ! Laten we ons gelukkig rekenen , dat thands in
Frankrijk , en door den eersten waereldlijken Vorst van Europa,
een voorbeeld aan onze natie gegeven wordt van de erkenning
van verdiensten , die hier inisfchien nooit genoeg gehuldigd
zijn , maar rekenen wij 't vrij met Vondel' » middernacht",
telken keer als de fransche nationaliteit ons nog altijd pittig
en zich-zelf-bewust Hollandsch zou trachten te overvleugelen."
MEESSEN had zijn bril weder opgezet , en ftikte een vervaarlijken
geeuw in de geboorte. n Vin-je 't hier niet pleizierig, meneer
Meessen ?" vroeg KIRGHBIJL. » Och ja ," zei MEESSEN ; n die fabels
en geweeren en al dat fpul vind ik heel aardig ; ik hou ontzaglijk veel van mooi goud en zilverwerk ook, en ook van
fchilderijtjens daar ben ik ook een groot liefhebber van:
maar . anders ...." — Welnu , maar anders ?" — » Ik - docht dat
oudheden er heel wat vreemder uit zouden zien......— » llee,"
fprak ik , » Meessen , heb je dan bij je thuis nog al veel van
die ballen , wiggen , fpeerpunten en dergelijken uit het » fteenen
tijdperk" ?" — » Neen ," zei MEESSEN , » maar wel zoo'n groote
boerenkast,' en zoo'n paar ftoelen ; en van die kannetjens en
bekers heeft moeder er ook nog een heele partij in de glazekast ftaan ...." — 3> Ja , me man zaliger had van zijn grootouders nog een boel van die ouwe ftevige zaken bewaard ," zei
Jufvr. MEESSEN , » en daarom is het Gerret zoo vreemd niet , en
beklaagde hij 1 geld haast --- dat hij hier gekomen was ..."
MEESSEN.
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» Ha , moeder ! dat .... da's nie' waar," zei MEEssEN , een
blik op TERESA flaande : » een quartje , een quartje ! wat kan
mijn dat quartje fchelen !" » Zoo ?" zeide Jufv. MEESSEN ftreng,
» die niet op een duit ziet, zal nooit een Heer van een gulden
worden ..." » Dat ben ik al !" bromde MEEssEN. » Is u al
eens hiernaast geweest ?" vroeg KIRGHBIJL , om den twist te
Plechten. » In de andere kamer ?" vroeg zij , » wel zeker."
» Neen, ik bedoel in dat kleine kamertjen ..." -- » Een klein
kamertj en ? neen ! hee , Gerrit , dat moeten we reis gaan opnemen ," en zij nam haar zoons hand onder den arm en troonde
den goeden groenen brilleman meê.
» Hij heeft gelijk ," zei ik tot mijn vrienden : » maar dat is
juist, wat ik mooi in deze ten-toon-ftelling vind ! Ver het
grootste gedeelte der ftukken kunnen , gelijk ze zijn , ook nu
nog perfekt gebruikt, en des noods nagebootst worden , zelfs
de fchilderijen : bijv. die schoone portrettjens » Door of als
Holbein" N° 1817 , 1 81 8 , de Graflegging, No 1836.... en zelfs
de lieve gedachte op No 1772. Ik bewonder zeer de zeldzaamlieden — bijv. dat heerlijk tapijt met het beleg van Leiden
maar het liefste is mij in deze zalen de lieflijk gezellige Loon,
die er heerscht ; het uitlokkende dier harmonische kleuren
en lijnen. En het algemeener waardeeren daarvan , hoop ik ,
dat de vrucht van zoodanige expozities moog wezen. Spreek
menschen , die een goed , natuurlijk gevoel hebben , anderen,
die hoog in a esthetische ontwikkeling (taan : beiden zullen u
moeten bekennen , dat het liefste op deze ten-toon-ftelling
hun niet is die » chineesche appel" (No 925) , die dubbelde
opengewerkte kan , die flesch met haar » geblazen tafel en
ftoelen" , N° 1087 , en wat dies meer zij maar het LEVEN ,
dat u uit het ensemble tegenademt : een ensemble reeds verkregen bij zoo'n overvloed vanvoorwerpen , en dat nog
fterker fpreken zou bij matiger voorraad van beftanddeelen.
'Zie , die Meessen vindt het hier ordinair ; om dat hij 't zoo
gewoon is ; maar dat ordinaire herop te Wekken , dat moet
ons ftreven zijn. Stoven , pijpenladen , lepelrekken , aanricht
tafels , en al dergelijken , weêr te bezielen en met zoo veel
-
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vlijt en liefde te bearbeiden als onze bedaarde en kunstrijke
vaderen dit plachten. Dat zou de fchoonfte vrucht wezen,
die. zulk een ten-toon-ftelling kon afwerpen. Dat net, eenvoudig, - en goedkoop vercieren der levensvormen — daar zijn
we de klus geheel van kwijt... .
Ik ben een groot minnaar van de historie maar 't is vooral
10 om mij. als mensch onder andere fornien ieder oogenblik
te-rug te vinden ; .° om uit het verledene meer en meer het
tegenwoordige en de toekomst te leeren kennen..." » In zonderheid ook om te helpen, waar ge kunt, die toekomst te
helpen makenn ," zeide KIRGHBIJL ... » Och , wat zou een eenvoudig burger van Buiknoot daartoe vermogen ? Men zegt de
pers vermag veel ; maar dan moet men eerst het talent hebben
die • pers in beweging te brengen , en dat wel met genoegzaam fracas, om de aandacht te trekken :..." » Met genoegzame degelijkheid , om de aandacht te b o e y e n ," verbeterde KIRGHBIJL. » Nu ja ?" » Nu ja, dan zal daaruit volgen,
ging . hij voort, » dat zij die met kennis over liet verledene
fpreken en met toepasfing op toekomstige behoeften, het zij
ze minder of meer praesteeren , toch vrucht van hun werk zullen inoogsten, of althands mogen vertrouwen, dat die vrucht
eenmaal . geoogst zal worden... - ." » Is de katalogus nog al
met kennis opgefteld ?" vroeg TERESA. » Vraag dat aan mijnheer
Foreestier ," zeide de heer K., met een beleefde hoofdbuiging...
» Ik zal mij wel wachten , na zulk een wenk een oordeel uit
te brengen ," zeide ik. » Maar ik heb gezien , dat de kommisfie
veel meer moeite heeft gedaan , om de tijd der voorwerpen te
bepalen , en de wenk in de » D. Warande" eenmaal gegeven
fchijnt dus juist geweest te zijn ; ook worden er , in zonderheid op
de artikelen Email en Aardewerk uitleggingen verltrekt, die
van veel nut zijn. Ik moet zeggen , dat de Kommisfie zich in
't algemeen goed van hare taak gekweten heeft 1 . Vindt - U. ook
1 Enkele opgemerkte feilen geve ik hier op:
BI. 3 , No 51 : « drinct" en «fchinct", moet (telli; opgelost worden «dr inekt"
en 'ifehinckt"; nooit heeft men drincet en schincet gefchreven; en de enkele
e voor de t was in de XVle E. genoeg buiten gebruik, om hieruit te kunnen
verklaren, dat men niet een ftreepjen het benhi„s der 7; wilde vergoeden.
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niet, Jufvrouw 'Teresa , dat de zaken met f[naak gefchikt zijn
en in 't algemeen beter bezien kunnen worden dan op de vorige
r1'en-toon-ftelling in » Arti"? I Iet ftreven om zoo veel mogelijk
de zaken in het verband tot haar gebruik te brengen en op
de plaats te zetten , die ze in 't level hebben bekleed , bewijst
wel , dat men het met ons vóor het leven en tegen de muzei ms
opneemt. In een muzetimn zooveel mogelijk het muzeumachtige
buiten te fluiten dat zou ook mijn liefhebberij wezen. Zoo
veel mogelijk het oude verband dat is het geheim der
inwerking en de fleutel der beteekenis van de oude zaken ; met
onzen romantischen zin beginnen we dat , Goddank , te begrijpen,
en daarom zijn we bij de verzamelende , fchikkende en nommerende liefhebbers der vorige eeuw veel vooruit...." -- » Wat
dunkt-je van de tijdsbepaling der voorwerpen?" zeide K1RGHBIJL.
Zonder te bemerken , dat hij langs een omweg mij de afgewezen vraag op nieuw voorlegde, zeide ik : » Mij dunkt, dat
de Kommisfie, in het bewustzijn , dat er eerre groote gaping
tusfchen de fteenperiode en de Louis XI V-periode bleef aan
te vullen nu en dan inftinktief een gewaagd gisfinkjen
daartu' sfchen heeft geworpen , en in 't algemeen een neiging
vertoont om de voorwerpen ouder te maken dan ze zijn —
't is als de moeder, die hare kleuters voor Hoeren en Juf
vrouwenwil doen pasfeeren.... Zoo zou ik, bij voorbeeld, de
kasten 660 en 661 ftellig tot om en bij '1700 brengen in
tegenftelling met 654 , die ftellig tot de XVIIe Eeuw l)ehoort;
6i1 zou ik tot de XVIIe Eeuw betrekken; 650 daarentegen
iets ouder s en 649 een halve eeuw ouder fchatten. Out nog
iets te noemen : een ftoel , als bijv. 715 , is bij mij XVI I-le
-

BI. 19 , No 308: fier had bij mogen ftaan , dat Balthazar , Caspar en M elehior de namen der Drie Koningen zijn.
Lees, voor «pokalen", „bokalen" pasfirn. 't Woord is immers flaí'xaÂtc ?
,Op bl. 60 had men, bij No 1834, mogen aanteekenen, dat fehoon de,Kanunnik PETxrS RIIYTHER, de fehenker der fchilderij , eerst in 1601 laag geftorven
zijn — de fehilderij ftellig Bene goede eeuw ouder is; ook is blijkbaar de
onderste regel van het Latijn overgefchilderd en her fchreven geworden.
Eindelijk het groote gebrek van nomniers , vaak bij die zaken welke 't meest
toelichting vereischen, Hechts eenigerinate in het p deel van {zen kamloog vergoed.
A.
'I`u.
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niet Pompadour of Louis XVI, maar toch XVIII°

Eeuw ; de fpiegel n° 72 even zeer."
De H r KIRGIIBIJL : » 't Is mogelijk ; maar is er wel veel zekerheid in die ftof te verkrijgen ? Daar heb-je No 724: eene ftoof.
Is dat geen flamboyante ftijl ? --- veêren , met huid en haar uit
een gothische roos van het tijdperk des vervals gefneden.
toen men van
De ftoof hoort toch in het jaar 1727 thuis
geen flamboyant of rayonnant meer wist." -- »Zoo?" zeide
het gothische torenontTERESA , » maar mag ik dan vragen
werp voor de Nieuwe Kerk is. dat geen produkt van de XVIIO
Eeuw?"
Haar broêr glimlachte. » 't Is waar ," zeide ik : » eigenlijk
is dat ontwerp dan ook eene verwezenlijkte onmogelijkheid....
of liever , om eenvoudiger andwoord te geven : Ik zot^ bij het
vergelijken van dit ontwerp bij de kerk van Amiëns , waar
het heet naar gevolgd te zijn , allereerst , en misfchien uitIluitend, tot de gevolgtrekking gebracht worden, dat men in
de XVII° Eeuw volftrekt geen gothiesch maken , niet eens
namaken kon."
KIRGHBIJL : »'t Is toch opmerkelijk , dat ze , een toren moetende bouwen in dat anti-gothische tijdperk , den wil hadden,
dien in den puntboogftijl op te trekken."
Ik : » Misschien was de Westertoren , met zijn geftapelde
klosfen, niet meegevallen. Eere verdient in ieder geval het
burgerlijk en hervormd Amsterdam , dat het in de XVIL
Eeuw meer fympathie voor de Gothiek en daarmee voor de
kunstharmonie aan den dag lei , dan zoo vele fransche en
belgische kerkbefturen , die hunne heerlijke gothische geftichten ontcierden niet hunne Renaisfance jube's en -preêkftoelen...."
» Hee , mijnheer Foreestier !" zeide TERESA : » à-propos
van Renaisfance , moet ik u iets vragen : Op de eerste bladzij
van den katalogus ftaat : » Na 10,16e Eeuw. Een vergulde beker
op voet" enz. en daar is achter gevoegd » (Renaissance stijl.)" -Is dit zoo veel meer Renaissance-ftijl dan zoo veel honderden
andere voorwerpen, waar dat niet bij ftaat?"
--- ?) De vraag bevat een zeer juiste en ondeugende kritiek,'
-
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zei ik : » want al onderfcheidt men, in de XVI° Eeuw onzer
noordelijker (treken, nog twee ftijlen den een , die zich verbindt aan het afgeloopen, den anderen , die zich aan het nieuwe
hoofdtijdperk verbindt 't is niet minder waar , dat dit laatste
van het begin tot het eind zoowel -Renaisfance mag heeten, als
1815-1830 Restauratie. Mij dunkt , alle vormen , waarin de
gr.-romeinsche type ten grondlag ligt , releveeren van de zoogenaamde gr.-rom. wedergeboorte ; en of de ftijl van Francois 1 ons
al een vlugge loszinnige, maar beminnelijke page fchijnt , opgegroeid tot een geknevelden fpadasfijn in de volgende Eeuw , met
krakende beenderen en geblankette wangen , later , zich onder
het Pompadour-ftelsel befpannend met fatijnen broek, gevulde
zijden kousen en gepalliëtteerden rok, om onder Lodewijk den
XVI', onder een deftiger uiterlijk , met geurende fmeersels
en drankjens zijn verlieten geftel wat op te lappen en , inderdaad tot christelijke bezinning gekomen , ook iets voor zijn
arme ziel te doen : eens Renaissance -- altijd Renaisfance : hij
blijft gros Jean comme devant : en de Markies van Carabas
zal nooit voor een degelijken Markgraaf en Duitschen Paladijn
worden genomen...."
KIRGHBtJL : » Wel ja Renaisfance is immers de foortnaam,
en Medicis , Francois I , 1 600 , Louis XIII , XI V , Re'gen ce ,
Louis X V, Republiek , zijn immers flechts onderd....:."
De Heer KIRGIIBIJL had het woord » onderdeelen"' nog niet
uitgefproken , toen wij op eens in ons gefprek geftoord werden
(«oor een vervaarlijken slag, die zich buiten de zaal deed hooren. Er waren nog maar weinig menschen ; we konden dus al
fpoedig onze nieuwsgierigheid voldoen, en gaan kijken wat
er gaande was....
Wat wij vonden , deed ons inderdaad ontftellen : wij vonden
toch niets meer en niets minder dan onzen goeden MEES5EN , die
zóo lang aan de » pijnbank" (N° 2,5 13) had zitten te morrelen,
dat hij er mee het onderste boven was gevallen , en nu zoodanig
door zijne lang beftreden en gekittelde vrees voor dit folter-.
tuig was overmeesterd, dat hij bleek en ftijf van zich-zelven
lag , onder meergenoemde bank. Zijne moeder was radeloos
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en achtte haren lieveling reeds door Tristan I'Hermite in eigen
persoon aangegrepen , toen de livereiknecht van A rti den ar men Overtijer wilde oprechten, en hein aan zijne handenwringende moeder te-rug-geven.
De goede MEESSEN kwam langzamerhand weer tot zich-zelven.... » Is hij er nog ?" ftamelde lij... — » Wie , Gerretje ?
wie meen-je?" vroeg het moederhart... » De achtkante boer !"
fchreide MEESSEN.... Wij zagen elkander aan... »Kom, Mees-fen , kom maar meê , • en hier van daan ; 't is voor menschen
met zwakke zenuwen hier niet goed..." En dien middag,
Itlijn vriend ! dineerden wij gezamendlijk bij den heer KiacaBIL , en MEESSEN was , voor dat het desfert werd opgedragen,
en ['telde een fraayen feest-al van zijn fchrik bekomen
dronk in op de Hollandsche Dames.
En met dezen , in den geest, wil ik teffens des fchrijvens
Epen einde maken ! Maar alvorens ik affcheid neem nog deze
aanbeveling : Gij moet eerstdaags , in de » Warande", den
H VAN DER KELLEN een pluimtjen geven , die niet minder dan
HOFDIJK er op uit is , door zijne uitgave bij Fr. Buffa en
Zonen , de hier voorkomende » oudheden" nog beter ter onzer
kennis te brengen , dan op deze exhibitie het geval kan zijn 1 .
In de laatst verfchenen. nommers levert de Heer VAN DER KELI.EN o. a. _ eene teekening van N° 1225 , den XVe-eeuwschen
ciborie der Ten-toon-ftelling naar mijn oordeel, met de
opgegraven kerkkroontjens (waar ik geen » boontakken" aan
ontdekken kan), het belangrijkst middeleeuwsch kerkgeraad,
dat op » Arti" voorkomt. De Heer VAN DER RELLEN mocht echter
wel een beetjen meer text bij zijne etsen voegen. Onder anderen is het, voor cie liefhebbers der ikonografie, gants niet
onbelangrijk de rangfchikking der Apostelen (want zij zijn
het wel !) op dien ciborie na te gaan. Ze is als volgt (de
Apostelen , twee aan twee gefchaard , ouder gewoonte 2 ) :
--

1 Verg. D. Warande", II1, bl. 323.
2 Verg. een art. in den „Tijd, N. I1. C." 1857 , 21 Dec. en vooral het Zui(Ier portaal der Kathedraal van Amiëns. Wanneer de middeleeuwsche kunstenáars de Apostelen paarswijze voorftelden , hadden zij, zoo als men uit Durandus op zou maken, waarrchijnlijk het d cbbele gebod der liefde voor den geest.
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THOMAS en JACOBUS. MATTHIEUS

en ANDBJEAS.
ftaf.
w.-haak
zwaard
1leutel
st-andr.-kr.
MATHIAS en JOANNES. SIMON en BARTHOLOMIEUS. PRILIPPUS en JACOBUS.
vilmes.
zaag
bijl
kruisftaf
beker.
kolf.
Nu mijn vriend nogmaals vaarwel en vergeef mij dat
ik u geen doorfehoten en met noten voorzien exemplaar van
den katalogus overzend.
Uw
PETRUS

en

PAULUS.

zwaard.

--

--

—

,

!

!

,

PAUWELS FOREESTIER.

MvMisfchien kom ik, in mijn volgende op de belangrijke zegels nog te-rug.
Gregorius de Groote zegt, in zijne IHomiliëu (XVII in Ev. — zie Luc. X , 1,
en verg. de volg. vv. met Matth. X, 1 etc.) : «Dominus et salvator nofter...
binos in praedicationem difeipulos mittit : quia duo funt praecepta charitatis ,
Dei videlicet amor et proximi : et minus quam inter duos charitas haberi non
poteft. Ecce enim binos ad praedicandum... difcipulos mittit ; quatenus hoc
nobis tacitus annuat, quia qui charitatem erga alterum non habet praedicationis
officium fufcipere nullatenus debet."
Er is op den tegen`voordigen ciborie eene ongewone volgorde op te merken.
Men kan ze echter aldus opvatten : ter rechter hand van Petrus en Paulus, die
in 't midden (taan , is Philippus en Jac. minor geplaatst , ter linker Thomas
en Jac. major; aan de andere zijde ftaan dan Mathias en Joannes in 't midden,
en geven de rechter hand aan Matthxus en Androeas, de linker aan Simon en
Bartholomnus. Judas (Thaddxus), gelijk men ziet, heeft plaats gemaakt voor
Paulus. Wat de attributen betreft — verdient opmerking , dat Mattheus , geen
lans, noch de bijl (van Mathias) , noch de winkelhaak (van Thomas) , maar

een zwaard heeft. Verg. v. Radowitz «Ikonographie der Heiligen", i. v . Zie,
over de formeering van de orde der Apostelen , Didron , « Manuel d'iconogr.
chrétienne", bi. 302 en volg. De natuurlijkste paring fchijnt wel , met opoffering van Mathias, Petrus en Paulus, Andraas en Jacobus maj., Joannes en
Thomas , Jacobus en Philippus , BartholomFeus en Mattheus , Simon en Judas
(Thaddeus).

BII3LI0G}RAFIE.
(UITGAVEN VAN BOEKEN, PLATEN, EN MUZJEK.)

HISTOIRE DES TROUBLES RELIGIEUX DU X V Ima
SIÈCLE(»Documents pour servira 1'). Bols- LE -Duc (1566-4570)

par Prosper Cuypers van Velthoven." Deel I. Brusfel en 's Hertogenbosch , 1858. —_Ziedaar weder een kapitaal boekdeel van meer dan
600 bladzijden , volgedrukt met goedrzorgde texten , in de naïeve
taal der XVIe Eeuw --- zoo Fransch' als Dietsch (Brabantsch , Gel(lersch , en Platduitsch) die getuigenis komen geven van de verfchillende drijfveren , welke die roerende trageedie der XVIe Eeuw,
met zijne humoristische tusfchenlpelen , bezield hebben.
Niets is ons voortaan aangenamer dan het lezen van gelijktijdige
oorkonden. Wij hebben , in dit tijdperk der Thiersen en Lamartinen,
der binnen- en buitenlandsche Walter Scotts, nu al zoo veel gefchiedkundig genie verzwolgen, dat wij , voor ons , een oogenblikjen trève
de romans historiques , trève d'histoire$ romantisées ! roepen. Chronologiesch gerangfchikte echte ftukken — dat geeft verpoozing van al
die romantische groepeering. De Heer Cuypers van Velthoven heeft,
door de uitgave van dit boekdeel , een kostelijk gefchenk aan ons gemeenfchappelijk vaderland gedaan : niet alleen voor de ftaats- en rechtsgefchiedenis maar ook voor de gelchiedenis der gemoedsbeweging
en van de uitwendige levensforrnen onzer voorouders. Niet alleen ontrolt
zich , in de aan-een-fchakeling dezer 264 oorkonden , eene volkomene
dramatische fchildering voor ons oog maar de kleuren en lijnen , waarin
hare hoofdbeftanddeelen zich openbaren , zijn een ware fehat voor den
wijsgeerigen beoefenaar onzer zoogenaamde oudheden. Zoo vele brieven ,
verhooren , rekeningen -- zoo vele kunsttafereelen, tintelend van leven.
Het komt ons voor , dat de Heer Cuypers van Velthoven ook de
Dietsche texten zorgvuldig gekollationeerd heeft. Het doet ons echter
leed , dat hij de i altoos y heeft gefchreven.
Zeker verlangen wij zeer naar de gefchiedenis , die op deze grondHagen zal gebouwd worden : maar de grondlagen zijn ons het liefst
van al. Daarom betreuren wij , dat de Z. Eerw. Deken van St Jan
aan den verzamelaar heeft kunnen weigeren wat het bosfche kerkarchief nog aan belangrijke grondfteenen had kunnen opleve-
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ren 1 . Wij vertrouwen , dat , in de Eeuw van Pius IX en Pater
Theiner (wiens gevoelens wij hier in het midden laten), de hoogste
Kerkoverheid in Noord-Brabant het raadplegen. van archieven , die
drie eeuwen oud zijn , niet zou hebben bemoeilijkt. A. Tx.
Onder dezen titel zetten de Heeren
L. E. Bosch en Zoon te Utrecht een werk op touw dat het #tijdvak
van Frederik Hendrik" zal illustreeren in eene reeks levensbefchrijvingen en afbeeldingen van zoodanige Nederlanders als gedurende
zijn ftadhouderfchap in onderfcheiden vakken hebben uitgeblonken.
De iihoo/dredaktie" wordt toegefchreven aan Mr J. van Lennep. Het
prospektus is dan zeker door een ander lichaamsdeel der Redaktie
gefchreven , want het wemelt van lieux-communs , van zoodanige als
in het hoofd van Mr Jacob van Lennep niet licht zouden opkomen.
Frederik Hendrik komt hier voor als de Nederlandsche Perikles, Augustus , NMedicisfen" , en Lodewijk XIV. De gefchiedenis van het
volk der Nederlanden wordt hier weder geheel tot de enge proportiën
gereduceerd der fchoolboekjens van onze jeugd. De wakkere Veldheer
Frederik Hendrik , die den Remonstranten de hand boven het hoofd
hield , en, ondanks de dwingelandij waarvan Noord-Brabant het voorwerp werd, voor de Roomschen in Holland zoo kwaad niet was , wordt
hier als vertegenwoordiger van den Nederlandschen ftam in het hart
der XVIIe Eeuw aangenomen. De groote mannen , die de Heeren
Bosch zullen biografiëeren of althands typografiëeren , zijn , meest alle,
Hollanders , en voor de helft Amsterdammers. Wij zijn ook Amsterdammer God dank ! maar we zijn l'esprit. de clocher en het
provincialisme op wetenfchappelijk en nationaal gebied nu eenmaal
moede. Al die fchild en vriend op zijn Neêrlandsch uitfpreekt is onze
landgenoot , onze broeder; en we laten ons in het gamma der nederlandsche tonen en kleuren geene hoofdelementen meer ontzeggen:
Groningen en Hazebrouck , Middelburg en St Truyen , Mechelen en
Zwol, Brugge , 's Hertogenbosch en Oldenzaal, ze zijn zoo nederlandsch
als Den Haag of Amsterdam : Holland heeft lang genoeg den boventoon gevoerd. Wij willen den vollen regenboog onzer nederlandsche
provinciën in zijnen luister erkend zien , en hij zal ons een teeken
van vrede en bondgenootfchap worden. De XVIIe Eeuw is zoo goed
de - Eeuw van onzen Rubens als van onzen Rembrandt, van onze Clara
Eugenia .Isabella als van onze Amalia. Met volle recht willen we
I-NEERLANDS ROEM."

1 .Documeiits'°, avant-propos , b]. 4.
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Vondel en Anna Maria Schurmans kunnen opnemen -- en dat kan
alleen gebeuren wanneer men zich op het breede NEDERLANDSCHE
ftandpunt plaats : Van Tulden en Diepenbeeck , Poirters en Zeghers moeten geen Brabanders voor ons zijn , maar Nederlanders : we moeten
liet voor een vijfde van de Leden onzer Tweede Kamer niet onmogelijk maken op dit werk in te teekenen. Vesalius en Ortelius moeten
van de onzen wezen , en Rembert Dodoens ons niet ontvallen.. Wat
de politiek verkorven heeft , moet taal , letterkunde en kunst herftellen. Laten wij alles opzoeken wat onzen ftam verrijken en verfterken
kan dát is vooruitgang. A. TH.
„

ONDER DE MENSCHEN; Beelden uit het leven, TWEE

NEVEN , een verhaal ," beide door N. Donker, en uitgegeven door
J. H. Gebhard en C 1e te Amsterdam , gr. 8vo met titelplaten. Al
zijn reeds een paar jaren federt de uitgave van Donkers novellen ver..
loopen , toch achten wij de tijd niet voorbij om ze , zij 't op nieuw,
onder de aandacht van het publiek te brengen. uNaitre avec le printemps, mourir avec la rose," moge in zekeren zin ook gelden voor de
meeste bellettristische producten onzer dagen , wat goed is en degelijk,
wat welluidt en talent verraadt , het behoort allereerst zoo veel mogelijk
voor de vergetelheid bewaard te worden. Donker houde het ons ten
goede , dat wij uit dien hoofde zijn arbeid , al is het wat laat , nog
even befpreken in onze Warande. Zelfs bij een herhaalde lezing wij
kunnen niet zeggen , dat dit met de meeste romans en novellen het
geval is wist hij ons te boeyen en dit is zeker een verdienfte op
zich-zelf; wij ontdekten er tevens nieuwe waarheden in , en hadden
vaak een goedkeurend knikje over voor de juiste opvatting van fommige levenstoestanden , en voor den blik , die den auteur eigen is.
Gezond verftand , ziedaar , naar ons inzien , wat des fchrijvers hoofd eigenfchap is , en het meerendeel der lezers is zeker ten onzent ontwikkeld genoeg , om naar de item , waaruit dat blijkt , te luisteren.
De eerstgenoemde bundel get.: «Onder de Menfchen" geeft in twee
verhalen #op h@t land" en #in de ftad" een goede befchouwing van
de verfehijnselen en vormen , waarin het maatfchappelijk leven in twee
zoo wijd uiteenloopende kringen zich vertoont , terwijl de fchets der
individuëele karakters , die de fchrijver opvoert , op uitmuntende en
zigtbare wijze de waarheid bevestigt der woorden waarmede hij het
eerfte verhaal befluit:
#Het hart leeft liet rijkst in de natuur ; het verftand rijpt het voor-
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fpoedigst in de 2amenleving , waar de kruifing van gedachten het 1e.
vendigst , waar de behoeften het menigvuldigst en de kracht om daarin
te voorzien , het meest ontwikkeld is , waar die geheimzinnige ftroom,
dien men het leven noemt , het fnelst zijne golven voortftuwt , en,
het geduchtst in zijne wieling , wel het !lijk meêvoert , maar ook de
goudkori die het bevat."
Twee Neven is een op zich zelf ftaand verhaal , een roman , zoo.
gij wilt. In het motto , dat de auteur aan Longfellow ontleende , is
de gedachte nedergelegd , die in het fiksche boek wordt ontwikkeld:
,Werklijk (?) ernstig is het leven Evenmin genot en droefheid
En het graf is niet zijn eindpaal , Is de roeping ; 't zij ons ftreven.
Stof gij zijt , tot ftof gij weerkeert ," Zóó te handlen, dat ons 't morgen
Altijd verder vindt dan 't heden. 1)
Wordt niet van de ziel gefproken.
,

,,

Het in deze regels uitgefproken denkbeeld is goed vastgehouden,
en goed uitgewerkt. #Hoe menigeen het leven opvat , hoe men het
opvatten moet" zouden wij gaarne boven dezen arbeid fchrijven , zoo
die titel niet de verdenking op het boek wierp , als of het gerangfchikt moest worden onder de #zedelijke vertoogen" eener voorgaande
eeuw. Neen , 't is iets veel beters ; het is een praktifche , degelijke
levenswijsheid , in bevalligen , aangenamen vorm. De Eduard Bondts,
de Kunoos van Wallenburg gaan onder ons en leven bij en met ons.
Houdt menig j ongman dien spiegel voor en misfehien verrigt gij een
goed werk , waar zegen op rusten zal.
De auteur en onze lezers mogen 't ons niet euvel duiden , dat wij
niet in verdere details treden; de ons geftelde ruimte verbiedt ons
deze verhalen anders dan vlugtig te bespreken. Indien wij een meer
uitgewerkt oordeel fchreven , zouden wij mis(chien hier en daar
met den auteur verfchillen , vooral waar het de karakters van van
Herlings in den eerften en van Kohl in den tweeden bundel betreft.
Ook op praktisch terrein zou referent wel eens met den Heer
Donker een woordje willen wisfelen. Maar genoeg; waar het niet aan
1) Donker is geen poëet. Ware hij zulks , hij zou de oorfpronkelijke regels,
die wij hier achter laten volgen , beter vertaald hebben , dan hij ze op den titel
teruggaf.
Life is real ! Life is Barnest , Not enjoyment, and not forrow,
And the grave is not its goal; Is our destined end or way;
«Dust thou art, to dust retnrnest," But to act , that each to-morrow,
Was not fpoken of the foul. Find us farther than to-day.
[Hoe aangenaam zou ons de proeve eener betere vertaling van de hand des
bekwamen recensents zijn geweest. Zij had een bewijs voor de mogelijkheid
eener betere vertaling kunnen (trekken. A. Tn.]
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iets goeds en fchoons ontbreekt , kunnen wij , die niet par force naar
iets zoeken om onze vitlust te luchten , over vlekken van minder aan belang heenftappen. Nog iets , alvorens wij de pen nederleggen. 't Zij
om den Heer Donker misschien een billijke revenge te waarborgen
van de zijde van een onzer letterkundige vrienden. Een bekend, jong
letterkundige gaf in der tijd in het maandfchrift Gelderland (jaargang
1856 , elfde aflevering) een zeer gedetailleerd en naar veler meening
niet onverdienftelijk opstel, waarbij hij eene kritifehe befchouwing leverde van de ##Twee Neven". Daarin betwijfelde deze op ftelligen
toon de mogelijkheid van een toeftand , als waarin de auteur zekeren
heer Altendorp, een mislukt half talent en minder dan middelmatig
maar meer dan vermogend dichter plaatst, die door jonge lieden van
talent niet alleen is omgeven , maar in den kring van deze den toon
aangeeft, en zich op die wijze op een voetstuk stelt, zich /zekeren
invloed en magt weet te reserveren , die wel zeker door het meerendeel van degenen met wie hij omging , als niet gepast of hem niet
toekomend moest worden beschouwd." Die jeugdige criticus achtte
zulk een ftandpunt niet flechts onhoudbaar , maar ook onmogelijk,
en hij gispte den heer Donker over de fchepping dezer figuur , omdat
.

hij meende dat het jeugdige , frisfche talent zich ongaarne verbroe-

dert met eene mediocriteit , die geene andere verdienfte bezit dan
eigenwaan en vermogen. Wij zouden hem nu , twee jaren later wel
eens willen vragen , of hij íhant na de !looping van zekere letterkundige onderneming en de geboorte van een tijdfchrift, op welks
omtlag zes goede namen voorkomen , nog de figuur van Altendorp
eene onmogelijke in onze hedendaagfche zamenleving en onze letterkundige wereld acht ? en wij meenen hem genoeg te kennen om ons
overtuigd te houden dat , wanneer misfchien deze opmerking hem onder de oogen komt, hij zich onmiddellijk aan zijn fchrijftafel zet en
aan Donker een brief schrijft , -waarbij hij amende Iionorable doet , en
't gulweg verklaart , dat hij zijne woorden van 185G intrekt en Altendorp een gelukkig geteekende figuur noemt , waarvan hij onder
zijne bekenden het origineel ontmoette.
Dit voor wie het aangaat ! Voor onze overige .lezers de verzekering,
dat deze goed uitgevoerde boeken eene herhaalde kennismaking overwaardig zijn ; voor de uitgevers de wensch , dat spoedig een tweede,
liefst klein 8°. uitgave ons bewijzen moge, dat Donkers arbeid een
waardig onthaal is ten deel gevallen.. B.

MENGELINGEN.
BERICHTEN, WENKEN, VRAGEN, BRIEFWISSELING.

LOF VAN KONING PHILIPS IIe. Molanus , in zijne onuitgegeven gefchiedenis van Leuven 1 , fpreekt den volgenden lof van Philips
II : "Philippus Secundus potentissimus, clementisfimus , pacificus et vere
II Catholicus Hispaniarum Rex , et Belgicarum ditionum Princeps unicus
«est inter Christiani orbis Principes Sarracenis et Heereticis formidalbilis. Cui Deus primum contra Francos ad St. auintinum et ad Graiivelingam , unde Pax est subsecuta , deinde contra Mauros, Turcas et
««Háereticos magnas concessit victorias. Adjecit eidem Regnum Luiisitanioe , et ejusdem Regni Insulas. Nos Catholici Belgse , pro tanti
iiPrincipis Salute , victorif contra hostes et longti^ vita, quotidie ad
nDeum pretes fundimus, gratias agentes suae majestati immortales, quod
lnullis parcens pecuniarum Thesauris, unicum inter homines salutis
lnostroe refugium, Belgas ditiones ab Ha reticorum Turcico jugó oplpressas per selectissimam militiam in pristinam pietatem et dignitatem
nDeo et sibi vindicet." Lib. T, Cap. 10.
EDw. V. EN.
SYMBOLOGRAFIE. — IIWij hebben dezer dagen", zegt het
turnhoutsehe dagblad 'ede Kempenaer" , ueen bezoek afgelegd in het
werkhuis van den heer Peeters-Divoort , hier ter stede en hebben daer
een werk aenschouwd , hetwelk de faem van dezen kunstenaer moet
doen aengroeijen. Het betreft een standbeeld, van twee en halve
meters hoogte , gebyteld in franschen steen , bestemd om eene openbare plaets te versieren te Beveren , eene bloeijende gemeente gelegen halfweg St-Nikolaes en Antwerpen. Het standbeeld stelt voor de
H. Maegd Onbevlekt, in de houding welke Z. Em. de Kardinaelaertsbisschop ven Mechelen daeraen wenscht gegeven te zien , dat is
te zeggen , met de handen gekruist op de borst. De H. Maegd treedt
het serpent met den voet , en aen het halve rond (1) welke tot voet1

Zie 'D. Warande" , 1858 (NO 1) , bi. 15.
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stuk dient , is met veel smaek (!) he, zinnebeeld der, H. Dryvuldigheid bygebragt , be$taende in dry engelenhoofdjes. Het geheel van: dit
werk levert langs alle kanten een gunstig gezicht , en zoo als wy
hooger zegden, zal de naem van den maker daerdoor winnen."
Wij hopen en vertrouwen dat, zoo er hier geen fprake van een
iiKampenaartjen" is - er ten deze niets ernstigers vertoond wordt dan
een uKempenaertjen" van de turnhoutsche koerant. Wie heeft er toch
ooit van gehoord, dat liet halve rond, dat is de aarde , waarop de
Onbevlekt-ontvangen Maagd gefteld wordt, door het zinnebeeld der
H. Drievuldigheid onderfteund zoû moeten worden, en dat dan dit
zinnebeeld uit drie llEngelshoofdjes" beftaan zoû. Als dt fymbolismus is - dan liever gen fymbolismus !
Over eene betere ikonografie der Onbevlekte Ontvangenis fpreken wij
eerlang op eene andere plaats in dit tijdfchrift.
M.
BOKJENS.
De uVaderlandsche Letteroefeningen" vangen hare
elukubraties voor 1858, aan met hare ublijdschap en ingenomenheid"
te betuigen wegends het hervatten van uhare taak", en vragen wijslijk itverfchooning voor de feilen" die de «bekwame mannen" hare
medearbeiders umet den besten wil begaan". Te-recht: onder anderen
haar heer -E--T is een literair genie van de eerste klasfe. Allernaïefst drukt de goede man, op bi. 24 , zijne verwondering uit over
de vier navolgingen van den uStabat • Mater", door Dr Heye herdrukt. iillij , die wel eens van 't «Stabat Mater" heeft gehoord (!) ,"
zegt de heer -E-T , « maar daarvan noode (! ! !) meer kent dan de
eerste twee, drie regels, vindt hier gelegenheid, op onder$clleidene
wijze , kennis te maken met het beroemde gedicht t geen wel de
moeite waard i (!)." Och kom, och kom! goede man! dat meent gij
niet ; niet of noode; noode, noode , noode. Dat noode is onbetaalbaar.
'iMaia quand VOU8 avez fait ce charmant quoiqu'on die".... wist gij
toen wel hoe veel geest daarin ftak ? Blijkbaar wist gij noode, of (ik
geloof liever nog) ignoreert gij tot dus verre noode, dat Willems, reeds
voor jaren, TIEN nederlandsche vertalingen, niet minder dan tien, mijn
waarde en waarschijnlijk zeer decimale Heer , in het licht heeft gegeven.... Maar 't is waar, Willems was maar een Vlaming - en wel
de Friezen en Noord-Brabanders, maar geenszins de Andwerpenaars
en Gentenaren behooren tot den Nederlandschen stam. Aldus, uw
Iledakteur contra Dr Viotta , bi. 44. De noordelijke provinciën" wor--.

'

den daar N.B. onbetaalbaar, Oud-Nederland genoemd ! ilahahaha!
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Oud-Nederland ! Wel ja ! eerst in 1815 zijn u's Coninex Nederlanden"
immers den naam van Nederland aangewaaid ! Oud-Nederland : namelijk , het Nederland van Tromp en de Ruyter ! Van de oude , oude
Nederlanden der Burgondische en Oostenrijksche Vorsten -- van de
mythische Nederlanden der 1Viebelungen , die Zuid-waards door de
Ardennen , Noord-Westwaards door de ii Wilde Zee" mogen befchanst
zijn geweest van het éene groote Dietsche Vaderland heeft die ongelukkige nooit hooren fpreken. Is het niet jammerlijk , dat personen,
die alle historische en letterkundige propeedeutiek misfen , het wagen er
tijdfchriften op na te houden , en nog wel tijdfchriften , die , bij hun 100jarigen leeftijd , buitendien reeds onder d e verdenking van min of meer
kindsch te zijn , gebukt gaan ? Och, och, och ! wat laffe praat in die
literaire kritiek bladzijde , voor bladzijde ! l't Zuiver (! ! ? ?) Neerlandsch bloed gaat koken van iets (!)" zegt een groote anonymus , #dat
naar verontwaardiging zweemt , als Bilderdijk's lof zonder beperking
wordt verkondigd...." (bl. 37). Dat is eene traditie van vader IJntema.
De goede Warnsinck komt er, bij den Heer —E----T , ook al heel treurig
af. Het fchijnt dat onze letterkundige organen van allerlei kleuren fairen
hebben goedgevonden , om luide te verkondigen , dat de Heer Warnsinck
een minder dan middelmatig dichter , maar een uitmuntend filanthroop
was. 't Is een armzalige lof, als een muzikant van een ander muzikant
zegt, dat deze wel een Plecht muzikant , maar een voortreflijk fchilder is.
In 't algemeen kan een geneesheer in de oogen van een advokaat , een
koopman in de oogen van een geneesheer , een predikant in de oogen
van een koopman al licht wat lof verdienen maar is die lof wel veel
waard? Wij , die niet tot de bewonderaars van 's Heeren Warnsincks
oud-nederlandsche filanthropie behooren , vinden hem, als dichter, volftrekt niet onverdienstelijk , en hebben dikwijls met veel fucces zijn..
Sidy Moulou (of hoe die naam gefchreven woede !) in letterlievende
kringen hooren voordragen , en , te-recht , in bloemlezingen zien opnemen. Op de namen trouwens komt het zoo precies niet aan (dit ter
rechtvaardiging onzer parentheze van zoo even) : PERGOLESE
de
heet (waarfchijnlijk om dat hij geen oud-nedergroote Pergolese
E T in de «Letteroefeningen", let wel--lander is) , bij den Heer
PERGOUSE ; PERGOUSE ! Maar , om nog een fpreekwoord (!) aan dien
«bekwamen man" te ontleenen : glissons lá-desus! — Glissons là de-sus!
(bl. 29) : 't is uitmuntend ; en "t zou uitmuntend zijn , al ware Jesus
met ss gefpeld. Mê goede man , waarom (preek j e je moeders taal niet?
In alle oprechtheid : gij maakt noode of niet noode den indruk van
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een pover letteroefenaartjen maar in allen geval , ik bid u : gebruik
nooit wêer, losjens wech , van die fransche aardigheedtjens , om een
zeker gemak aan je ftijl bij te zetten ! dat is allerwalglijkst. De ezel
van Lafontaine , die het fchoothondtjen wou nadoen en zijn meester
liefkozen , maakt een minder lummelig figuur dan gij. Die 100-jarige
I/Letteroefeningen" met hare baardeloze volschrijvers — ze zijn onuitftaanbaar. Mannen-broeders ! waarom fchrijft gij lieden geene novellen ? Die zijn immers altijd goed ! Laten die geen kost voor fijne
tongen zijn : Ons #geëerde publiek" is een goedhartige flokop , en verzwelgt , bij gebrek van een vol -au-vent jen of getruffeerd vogeltjen ,
met het grootste pleizier , en zonder indigestie , de bakken of bakjens
kaiebrood met zemelen , die hem dagelijks worden voorgezet. Als de
«Letteroefeningen" zich verbinden willen , in 't vervolg alleen Mengelwerk te leveren , zullen wij ze met rust laten. Ziedaar , al is het wat
laat , onze welkomstgroet voor 1858.
Lentemaand. M.
BASTAARTWOORDSPBLLING. Dat er onder onze blonde

novellistén , graauwende joernalisten , gloeyende kontroversisten , en
grijze akademisten gevonden worden , die met een geestigen grimlach
en een weldoordachte kursijfletter getuigen en bejammeren, dat de Heer
Alberdingk Thijm konzekwenzie fpelt is niets ; is eene van die duizend
bokkefprongen , die zijne tegenftanders maken , om daarmee^ , naar zij
wanen , de publieke . opinie voor zich te winnen : maar dat een man
als de Heer Nicolaas Beets die en te veel literaire opleiding , en
te veel kunstfmaak , en te veel gezond en bedaard oordeel , en te grooten fond van geestigheid had om van zulke kermiskuren verdacht te
kunnen worden — dat de Heer Nicolaas Beets mee^ ftemt in dat geklaag : zie daar wat ons verwondert en leed doet. Bl. 28 zijner : #Verfcheide.nheden meest op letterkundig gebied" I , zegt de Hr Beets:
«Neen ," zeide ik , ilaaí ons de spelling daarlaten. Ook ik schrijf met
een goed geweten kantoor en beschuit en kom niet tot de konzekwen$ie , al zou de heer ALBERDINGK THYM mij daarover een proses aandoen , met een e. Er ' is een zeker gezond verstand , dat ons hier leert
geven en nemen.""
Men hoeft niet te vragen --- aan welke zijde , in de fchatting van
den Heer Beets , zich hier dat zekere ##gezond verstand" bevindt. De
Heer Beets is het , die geeft en neemt , met niet te fpellen konzekwensie; de Heer Alberdingk Thijm fpelt llkonzekwensie" , atgni
,
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ergo. . . . .. Maar, mijn waarde Heel' Beets, gij vergist u: gij vergist
u volkomen. 't Is waar, dat het gezelfchap van het Utrechtsche Lees-

nuaeum , waar gij uwe verhandeling he bt voorgedragen, dat de talrijke
lezers uwer "v erfcheidenheden" thands van u vernomen en zeker
aangenomen he bben, 10 dat de Heer A. Th. !conzekwensie fpelt ,_

20 dat hij u voor eene betere fpeIling een proses zon willen aan..
doen ; en 3 0 dat hij, uit hoofde van mindere vergrijpen ruimfchoots
gerekend wordt aIle aanfpraak op het gezond verftand, waarmee gij
bedeeid zijt, verioren te hebben. Maar is daarmee nu bewezen 10 dat de Heer Alb. Th. konzekwensie fpelt,
20 dat hij niet weet van geven en nemen ,
30 dat het paste, a-propos van dit gemis, u, bij wijze van tegen-

Itelling , te verheugen in uw eigen gezond verftand?
Och neen! Alb. Th. fchrijft geen !conzeK,\~ensie. Als men het de
moeite waard rekent tegen een reus (sana comparaison) te velde te
trekken -

dan moest men het toch ook de moeite waard rekenen zich

eerst te overtuigen, dat die reus geen windmolen is: anders Ioopt
men gevaar vergeleken te worden bij ie~ant door wiens overigens
uitmuntend gezond verftand weI eens een ftreep Iiep, De reus, om
het beeld voort te zetten, des H n A. Th.s !consequentie. namelijk, Iigt
ftil te lluimeren tusfchen de bladeren, 400r den auteur in der tijd
over de fpelling uitgegeven; en de konze!cwensie is Ilechts het fpookachtig kind van's Heeren Beets' konsequentievrees. En niet Ilechts
uit de boekjens , expresfelijk over de fpelling gefchreven, had den

Hr Beets kunnen blijken, dat konzeKwenzie en proses, in plaats van
te ftroken, juist ftrijdt met de meeningen van den Hr Alb. Th,
ook in voorredenen van bellettristische fchriften, in maandwerken enz.
heeft de Hr A. Th. meermalen de fpelling van konzesweneie gefiffleerd en gepersifleerd. 't Is niet de moeite waard kennis van zijne
redeneeringen te nemen....

~aar

dan is het ook niet de moeite waard

tegen hetgeen men voor zijne ftellingen aanziet op te komen.

A. Th. fpelt konsequentie. Wij loven een exemplaar der

/I

Verfchei-

denheden" van den Hr Nic. Beets uit, voor den onmogelijken vinder of aanwijzer eener andere fpelling in de fchriften van den Hr

A. 'I'h, Een mooye premie! en avant HH. Navorschcrs l
Wij

bewijzen niet, dat A. Th. konsequent is met hier, achter

eene liquida als de n, de fis-, niet de zuisletter te plaatsen, met hier
de queelendc en meer vokalische qn, in plaats van de kwakende !c'w

te behouden, met niet flechts de Imeltende d
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iimmer•aadje te fchrijven , maar ook de fineltende t in naTie en konsequenTie te handhaven ; wij betoogen even min , dat om het bezit
'der 8 A. Th. de c niet prijs wil geven; dat hij in proces 'de mogelijke verwantfchap met woorden , waar de oorfpronklijk-algemeene uitfpraak der c (k) nog in bewaard bleef, te lief heeft , om het zij
hier , het zij in princes , in cigaar , of in welk ander woord ook de
initiale c door s te doen vervangen. Dat alles - kunnen de liefhebbers
in de boekskens van den Hr A. Th. uitvoerig beredeneerd vinden.
Schrijft hij geen konzekwensie : dan blijkt uit deze fpelling ook
niet , dat hij van geen geven en nemen weet. Maar -- en daar heb
ik u : Van geven en nemen 't is , helaas , de noodlottige waarheid,
weet A. Th. zeer weinig : allerminst op wetenfchappelijk gebied. Hij
doet zijn best alle regelen redelijk te formuleeren, en daarbij komt
#geven en nemen" niet te pas : dat is onder geen fatsoenlijke formule
te brengen.
En 3o doet de Hr A. Th. zijn best, om, door ftreng met zijn
eigen leeringen in 't gericht te gaan en geven en. nemen op zij
te werpen het gezond verftand zoo klaar en krachtig als mogelijk
is over allen transaktiegeest en benevelde of verwarde voorftellingen
te doen zegevieren : want als eenmaal geven en nemen tot beginsel
wordt verheven dan.... is het dan niet gedaan met alle eerlijkheid , redelijkheid , zedelijken moed , en geest van konsequentie ?
M.

librairie de C. L. van LangenhuJsen, Amsterdam, Singel, JJ 483.
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A Renaissance chrétienne de l'art néerlandais se prépare et
commence à se manifester sous de favorables auspices , dans
la contrée même qui depuis des siécles semblait être prédestinée
á 1'honneur de pareil évènement. Notre patrie a été arrosée de
difrérents cotés par les saintes eaux du baptéme. St Willibrord nous
est venu d'Angleterre , St Eloi de France , le grand apo^tre des Germains St Boniface , aprés que les plages de la mer du Nord avaient
été consaerées par le sang royal de St Adelbert, est venu d'Allemagne,
pour imbiber du sien et de celui d'une multitude d'a,mes vierges le
terrain revêche de la nationalite frisonne. Mais toutes ces anciennes
scènes hagiographiques forment des histoires récentes , comparées á
la légende sacrée de 1'introduction du christianisme dans cette partie
de la Néerlande qu'on appelle le Limbourg. Le christianisme est tellement ancien dans nos contrees du sud-est qu'on accorde, dans un
elan de poésie , le titre de disciple de St Pierre au vénérable apotre
des Tongres. Voici la légende "0r St Pierre envoya St Materne,
avec ses compagnons St Eucher et St Valere, en Allemagne et vers
les nbas pays proche de la mer, pour prêcher l'Evangile. Mais 1'homme
Nde Dien , chemin faisant, fut attaqué d'une forte fièvre, et il mouiirut en Alsace dans un cháteau nommé Elégie , ou on 1'inhuma. Ses
i'fréres et compagnons ont alors suspendu leur mission et s'en lont
iiretournés , pleins de tristesse , á Rome , pour avertir le St Apo^tre de
ce décès. L'apótre , apprenant cette nouvelle , les a consolés avec de
«douces paroles , et leur ordonna de retourner avec confiance à l'oeuvre
»interrompue et de propager l'Evangile par l'Allemagne et par les
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«Pays-bas. Il leur a donné sa crosse papale et les a exhortés de la
llposer sur le corps mort de Materne , lui commandant de se lever avec
iiardeur, de parachever son voyage et de desservir 1'oflice d'un évangé««liste. Les frères firent ce qui leur avait été enjoint , et la mort et la
uurésurrection de Materne a éte' cause que plusieurs sont ressuscités
#de la mort du péché á la vie de gra^ce, et des ténèbres du paganisme
à la lumière évangélique." "
L'histoire nous apprend en effet , et dernièrement par 1'organe de
Mgr v. Hontheim et de 1'abbé Grandidier , que déj á vers la fin du
troisième siècle Materne , Eucher et Valere ont entrepris leurs travaux
apostoliques. L'on prétend que St Materne après avoir renvers é les
idoles a báti une église á Tongres en 1'honneur de Notre Dame , et
on le nomme premier évéque de cette contrée. C'est á St Servais
qu'on attribue la translation du siége tongrois à Maastricht en Pan
382 , afin de le prémunir contre une invasion d'Attila qu'il avait
prédite.
N'est-ce pas que le territoire des Tongres , dont notre province de
Limbourg fait partie, méritait , avant les autres provinces néerlandaises,
1'honneur de voir surgir l'art chrétien renouvelé et raj euni ? Pour nous ,
il nous semble qu'une seconde fois St Pierre a envoyé sa crosse miraculeuse, pour faire revivre non pas un homme-apótre , mais tout un
système de vérités chrétiennes.
CLuand , au XVIe siècle , les nouveaux évêchés ont été créés
l'évêché de Ruremonde recut aussi sa constitution , quoique comme
église sufragane de Malines et non pas d'Utrecht. Cette dépendance
était le symbole de sa sauve-garde contre la révolution qui a dévasté
les diocèses d'Utrecht. Ruremonde a done pa garder en dépót ce qu'il
fallait de ' gra^ ces pour être le berceau de l'art chrétien renouvelé -et Ruremonde s'en montre digiie.
A plusieurs reprises nous avons eu 1'occasion d'entretenir les leeteurs de la uDietsche Warande" des notables travaux entrepris par
nos architectes , sculpteurs en bois , brodeurs et fournisseurs de ce
pays intéressant. De magnifiques monuments d'architecture romane
tiennent en éveil , au fond du coeur des artistes et des savants de
Maastricht , de Ruremonde , de Rolduc , l'amour d'un art qui depuis
sept siècles y déploie ses merveilles. La première grande église gothique concue dans un style XIIIe siècle excellent , se b&tit en ce moment à Wijk-Maastricht. Le Limbourg , avec ses sociétes littéraires
et archéologiques , ses savants , ses auteurs , ses bibliothèques, marche
II
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de pair avec les autres provinces dans la science historique. L'autre
jour l'on a découvert dans l'église de St Servais á Maastricht une
image -de son saint patron du XIIIe siècle : statue delicieuse et dont
une main artiste s'occupe á restaurer les formes primitives , la polychromie remarquable , qui vient de sortir d'un gros linceul de chaux,
et les ornements en crystal colorié. Cette urestitution" de la sainte
image semble inaugurer une fois de plus ce grand XIIIe siècle et seinbie inoculer de nouveau le système gothique sur le trone roman.
Aujourd'hui c'est un savant professeur de Rolduc qui publie dans
notre ##Warande" deux sceaux remarquables de l'ancienne abbaye et
qui fait connaitre le fragment existant d'une dalle tumulaire qui se
rattache á l'histoire de la sépulture du Duc Waleram III , dont nous
avons parlé dans la partie francaise de notre revue, á la page 73 de
la publication pour 185 7. Nous ajoutons le dessin de ces objets á la
presente feuille.
Le Limbourg , tout duché qu'il est , nous est lié par des engagemnents non-seulement politiques et constitutionnels, dans sa qualité de
llme province du royaume , non-seulement par sa capitale et sa ville
episcopale , dont la première depuis des siècles est une des fortifications les plus importantes de l'état mais encore par les liens du
sang qui rattachent la tige des Nassau á la maison des anciens Seigneurs du Limbourg. D'après les perquisitions généalogiques de MM.
les professeurs Everts et Verzijl, Ie duc Waleram III était aïeul au

lome ou l lme degré du comte de Nassau Jean le Vieux , dont notre
roi Guillaume III descend en ligne droite , et qui était Ie frère de
Guillamne d'Orange dit le Taciturne.
Nous ne doutons pas que , comme le dogme de la religion s'est
propagé dans les provinces septentrionales, après que l'exemple de l'adoption en eut été donné dans le Limbourg , de même aussi les saines
doctrines de l'art chrétien se répandront de plus en plus dans les autres parties du pays , après que le Limbourg a prouvé qu'il n'y a
aucun danger à se rendre aux exigences de la véritable esthétique.
A. TH.

VADERLANDSCHE CHARAKTERSCHILDERING
IN ONZE SPREEKWOORDEN.

Sedert het jaar 1843 houdt de Heer P. J. Harrebomée
zich bezig met het verzamelen der nederlandsche fpreekwoorden en fpreekwoordelijke uitdrukkingen. In het jaar a3 heeft
hij een begin gemaakt met de geregelde uitgave van het verzamelde `. Indien wij .tot dus verre in de » Dietsche Warande"
den arbeid des Heeren Harrebomée onbefproken lieten , dan
werd dit even min hierdoor veroorzaakt dat wij dien arbeid
op geringen prijs zouden fchatten, als dat we hare vruchten
vreemd zouden rekenen aan den kring onzer befchouwing en
van ons bedrijf. In tegendeel: daar zijn in de laatste 25 jaar
maar zeer weinige letterkundige verrichtingen binnen het vaderland voltrokken , welke wij zoo zeer van harte toejuichen en

waaraan wij zoo groote waarde hechten als aan de moeitevolle famenlezing der bonte bloemen , die de Heer Harre bomée in zijne groote korven met zoo rijken overvloed heeft
opgetast : wij zijn bereid het bewijs te leveren , dat de Heer
Harrebomée-alleen meer voor de fchatkamer onzer nationale
vormen gedaan heeft dan de geheele II° en IVe klasre van
wijlen het Koninklijk Instituut te zamen ; en wel verre van
te meenee , dat we, bij de gedwongen uitlluiting , van ons
gebied , der nederlandsche ftaatsgefchiedenis en onzer grammatische taalkunde als bizondere wetenfchappen , over eene
ftoffe als de fpreekwoordenliteratuur niet zouden mogen han1 Onder den titel: «Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, of Verzameling van Nederlandsche Spreekwoorden en spreekwoordelijke Uitdrukkingen
van vroegeren en lateren tijd ; door P. J. Harrebomée , Lid v. d. M. d. Ned.
Letterk. te Leiden. Utrecht, Kenrink Zoon.' Verfchijnt in afl.1. v. 3 vel
a 25 Cts.
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DIETSCHE WARA L DE IV.

^i 4

VADERLANDSCHE CHARAKTERSCHILDERING

wenschen wij ons recht te handhaven , om de taal,
delen
waar zij niet als konstruktief geheel optreedt, gekroond met
den doktorshoed maar als eene Koningin , fchitterend van
kleur- en vormenrijke fteenen , die , als eene andere S`e Ursula , talrijke vertegenwoordigers van verfchillende maatfehappelijke elementen onder haren damasten mantel huift , in
onze » Warande" welkom te heeten , en naar waarde te vieren.
Zij , die met ons éene lijn in de kunstleer trekken , beminnen , met al . de warmte van zielen welke zich op een betrekkelijk klein getal voorwerpen koncentreeren mogen , DE VORDIEN, waarin zich de verfcheidenheid des volkslevens het krachtigst openbaart : zij beminnen de kerken en ftadhuizen , de
kermisren , het volksgezang , de kleederdracht, het volksgebaar,
de legende , het fprookjen , het bijgeloof, het zij der ftranden veldhut het zij der kinderkamer , ja de nationale keukenkunstgreepen, die de fchotels inrichten naar de zintuiglijke
en naar de esthetische fmaak van (Ie huismoeder. Zij beminnen het vernuft , de nagedachte , den glimlach , de zelfvoldoening, waarmeê alle persoonlijkheden , wetends of onwetends,
iets van het nationale, maar gewijzigd , maar fubjektief verbeterd in zich opnemen : zij beminnen de boerinnenkap, de
vogelkooi, het narrentuig, de bierkan, de befchuittrommel,
den verfcheiden aanleg van lust- en bouwhoven , de dialekten
der verfchillende Nederlanders , hunne idiotismen , hunne
duizendvormige kunsttermen , hu
nne fpreuken , SPREEKWOORDEN,

vooroordeelen , dwaasheden..... Deze onze betuiging, het is
waar, behoort wel eenigszins met het oordeel des onderfcheids
verftaan te worden. Wij verzaken , bij die liefde der vormen,
onze eerste beginselen niet. Wat flecht is is flecht; wat in
het flechte zondig is , moet uit dezen hoofde, ook al heeft
het goede hoedanigheden , verworpen worden. Als grofheid
en dwaasheid dermate den boventoon voert , dat alle harmonie
er door verwoest wordt dan wijzen wij het voorwerp af.
Als vooroordeel en dwaasheid zoo ver gaat van maatfchappelijke euvelen of persoonlijk onrecht voort te brengen , dan
moeten ze met wijsheid in toom worden gehouden en on.
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fchadelijk gemaakt. Als gebrek aan vorm zich voor vorm wil
laten doorgaan , dan doemen wij die aanmatiging met een
nadruk geëvenredigd aan onze liefde voor de pozitieve vormen-zelven : want wij beminnen de vormen , om dat er een
geest, een fcheppings- een levensgeest, in zijn onuitputtelijke
ver[cheidenheid , uit (preekt : waar dus het NIET en de ONTII ENNING hare fchimvertooningen houden (gelijk in het ftijlloze
of moderne) , daar trekken wij ons te-rug.
Uit dezen hoofde wenschen wij ook binnen den kring der
beoefenenswaardige fpreekwoorden geene ft**lloze uitdrukkiii gen opgenomen te zien , als waarvan hieronder enkele voorbeelden gegeven zullen worden; wij nemen des genoegen
dat daaruit verbannen blijven liederlijke gezegden , als door
den Heer Harrebomée te-recht in menigte moeten zijn afgewezen. Daarentegen — het fpreekt wel van zelf -- wegen
wij het Spreekwoord niet met het goudfchaaltjen der gezelfchapskieschheid , en verwachten wij zelfs van hen , die
zich met dezen tak onzer letterkunde bekend wenschen te
maken , genoegzamen ernst, om van eene groote vrijheid van
uitdrukking , van het min of meer fchuldig ëquivoque veler
fpreekwoorden , geene befmettende indrukken te ontvangen
Daar wij dus in geen geval der gezelfchapskieschheid , bij de
beoefening der fpreekwoordenliteratuur , het minste wenschen
ingewilligd te zien , moet als eene aanmerking gelden die wij
hebben op den uitmuntenden arbeid des H° Harrebomée, dat
de geachte fchrijver de grammatische form van het Spreekwoord, naar ons oor, te veel geregularizeerd en nog wel
gesiegenbekianizeerd heeft. Dit kleine gebrek is te hinderlij ker , om dat de verzamelaar toch te veel gezonde (maak had,
om de charakteristiekste uitdrukkingen der zoogenaamde platheid door mooyer woorden te doen. vervangen. Daarbij fteekt
de ftijve weilandiaansche grammatiek 1 des te onaangenamer
af om dat er in de regeeringstijd der loffelijke firma S. & W.
1 De verzamelaar gaat daarin zoo trouw te werk, dat hij zelfs den onzinnigen meervoudigen vrouwelijken datief der in gebruilI neemt (V, xx) »Hij kan
der ganzen wel drinken brengen".

21 6
.

VADERLANDSCHE CHARAKTERSCI1JLDFr.ING

wel geen enkel fpreekwoord geboren is ; hiertoe was het land,
dat zij bebouwden te dor, en de kamerlucht hunner gram matika te benaauwd.
Maar behoudende deze aanmerking, hebben wij dan ook alleen lof en tere voor liet verdienstelijk werk, en vinden vooral
de chicanes ingebracht tegen het te veel of te veelvormig van
den HW Harrebomée zeer kwalijk geplaatst.
Tien Afleveringen, te zamen inhoudende 463 en ruim LXXVIII
blzz. doorgaands van twee kolommen, zien nu reeds het licht.
Duizenden (preekwoorden , al weten we niet juist hoe vele van
de 30.000 waarop men den geheelen voorraad fchat , zijn
daarin reeds medegedeeld. Om Bene proeve te geven van de
aanwinst , die men den arbeid des Heeren Harrebomée te danken heeft, en onze lezers op te wekken de ifnteekening op
het werk te bevorderen , hebben wij omgezien naar eene of
andere kategorie van fpreekwoorden , die, uit het befproken
werk in ons tijdfchrift overgenomen , door een nieuw verband
daarin aangewezen het blijk zou leveren tot welke fchoone
rezultaten de famenlezing van den Hr Harrebomée al leiden kan.
Men heeft het Spreekwoord genoemd la raison du peuple —
als bevattende in een kleinen en kernigen vorm waarheden ,
die door de volksrede of door het volksgemoed met het onwraakbaar ftempel der geldigheid gekenmerkt worden. Inderdaad,
het Spreekwoord is eene gangbare munt, waarvan de vijftigste
verbruiker de waarde niet kritiesch onderzoekt, maar des
niet te min van deze volkomen overtuigd is. Tegen zoo'n
munt valt ook niet te redeneerere : want de waarde dier munt
berust - in de volksmeening, - en wordt ze hier afgewezen —
ginds zal ze dadelijk zonder bezwaar aanvaard worden. De
quxstie kan niet zijn of een fpreekwoord een waar woord
is maar Hechts of het juist wordt toegepast. 't Is niet de
vraag of de gulden van 100 cents en liet muntbiljet van f 10.—
de waarde hebben , waarmee ze bij het volk erkend worden
maar fomtijds wél , of men den gulden ter betaling van een
daaldersvoorwerp gebruiken wil. Nu meenen wij , te midden
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van onzen fpreekwoordenfchat, eene meer bizondere oplettendheid te mogen fchenken aan die fpreekwoorden , waarin zekere
gezegden of zekere daden aan eene bepaalde foort van persoonlijklleden door het volk worden toegefchreven. Bij voorbeeld, om te weten , welke hoedanigheden het volk aan Jan,
Piet, of Klaas , aan de Begijn , aan den Boer , aan den Mof,
of aan den Matroos toefchrijft, zal men die fpreekwoorden
raadplegen , waarin van het zeggen of doen dier personen
getuigenis gegeven wordt.
De fpreekwoorden , welke tot de bedoelde foort behooren,
hebben wij uit de eerste zes afleveringen van 's Heeren Harrebomée's werk overgefchreven , en bij elkander gevoegd wat
aan de verfchillende charakters behoort. Wij willen niet de
voornaamste dier toeëigeningen hier nader kennis maken.
Dr Edmund Hoefer van Stuttgart heeft voor een jaar of
drie vier eene verzameling uitgegeven van alle duitsche fpreekwoorden der bedoelde foort , die tot zijne kennis gekomen
zijn. Hij heeft er den titel aan gegeven van » Wie das Volk
fpricht" maar liet met deze » fprichwörtliche Redensarten"
niet verder dan tot een 665-tal gebracht , offchoon hij er ook
de platduitsche bij op heeft genomen. Aan den » Boer"-alleen
worden echter ruim 50 dingen toegefcbreven. Maar ziehier,
hoe reeds in de eerste zes afleveringen van ons spreekwooi-denb. door fchier twee maal zoo veel uitdrukkingen getuigd
wordt, wat er al in den Boer moet zitten:
1. .Alle baat helpt , zei de boer , en hij trok der kat een haar uit
den staart , om er een nieuw wagenkussen mede te vullen.
2. Alles heeft zijn inziet , zei de boer , c a hij keek in zijne muts.
3. Alles is maar eene weet, zei de boer, en hij haalde eene pier
uit zijn achterste , en bond er zijne schoenen mede vast.
4. Als de storm zoo aanhoudt, dan zijn wij vóór middernacht reeds
in den hemel , zei de boer ; daar beware ons God voor , antwoordde
de doininé.
5. Als je me nu nog •ontloopt , zei de boer, dan doe je knarp , en
hij hield liet kalf bij den staart , en holde er mede voort.
6. Als ik u gelijk geef , zei de boer, dan zin wij d,u1c1i,k uu1`;rl.roat.
-
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. 7. Als men braakt , zei de boer , drijft men een kalf zonder voeten naar de wei.
8. Arrige acres Pamphile, zei de boer tegen zijn paard; want de
ooren stonden hem even eens gelijk de staart.
9. Daar is geene koe aan over stuur , zei de boer , en toen stierf
zijne vrouw.
10. Daar zal een bakkie theewater op smaken , Dominé ! zei de boer,
en hij had zijne vrouw begraven.
11. Daar zit niet veel gras op de weide , zei Teeuwes de boer , en
hij zag eene luis op een' kalen kop grazen.
12. Dat ding loopt verkeerd , zei de boer , en hij had een' kreeft
aan een touwtje.
13. Dat gaat je na , zei de boer , en hij tastte eerst in den schotel.
14. Dat ik aan het koren verlies , zal ik aan het spek wel weer
vinden , zei de boer, en zijne varkens liepen door het koren.
15. Dat is een anjer , zei de boer , en hij at vijgen.
16. Dat is een anjer , zei de boer , en 't was een tiloos.
17. Dat is een bitter zoopje , zei Krelis de boer , en hij dronk alsemwijn.
18. Dat is een deftige paap , zei de boer , hij kan je hart bewegen
dat het wipstaart als eene koe , die een doorn onder den staart gebonden is.
19. Dat is eene andere soort van kreeft-en, zei de boer, en hij bragt
kikvorschen ter markt.
20. Dat is eene groote wetering , zei de boer , en hij zag de zee.
21. Dat is eene ladder met rare sporten , zei de boer, en hij zag
een' graadboog.
22. Dat is eene pruik met Alphonsus 1 , zei de boer , en hij had twee
aalsollen aan zijn haar hangen ?
23. Dat is een onwinbaar kasteel , zei de boer , en hij stond voor
een' kalkoven.
24. Dat is een schepsel met lange beenen , zei Teeuwes de boer,
en hij zag een' aap op stelten loopen.
25. Dat is een schoone papegaai , zei de boer, en hij zag eene vledermuis op de kruk.
26. Dat is een schoone vond , zei de boer , en hij spleet een' zwavelstok in zestienen.
1. Verbastering van allonges. A. TH.
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27. Dat is een troostelijk boek , zei de boer , en hij las het zevende
boek van Esopus over de kikvorschen.
28. Dat is een voltigeer-sprong , zei de boer , en hij sprong over
een' zwavelstok.
29. Dat is een wonderlijke kikvorsch , zei de boer , en hij zag een'
rog op de markt liggen.
30. Dat is een wenderlijk kasteel , zei de boer , en hij zag een
ouderwetsch hoenderhok.
31. Dat is om geene schoenen te verslijten, zei de. boer , en hij
zag een' koordendanser op zijne handen loopen.
32. Dat is schoone alsem , zei de boer , en hij zag een' bos wouw
op het venster liggen.
33. Dat is wat anders te zeggen , zei de boer , dan karnemelk met.
knikkers , en salade met hooivorken te eten.
34. Dat klemt , zei de boer , en hij sloeg zijn wijf met een koolblad voor hare billen.
35. Dat klinkt als een scheet in een' vilten hoed , zei de boer, en
hij speelde op eene gebarsten fluit.
36. Dat lijkt wel een verguld ABC-bordje, zei de boer, en hij zag
een notaris-bord met vergulde letteren uithangen.
37. Dat lijkt wel naar de capitulatie van Rijssel , zei Jaap de boer,
en hij zag eene prijscourant.
38. Dat smaakt, zei de boer , en hij at de pap van zijn kind op.
39. Dat zal op de hazevangst gaan , zei de boer , en hij haalde zijij'
ezel voor den dag.
40. Dat zal zich wel schikken , zei de boer, en hij zat met zijn
ossenkarretje in de hei.
41. Dat zijn mijn maatjes , zei de boer , en hij laadde kikvorschen;
als ik den eenen erop heb , springt de andere eraf.
42. De duivel is •zoo boos niet als ik , zei de boer.
43. De ondeugd moet er uit , zei de boer, en hij zag zijne koe k......
44. De vent wil capituleren , zei de boer , en hij zag eene rat, die
solliciteerde , om uit de val te komen.
45. Die een kwaad wijf krijgt , zei de boer , die heeft zijn' man gevonden.
46. Die geld heeft , zei de boer , kan wittebrood koopen.
47. Die heb ik gepierd , zei de boer , en hij gaf twee zesthalven
voor acht stuivers.
48. Dien mij , zei de boer , ik heb daalders , mijn klein geld is op
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49. Die plaag', om veel hooi te winnen , zei de boer, hebben wij
bij ons zoo niet.
50. Die vent houdt den bas wel , zei de boer , en hij hoorde een
kalf blaten.
51. Dominé mag de knollen gerust nemen . zei de boer; want onze
varkens lusten ze toch niet meer.
52. Eene goede biecht , zei de boer , doet eene goede absolutie bekomen.
53. Een ei is een ei , zei de . boer , en hij greep naar het ganzenei.
54. Eene vergissing kan plaats hebben , zei de . boer, toen goot hij
azijn in de lamp.
5 5. Eerst geslagen en dan gedragen , zei de vlasboer', en hij klopte
het vlas.
56. Elk voor zich zelven en God voor ons allen, zei de boer, en
hij zag zijn wijf verzuipen , zonder eene hand uit te steken.
5 7. Exem li gratig , zei de boer , eene koe is een groot beest.
58. Geld is vast geene goede waar , zei de boer , want mijn hond,
die anders nog al loos is , wil het niet vreten.
59. Gij zult er wel komen met uw ééntje , zei de boer, ik heb er
al tien geraden.
60. Goede moed is het halve werk , zei de boer, en hij zag zijne
koe kalven.
61. Goeden dag zaam , zei de boer , tegen den veldwachter en zijn'
hond.
62. Goeden morgen , zei de boer , en het was schemeravond.
63. Het geschiedt uit enkele liefde , zei de boer , en hij zoende zijn
kalf voor het gat.
64. Haal na je , zei de boer , tien schellingen is een pond groot.
65. Het is een wrange hond , zei de boer , en hij dronk bij vergissing eene flesch wijnazijn voor rijnwijn leeg.
66. Het is maar eene weet, zei de boer , en hij blies de kaars met
zijn gat uit.
67. Het noodigste eerst, zei de boer, toen hem zijne buren haalden , om zijne koe uit de sloot te trekken , en hij stak zijne pijp aan.
68. Het zal er honden , zei de boer, en hij zat op eene teef.
69. Het zijn al geene doctoren, die roode mutsen dragen , zei de
boer , en hij zag een' kuiper staan.
70. Hij vlugt niet , die wijkt, zei de boer, en hij smeerde zijne
schoenen met hazevet.
•

-
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71. Hoe kwelt mij dat harnas , zei de boer , e ii hij had eene malie
op zijne mouw.
72. Ieder zijn meug, zei de boer,, en hij at paardenkeutels voor
vijgen.
73. Ieder zijn meug , zei de boer , en hij zoende zijn kalf.
74. Ik ben nog niet nootvast , zei de boer.
7 5. Ik deug niet in de huid , zei de boer , toen hij op sterven lag,
en hij sprak de waarheid.
76. Ik ga eens zien, of mijne familie slaapt , zei Jorden de boer,
en hij keek in het varkenskot.
7 7. Ik houd niet van hangen , zei de boer , maar ik moet wel.
7 8. Ik wil Latijn in mijn huis hebben , zei de boer, en hij liet voor
zijn varkenskot schilderen : pax intrantibus et mors exeuntibue.
79. Ik wist niet, dat ik spelen kon , zei de boer, en hij rammelde
wat op de clavecimbaal.
80. Ik zal dat varken wel wassche.n , zei de boer , en hij gooide het
in den modder.
81. Is daar togtig volk in huis ? vroeg Tijmen de boer , en hij hoorde
een' bakker op den hoorn blazen.
82. Is dat jou kind ? vroeg de boer , 't is het aanhouden niet waard.
83. Is dat parmezaan, zei de boer , dan moet ik er nog eens aan.
84. Ik zie gij houdt vandaag maar kliekjesdag , zei de boer , toen
hij de vele geregten bij zijn' landheer zag opdragen.
85. Men kan niet weten , waar de bal loopt , zei de boer, en hij
zette de fuik in het wagenspoor.
86. Niets beter, zei de boer , dan gezond te bed te liggen met
eene boterham in de hand.
87. Onze dominé kan zijne preek niet kwijt worden , zei de boer.
88. Oranje in 't hart , zei de boer , en hij stak eene gele peen op
zijn' hoed.
89. Rondom boter zei de boer , en hij sch... in de melkmouw.
90. Toen mijne koe stierf , bood niemand mij eene andere aan ,
zei de boer; maar mijne vrouw was pas dood , of elk wist mij eene
nieuwe te bezorgen.
91. Verrot mijn hooi , zoo wast mijne kool , zei de boer , toen het
regende.
92. Wat is dat een onverstandige regen , zei de boer , hij valt je
maar zoo op de huid.
93. Wat kan de liefde niet al doen , zei de boer , en hij stak zijne
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vrouw in een' brouwketel , opdat zij van geene dokters-handen sterven zou.
94. Wat maakt men al om het geld , zei de boer , en hij *zag een'
aap op het venster zitten.
95. Wat vindt men ter wereld zeldzame kinderen , zei de boer , en
hij zag een' aap in het venster zitten.
9G. Weg gaan mijne koeijen , zei de boer , en hij had zijn kalf bij
den staart.
91. Zijn dat nu die oesters, daar ge zoo lang van gesproken hebt?
vroeg de boer aan zijn' landheer, en hij kreeg alikruiken te eten.

Men zou uit dit tafereel, dat van den »Boer" wordt opgehangen, kunnen opmaken, dat de Boer door het volk in 't
algemeen niet gunstig wordt beoordeeld : maar men* behoort
met zoodanige gevolgtrekking voorzichtig te zijn. De fpreekwoorden toch der foort , die we thands behandelen , hebben
een luimig en spotachtig charakter ; men zal er, wel is waar,
in kunnen lezen welke gebreken of dwaasheden aan dezen of
genen type meer bizonder worden toegefchreven ; maar men
zal er ook het negatieve betluit uit kunnen trekken, dat bijv.
de boer niet fchuldig zal zijn aan ondeugden of zwakheden,
die men bij andere personen in fpreekwoord zal aangeduid
vinden.
Men kan uit deze fpreekwoorden , waarin de Boer befchuldigd wordt , niet befluiten , dat zij al te maal in de Reden
ontftaan zijn offchoon men wel mag aannemen , dat vele
aan de humoristische poorters der XVe Eeuw hun beftaan te
danken zullen hebben : maar voor-eerst kunnen de burchtzaten,
die min of meer tegen den Boer overftonden , kunnen de
lansknechten , die de natuurlijke weèrpartij van den Boer
waren , er velen in de waereld gebracht hebben doch ook
de knechts en de kinderen van den Boer kunnen er wel
enkelen gemaakt hebben , in eene ftemming als waarvan het
fpreekwoord getuigt:
98. Ons volk is goed in orde , behalve onze boer , die is gisteren avond gestorven , zei de boerenknecht in zijne eenvoudigheid.

Maar bovendien, niet alle fpreekwoorden behelzen juist het
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ftellige feit eener beftaande volkswaardeering, omtrent gebeurtenisfen of personen : fommige zijn een louter woordenfpel , toevallig met deze en niet met eene andere persoonlijkheid in
aanraking gebracht , als bijv. n° 1, 26 , 46 , enz.
Aan de » Boerin" wordt niet veel doms , gulzigs of anderszins belachlijks toegefchreven : het fpreekwoord
Ç39, Ik heb klei aan mijn gat , zei de boerin , komende uit eene
sloot gekropen , en zij had wol noch webbe,

is eene woordfpeling met de » fpreekwoordelijke uitdrukking"
» klei aan zijn g.t hebben" klei , dat is vette grond , rijkdom , even als men zegt » in de molk te brokken hebben".
Het andere fpreekwoord luidt:
100. Wie kan ook alle dingen onthouden , zei de boerin , en zij
ging uit melken , terwijl zij hare emmers vergeten had.

Wij kunnen , bij het meêdeelen van dit eerste honderdtal,
niet nalaten 't gedurig zeer te betreuren, dat den verzamelaar het muzikale oor en de rhetorische takt bij het beoordeelen en bepalen van de form des Spreekwoords zoo ten
eenen male ontbreekt. De taal van den grooten hoop , de ftijl
der genen , bij wie de fpreekwoorden meest ontftaan en fchier
alleen bewaard zijn gebleven , is, waar hier hechts gelegenheid
toe beftond , verwijderd en verdwenen. Men zal dit erkennen
bij de bloote vergelijking der talrijke redakties , die de Hr Harrebomée mededeelt van een enkel spreekwoord. (V , xxiii):
Men heet gheen coe blaer, fi[en] heeft wat wits.
Men fcheldt geen koe blaer , of hy heeft wat wits.
Men heet geen koe col , fi heeft wat wits voer haren bol.
Men hiet ghien koe blare , off fie hebbe al wat bonts.
Men hietet felden een koe blare , fie hebbe dan eenen bonten vlecke.
Men. heet gheen koe blaar , zy en hebbe plek of haar.
7. Valt uit, als van anderen zin.
8 . Men noemt geene koe zwart , of er is een plekje aan.
9. Men heet de koe niet bont, of zij heeft een vlekje.
10. Valt uit.
11. Men noemt geen koe bont , of er is een vlak aan.
12. Geen koe heet bont of ze is met vlekken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Eenvoudig wech, hoort men te Amsterdam : » Men noemt
geen koe bont, of 'er is een vlakkie an." De Hr Harrebomée
is echter niet te bewegen het grammatiesch gepacht der koe
in het lid- of voornaamwoord onuitgedrukt te laten. Hij geeft
de keuze tusfchen : » Men noemt geene koe blaar, of daar is
wat wits aan" , en » Men noemt nooit eene koe bont , of zij
heeft wel een vlekje". Wie zal de meeste boven medegedeelde
lezingen niet gemakkelijker, harmonischer , beter vinden ? Het
der kat" in het eerste 't beste boerenfpreekwoord is voor
ons oor niet wel te verdragen. De lange fpreekwoorden fchij
nen ons ook toe geene fpreekwoorden te zijn , geene kernachtige, kleurrijke vergelijkingen, toefpelingen, waardèeringen, .die
iemant als van zelf uit den mond vallen.
En (als wij boven zeiden) , hoe vrijer, de voorftelling en
platter de hoofdwoorden zijn , die in het fpreekwoord voorkomen, hoe meer de pedante redaktie hindert. Bij voorbeeld,
zien wij wat de » Bagijn" , het » Bakertje" en het » Besje" zeggen.
Wat de »Bagijn" betreft, 't is onnoodig onze vriendinnen , de
dochters van Begga en , tegenover deze fpreekwoorden
in befcherming te nemen. Men weet , of kan weten , welke
verdienstelijke zielen en geesten onder haar ons eene ingenomenheid met haren regel en zijne leden hebben ingeboezemd 1 ,
die we meermalen hebben uitgesproken. Personen , die zich in
het gezicht der menigte verbonden hebben tot de beoefening van
zekere deugden, worden al licht befchuldigd het zij in de overdrijving het zij in de overtreding dier deugden te vervallen , of
wel zwakheden te bezitten , dwaasheden te begaan , die met de
deugd niet dadelijk ftrijden , doch de persoon belachlijk maken:
en met deze befchuldiging belast het Spreekwoord zich lichtelijk.
-

101. Alle baat helpt , zei de bagijn , en zij roeide niet eene .naald.
102. Alle baat helpt , zei de bagijn , en zij roerde hare pap. met
eene naald.
103. Al eene lucht , zei de bagijn , en de paap liet er eert vliegen.
1 Nederlandsche Gedichten , I, bl. 101, 196 enz. ; Geertruide van Oosten
Kerstliederen, passim; Volks-AIm. v. Ncd. Kath. 1855, bl. 170, ]857 , bl. 225,
1858, bl. 204 en volg.

;
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104, Allemaal menschen ,. zei de bagijn , en zij zoende den pater.
105. Daar heb je het al , zei de bagijn , en zij spoog het hart uit
haar lijf.
106. Dat is er een zonder steen , zei de bagijn (of de duivel) ,
en zij (hij) slikte een slak door voor een pruim.
107. I3et is eene lucht , zei de bagijn , en zij v..stte tweemaal.
108. Het is zalig te werken (of: te wachten), zei de bagijn ; maar
zij deed liet niet graag.
109. Oremus , zei de bagijn , en zij vatte den pater bij zijn' neus.

Van de >> Baker" heet het:
110. Dat is arbeid, zei bakertje Butters, en zij schilde en peuzelde
een zout scholletje.

Het » Besje", de bête noire der fehalke en foms wreede jeugd,
ten wier koste zij fomtijds het leven rekt , komt er niet beter af.
111. Dat maakt eene gaauwigheid , zei besje , en zij klom over het hek.
112. De jeugd wil er uit , zei besje , en zij reed op een bezemstok
(of: op het hek , ook wel: en zij sprong over een strootje).
113. De kwaaddoeners moeten gestraft worden , zei besje , en zij
zag haar' man op het rad zitten.
114. De onderdrukten hebben het hard , zei besje , en zij zag eene
luis knippen.
115. Die warmte verkwikt een' oud inensch. in den winter , zei
besje , en zij zat op eene koude stoof.
116. Doe de deur toe , pas wel op , zei besje tegen haar' jongen,
eis zij ging op de vlooijen-vangst.
117. Elk wat wils , zei besje , en ze ging zittende sterven.
118. I Ieb goeden moed , liet zal nog wel komen , zei besje , en ze
was al zestig.
119. Het breedste eind moet nog volgen , zei besje , toen zij den
steel van de koekepan ontlast had.
120. Het is de jongheid, zei besje, en toen speelde een zeventiger
met buitelmannetjes.
121 . Het scheelt je daar niet , zei besje tegen haar' man , en zij
zag hem in zijn neus peuteren.
122. Hoe laat is het? vroeg grootje aan Joris van der Peer; het
is zes uren besje , zei hij , want de wijzer hangt op en neer.
123. Ik kan door dien bril niet lezen , zei besje , en de spotters
hadden er de glazen uitgenomen.
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124. Mijne kat sch... vuur , zei besje , en zij had eene vonk aan
haren staart.
125. Wel de drommel , zei besje , ze zoenen mijne dochter, en
laten mij liggen.
126. Wissewasjes , zei besje , fikfiooijen en duimdraaijen is het elfde
gebod.
127. Zuinig, zei besje, de klok slaat twintig.
128. Zuinig, zei besje , lekker is maar een' vinger lang.
129. Zuinig, zei besje, de boter is duur.
Aanvankelijk wilden wij , in plaats van aanftonds enkele
charakters uit de rij te lichten, wier hoedanigheden veelzijdiger dan andere omfchreven worden , geheel naar de orde
des alfabets de fpreekwoorden rnededeelen, die tot ons kader
behooren. En zoo vonden wij ons geleid tot de kennismaking
met personen, wier namen min of meer in betrekking tot hunne
gezegden fchijnen te ftaan:
130. Nu zal ik een' doodslag begaan, zei Aagt, en zij stak een'
paling onder de korte ribben.
131. Man , wat ben je ruig , zei Aaltje , en hij was in geen zes en
dertig jaar geschoren.
132. Dat is een schoone steur, zei Aart, en hij haalde een' puitaal op.
133. Heb je mij gebruid , ik zal je weer bruijen , zei , Aart, en hij
brak eene luis de tanden uit den mond.
134. Alle gemeene digniteiten zijn de haat van het gemeen subject , zei Arie de aschman , en hij werd van eene dienstmeid zeer
kwalijk bejegend.
135. Daar zal nog meer op volgen , zei Arie ; hij was gegeeseld,
en moest nog gebrandmerkt worden.
136. Is dat hier wachten , zei Arie , en hij had nog niet eens gecommandeerd.
137. Och geef mij nog een druppeltje , straks zal ik het niet lusten, zei Arie Hangehast, en hij stond klaar, om van de ladder gestooten te worden.
138. Hoe meerder haast , hoe minder spoed , zei Arie Korse, en
hij liep zonder schoenen langs straat.
139. Ik ben ganseh geen deeg van daag, zei Adolf, en hij lag op
sterven.
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140. Ik lust zulken kost niet meer , het is mij wat harig , zei Agnietj e de moffin , en zij at het haar van artisjokken op.
141. Het riekt naar muskus , zei Anna , en haar kind had haar
bek....

De A. voert ook fprekende beesten op:
142. Veel ruigs en weinig wol , zei de aap , en hij schoor het
varken.
143. Laat de dooden rusten , zei de arend tot de raaf, en hij verslond eene levende duif.

en daarna een rechtsgeleerde, in zeer onproverbiale foren:
144. Voor zware moeite mag enen groote belooning eischen, zei de
advocaat , en hij nam dubbel geld , omdat hij zekere fideïcommissaire
quaestie , daar hij zijn hoofd al drie etmaal me gebroken had , niet
verstond.

Dit laatste kan ik nu weder onmogelijk voor een fpreekwoord houden. Maar vervolgen wij liever de afhandeling van
eenige hoofdtypen.
Allereerst voegen wij hier nog een paar »Besjes" tusfehen :
145. Zuinig , zei besje, de klok slaat winter (variant van N° 127).
146. Zuinig, zei besje, en zij brak een' zwavelstok in achten.

Behoort het niet bij Harrebomée voorkomend refreintjen.
147. Boa reldebop , zee^ besfie, en ze dronk erefis uit 'er flestie

ook niet tot de » spreekwoordelijke uitdrukkingen"?
Aan de verfchillende levensftanden , de verfchillende natiën,
verfchillenden beroepen , den dragers van ver[chillende namen
worden door het Spreekwoord zekere gezegden en handelingen
bij voorkeur toegefchreven. Wij willen er hier eenige van
doorgaan. Men moet bij den overdag en beoordeeling echter
bedenken , dat wij van de geregelde bewerking des Woordenboeks nog hechts van de t' tot de 6e afl. (dat is tot het
woord »Haast") onze uittreksels hebben voortgezet (de Heer
Harrebomée heeft het tot het woord » kwispel " gebracht).
Vele woorden, van het » Hoen" tot den » Zwaardemaker", zul.
len dus later nog aanzienlijk vermeerderd kunnen worden.
Beginnen wij met hetgeen de » Man" doet:
-
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148. Alle ding heeft zijn handvatsel , zei de man , en tastte het
brandhout aan ter plaatse waar het brandde.
149. Alle ding laat zich eten , zei de man , en hij at garnaal en
krabben.
150. Dat gelijkt wel naar den brand van . Troje , zei de man , en
hij brandde zeven en tachtig vlooijen in eene kastanjepan.
151. Gelijk op , zei de man, en hij gaf een barlaf voor een schram.
152. Het oog wil - ook wat hebben, zei de man , en toen sloeg hij
zijne vrouw een blaauw Bezigt.
153. Het zal wel ;aan , als liet aan het gaan is, zei de man , en
het kind had maar één been.
154. Ik stel mijn hoop op het anker, zei de man, toen het schip
verging.
155. Is de tabak goed? vroeg de man ; zou ze niet goed wezen,
zei besje , ik rook er zelve van.
156. Met dit vleugje naar bed , zei de man tegen zijne familie , en
hij leide een' zwavelstok op liet vuur.
157. Op eereen goeden grond is het goed jokken , zei de man, en
hij kittelde zijn wijf met een greep.

Het laatste fpreekwoord is het duidelijkste niet, en de
Bijlage", waarnaar de verzamelaar verwijst , ligt nog onuitgegeven.
Ziet hier de taal en het bedrijf, die, door de volksluim , der
Vrouw" worden toegefchreven :
158. Alle ding zoo 't behoort, zei de vrouw, en zij braadde het
spek in de boter.
159. Beetje bij beetje , zei de vrouw , dan komt de ton vol , en
toen maakte zij boter.
160. Daar kom je wel kaal af , zei de vrouw , tegen haar man , en
hij kwam van den barbier.
161. Dat is bedelaarskost zei de vrouw, en zij bakte eijeren met
metworst.
162. Het overleggen is 't al , zei de vrouw, en zij braadde het spek
in de boter.
163. Ik versta je wuiven wel, je zult van nacht niet thuis komen,
zei de vrouw , en zij zag haar' man aan de galg hangen.
164. 0 naakte bolletje , zei de vrouw , en zij zag dat haar mans
hoofd kaal geschoren was.
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165. Overal zit bedrog in , als men maar kans ziet, om geld te
winnen , zei de vrouw , in alle eenvoudigheid : in mijn tijd waren de
perziken wel driemaal grooter.
16G. Zij maken den bokking hoe langer hoe kleiner , zei de vrouw,
en ze zag sprot liggen.
167. Ik heb een galg in het oog , zei het wijf, en zij zag er haar
man aan hangen.

Van het » Kind" en den » Jongen" geldt het volgende:
168. Het geluk is rond , zei het kind, en toen vond het een' knikker.
169. Al naar het valt , zei de jongen, en zijn stuk viel in eenen hoop
met dubbeltjes.
170. Daar weten wij timmerlui wel raad voor , zei de jongen , en
hij was acht dagen op timmeren.
171. Dat bijltje ben ik wel half kwijt , zei de jongen, en hij liet het
in de Spaansche zee vallen.
172. De wereld loopt ten end , zei de jongen , en hij zag zijn' vaar
op een varken rijden.
173. Haas is een lekker eten , zei de jongen ,. want mijn grootvader heeft ze zien eten.
174. Het is vetpot , zei de jongen , mijne moeder heeft een' daalder
gewisseld.
17 5 . Ik wilde wel , dat ik het al gedaan had , zei de jongen , en
hij zou het varken den aars kussen om de blaas te hebben.
Van de » Bruid" heet het:
176. Daar het naauw is , daar neemt men het naauw , zei de bruid,
en zij liet zich zoenen door de traliën.
17 7. Het is ver van lagchen (of: het is wel droevig met mij) , zei
de bruid , en zij begon te schreijen.
178. Te bed best , zei de bruid , en zij was aan den haard vergeten.

De » Knecht":
179. Hoe lagchen de goddeloozen om den val der vromen, zei een
goed knecht weleer, En er tuimelde een heel schavot met speetluizen
van boven neer.
180. Ik en mijnheer hebben de zolders vol koorn liggen , zei de
knecht , en hij was blij als hij zijn weekgeld ontving.

Men ziet , dat de Heer Harrebomée nog maar als bij toeval
den Knecht heeft laten fpreken. N° 180 is vol geest en waarDIETSCHE WARANIbE

IV.
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heid ; No 179 moet zijne beteekenis uit eene lokale aardigheid ontleenen.
De » Meid":
181. Als ik eens vrijman word , zei de meid , dan eet ik alle dagen gort met rozijnen.
182. Dat heb je niet kwalijk voor , zei de meid , toen ze hoorde
dat hare jufvrouw om een vrijer bad. 1
183. -Die ligt op zijn uiterste , zei de meid , en zij zag een botertonnetje , dat ten naastenbij leeg was.
184. Het gemak voor de eer, zei de meid , en ze sliep bij haar'
baas ; toen had ze maar één bed te schudden.
185. Het overleggen is 't al , zei . de meid , en ze sliep bij haren
meester : toen had ze maar één bed te schudden.
186. Wat heeft men al te bewaren aan de eere ! zei de meid ; ik
ben blij , dat ik de mijne kwijt ben.
181. Daar man en wijf malkander helpen , zal het wel gaan , zei
onze Hangkousje, en zij zag Govert zijn wijf slaan.

Ziehier eene zedeles , van de » Meremin" :
188. Fraai voorgedaan is half verkocht , Zei de meremin , heur haar
kammende ; toen werd zij gevangen , wie men zocht.
en eene politieke ironie op het woord » Volk":
189. Nu kunnen zij brassen, zei 't volk, en zij verdienden een braspenning daags.

Niet onaardig voegt hierbij een trek van den » Boerenfchout":
190. Elk moet zijn profijt zoeken , zei de boeren-schout, en hij gaf
eene ton bier ten beste , op hoop , dat de kinkels door den drank aan
het vechten zouden raken.

Zien wij nu , wat rol kreupelen , blinden , gekken , filozofen, en letterkundigen (pelen :
191. Heb dank , zei de kreupele , en hij kreeg eene kruk in zijne
lenden.
192. Ik kom zoo regtstreeks van Amsterdam , zei het krom gebogcheld mannetje.
193. Ik wilde wel eens zien , zei de blinde man, dat mijne kinderen vochten.
1 Ontl eend uit afl. S.
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194. Laat maar komen , wij zullen wel toezien , zei de eerre blinde
tegen den ander.
195. Alles komt te pas , zei de gek, en hij bewaarde een stuk van
een' hoepel.
19G. ... En ik, zei de gek.
197. Visch , daar je vermoedt , en niet vermoedt, zei de gek , en hij
zette eene fuik op een kerkhof , en ving er een' paap in.
198. Dat staat mij heel schoon , zei de filozoof, en hij zou een'
klap voor zijne koon krijgen.
109. Drie dingen moet men niet aan - of afraden , zei de wijsgeer:
naar het beloofde land te trekken , een huwelijk aan te gaan , en oorlog te beginnen.
200. De boeken maken sommigen wijs en anderen zot , zei Polidorus Virgilius , en hij- las Uilenspiegel met Hebreeuwsche nooten.
201. Die karel heeft geen gevoel, zei dokter Stokvisch, en hij anatomiseerde een' drenkeling.
202. Het geschiedt om de zekerheid , zei dokter Hasius, en hij
trok zijn mes tegen een Siams haantje.
203. Jongen , doe den pot toe , want de geesten zullen evaporeren,
zei dokter Filebout , en hij kookte karnemelk.
204. Wat dunk je van die orvietan ? vroeg dokter Flakbal , en hij
vertoonde zijn' patiënt een papiertje met stront.
205. Het is er nacht , zei de chemist, en hij stak zijn hoofd in den

distilleer-ketel.
206. De aarde is gerezen of de hemel is gedaald , zei de sterrekijker , en men had hem een meiblad onder zijn stoel gelegd.

Hooren wij den Kwakzalver, den. Bankroetier, den Bedelaar, enz.
207. Hocus pocus pas , zei de kwakzalver : die niet en ziet, is blind.
208. Het bloed kruipt , daar het niet gaan kan : zei dè bankeroetier , en hij veegde zijn gat tegen de poort aan.
209. Het is toch wonder, dat men mij niet ongemoeid kan laten,
zei de bankeroetier , en zijne crediteuren maanden hunne schulden in.
210. Daar kom ik wel af , zei de bedelaar , en hij kreeg twee blanken voor een papiertje met luizen.
211. Hoe maakje zulke aardige posturen , zei de beul tot een' gaauw-dief , en hij geeselde hem lustig.
212. Houd u edelmoedig , en maak niet veel gebrul , zei de beul,
en hij zou _een' deserteur op1^.angen.
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213. Ik houd veel _ van je , zei de beul, toen hij den paardendief
het hoofd had afgeslagen , en diens blonde krullebol in de hand hield.
214. Ik zal maken , dat ik het aan je verdien , zei de beul , en
hem was van een' gaauwdief een achtentwintig gepresenteerd ,, om wat
zoetjes te geeselen.
215. Alle beginselen 'zijn zwaar, zei de dief , en voor de eerste
maal stal hij een aanbeeld.
216. Het zal van daag een warme dag voor ons zijn , zei de eene
dief tegen den anderen , en zij zouden gegeeseld en gebrandmerkt
worden.
217. Ik kom er onnoozel aan , zei de gaauwdief , en hij was met het
stads wapen vereerd.
218. Ik moet er mee^ wezen , zei de dief tegen het loopende volk,
en hij reed naar de galg.
219. Ik wil dat niet ad referendum overnemen , zei de dief, en
zijne sententie , dat hij hangen moest , werd hem voorgelezen.
220. Kwaad gezelschap , zei de dief, en hij ging tusschen den beul
en eenen monnik naar de galg.
221. l'Ilonneur aux dames , zei de dief, en hij liet de hoeren eerst
geeselen.
222. Nu rijd ik in triomf, zei de dief , en hij werd met een' wagen
naar de galg gevoerd.
223. Och , verkort mijne leden niet , zei de patiënt , en de beul zou
hem onthoofden.
224. Wat nieuws moet er wezen , zeiden de dieven , en zij hingen
den beul aan de galg.
225. Zie dat volk eens loopen , zeide de dief, die gehangen moest
worden ; zonder mij gebeurt er nog niets.

De »Jood":
226. Het geluk is de wereld nog niet uit , zei de Jood , toen hij
iemand acht stuivers en een vrijbriefje uit de loterij t'huis bragt.
221. Mijn broêr heeft vele bezittingen , zei de Jood , en hij kraauwde
zich.

Ondervragen wij nu de verfchillende landaarden :
228. Dat ik noch vechtende noch smijtende ben, zei de Brabander,
wil ik wel bekennen.
229. Wat is dat frisch , als men zich zoo verschoont , zei de Franschman , en hij keerde zijn hemd om , dat hij zes . weken had aan gehad.
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230. Dat heb je zoo vast, als een' visch in een scheetnetje , zei de
Engelschman, en hij meende : een' scheet in een vischnetje.
231. Dat is een schoon paggadetje , zei de Engelschman, en hij
zag een' ooijevaar in het veld loopen.

Op rekening van dat pagadetjen loopt nog een fpreekwoord:
232. Lekker , lekker , zei pagadetj e , en hij had drie scharretjes op
zijn bord.

Niet misdeeld zijn de » Moffen" : alle ftamgemeenfchap brengt
geen vriendfchap mee:
233. Daar is brand in dien schoorsteen , zei de mof, en hij voer
voorbij den brandenden berg Etna.
234. Dat is een bruijer van eene metworst, zei de mof , en hij zag
eene halve kartouw.
235. Dat is een schoone bruinvisch , zei de mof, en hij zag eerre
vloo in een' wateremmer zwemmen.
236. Dat zijn nieuwerwetsche mosselen , zei de mof , en hij zag een'
emmer vol oesters.
237. Dat zijn zure bruidstranen , zei de mof , en hij dronk azijn.
238. Het bedrog is groot in de wereld , zei de mof , en hij kocht
eene sprot voor een' bokking.
239. Ik geloof dat hij in het water gelegen heeft, en nu te droogen
hangt , zei de mof en hij zag een' karel aan de galg hangen.
240. Ik heb gegeten , zei de mof , alsof ik een daalder verteerd
had , en het is maar negenentwintig stuivers en zeven duiten.
241. Is dat trekken , zei de mof, en hij haalde eene pier van twintig duim uit zijn achterste.
242. Je zult mijne schonken en bonken in tweeën slaan , zei de
mof, en hij werd geradbraakt.
243. Nu zal ik je opvreten , zei de mof , en hij at een' kikvorsch
op voor een' Engelschen bokking.
244. Vangt men den spiering hier zoo , zei de mof in Groenland,
en hij zag een' walvisch harpoenen.

Bij den » Mof" behoort ook ftellig een fpreekwoord t'huis ,
dat de Hr Harrebomée bij den » Boer" opgeeft, en Hechts naar
keuze voor den »Mof" vrijftelt :
245. Of je hiepste en of je piepste , zei de mof, je zult er toch
aan , jou leelijke beest , en hij trapte een gouden horologie , dat op
den weg lag , aan duizend stukken.
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Ieder ziet hier , dat 's Heeren Harrebomée's purisme hem
een ergerlijke taalfout doet begaan. » Je hiepste" kan onmogelijk goed zijn : 't is » du" misfchien hier of elders » de hiepste."
't Is zeer jammer, dat de Hr Harrebomée zich zoo weinig
heeft opgewekt gezien , om de beste redaktie der fpreek^voorden op te fporen. Moffen en Engelschen laat het echte Spreekwoord nimmer zuiver Hollandsch fpreken , en met »je piepste".
is niets verholpen.
246. Wel fiat , alle ding is bon , zei de Bremer, en hij zag zijn
wijfs poppengoed door de traliën.

Over dat » poppengoed" komt er nog een fpreekwoord voor
en dat we hier bijvoegen:
247. Meer halen , zei de jakhals , en hij bragt liet poppengoed zijner
dochter in den lombard.

Hoe predikanten met boeren konverseeren hebben we in
1N0 4 reeds geleerd offchoon de anekdote alle allures van
een fpreekwoord mist. Ziehier eene tweede, van het zelfde ílach
248. Op zulk een' warmen dag komt alles uit den grond , zei de
dominé tegen den boer; ach ! antwoordde hij in eenvoudigheid des
harten , dat hoop ik toch niet , want dan komt mijn kwaad wijf ook
weerom.

Wij zullen meerdere kerkelijke personen bij elkander nemen: in de oogen van het Spreekwoord, dat te-recht of te
onrecht befpot , belacht , verguist zelfs, gaan ze dikwerf famen:
249. Het zal een kort einde nemen , zei de paap , en hij beet van
een stuk metworst.
250. Let op de punten , zei de paap, en hij stak zijn' elleboog door
den predikstoel.
251. Loop voor den drommel , zei de paap , dan besch... je het altaar niet.

25 2. Wat komt er al te kerk , zei de paap , en hij zag van verre
eene knorrende gemeente aankomen.
253. Bij mijne geestelijkheid , zei de pastoor , ik was liever een
levendige kapitein in eene komedie dan een doode vizier.
254. Elk is een dief in zijne nering , zei de prediker, en hij stootte
aan den zandlooper.
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255. Alle ofliciën zijn smerig , zei de kosters vrouw, toen zij een
eindje kaars uit de kerk kreeg.
256. Amen , zei de koster en de kerk was uit.
257. Amen , zei de koster, en hij deed het boek toe.
258. Daar geen dwang is , is geene eer , zei de koster , en hij sloeg
de beelden in de kerk.
259. Met goede lui is het goed te doen te hebben, zei de koster,
en hij ontkleedde de beelden (of: en hij toog onze Lieve Vrouw den
rok uit).

Een paar » Kwakers" volgen:
260. Als het zoo wezen moet , patiëntie ! zei de kwaker, en hij
kreeg tijding , dat hij duizend gulden uit de loterij getrokken had.
261. Ik ga naar de oude wet , zei Meeuwes de kwaker , en hij had
kort haar en lange oorent
262. Mijn geest getuigt zulks , zei Jeremias de kwaker, en hij ontbood zijne vrouw voor den vrederegter.

Onder de volgende fpreekwoorden , waar weder zekere mansen vrouwennamen in betrokken worden , komen er voor , waarin
de naam wellicht meer historiesch dan charakteristiek is ; zij
zouden dierhalve afzonderlijk geklasfificeerd behooren te worden : maar de affcheiding is moeilijk.
263. Het is verzien , zei Baax , toen lag hij bij de vrouw.
264. Wel de hel, zei' Baksje , en hij kon op den drommel zijn' naam
niet komen.
265. Je kunt me niet krijgen , zei Balten , en hij sprong in het
water.
266. Dat is een schoone sprong, zei Barend , en hij stapte over
een slootje.
267. Dat is een staartman , zei Barend, de kok , en hij, zag een'
krokodil loopera.
268. Dat is een erg gat, zei meester Jan (of: Barend), en het
was een kakhiel.
269. Met de billen van 't bed , zei meester Barend , dan bevuil je
de lakens niet.
270. Nu zult ge wat raars zien , zei dronken Barend , en hij liep
met de billen bloot.
271. Ik wil wel eens vechten , zei Bartel , en hij was twee maal
afgeslagen.
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272. De onnoozelheid moet zwichten , zei David , en hij zag eene
muis door eene kat opeten.
273. Dat is kraakporselein, zei Dirk, en hij hoorde een' aarden
schotel aan stukken vallen.
274. Het geld rolt wonderlijk, zei losse Dirk ; en hij verloor een
dubbeltje op de draaibrug , en vond het in de groote kerk wederom.
215. Zoo mijn wijf in Abrahams schoot is , zei Dorus , dan beklaag
ik dien armen Abraham; want het duurt geene veertien dagen, of
zij krabt hem de oogen uit.
276. Dat is vunze kost , zei Dries , en hij at koestront voor spinazie.
27 7. Het lijkt wel verloren arbeid , zei gekke dries , en hij wilde
de zee leeg scheppen.
278. Ik zal mijne moer wel t'huis komen , mijne armen staan
verkeerd , zei Dries , en hij was gewipt.
279. In den nood grijpt men zoowel naar een' stront als naar een'
puthaak , zei Dries , en hij lag in het water.
280. Ruilen is geene zonde , zei kromhakige Dries ; hij stal eene koe
uit de weide , en zette er eene luis voor in de plaats.
281. Wat ben ik gaauw ter pen , zei lamme Dries , en hij had een
half uur noodig , om eene letter te schrijven.
282. Dat is de grootvader van de muizen , zei Egbert , en hij zag
een' olifant.
283. Dat is goed krotensap , zei Evert , en hij dronk rooden Hoog-.
landschen wijn.
284. De drommel is in de kan , zei Evert , en hij had haar leeg
gezopen.
28 5 . Alles met 'maten , zei Flip de hondenslager , en hij - mat de
stokslagen met de el uit.
286. Dat is delicaat, zei Flip, en hij at kruisbeziën met een mosterd-saus.
287. Dat is een onwankelbare zuil , zei Flip , en hij zag een' zwavelstok overeind staan.
288. Dat is maar om kennis te maken , zei losse Flip , en hij
lichtte zijne vrouw met eene houten lantaarn naar bed , daar de nachtegaal zeven jaren op gezongen had.
289. Dat is point de canaille, zei Flip, en hij had eene gescheurde
das om.
290. De woorden groeijen uit den nagel van den duim niet , zei
stomme Flip , en hij kon niet spreken.
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291. Die vink ben ik kwijt , zei Flip , en daar sprong eene vloo
van zijn' rok op . zijns buurmans mantel.
29 2. Een woord zooveel als duizend , zei stomme Flip en hij kon
niet spreken.
293. Ei mij ! hoe steekt mij de milt , zei domme Flip , en hij voelde
naar zijn gat.
294. Einde goed, al goed, zei Flip , en ik zei 't mee.
Hoe goed dan een worst, zei Piet , die heeft er twee.
295. Het lag er al , zei Flip , en hij stiet den pot in 't roeren om.
296. Het spoedt wel , maar het valt wat ongemakkelijk , zei Flip,
en hij rolde van de trappen.
297. Ik heb geen' smaak in dien wijn , zei Flip en de flesch was leêg.
298. Ik zal ze wel raken, zei blinde Flip , en hij ging uit schieten.
299. Koken moet kosten , zei Flipje , en hij had eene roggelever
te vuur.
300. Tijs is een lieve mop, zei Flip; als hij maar een zwart
snoetje had.
301. Weg gaan we , zei Flip , en hij reed naar de galg.
302. De vredelievendheid is uit de wereld, zei Filippijn, en hij zag
eene kat met eene rat vechten.
303. Dat is eene suffisante boterton, zei Filebout, en hij zag een'
grooten mortier liggen.
•
304. Dat is nieuwmodisch lappen, zei Filebout , en hij klopte zijn
wijf.
305. Dat is ter goeder meening , zei Filippijntje , en zij roerde den
hutspot met de tang om.
306. Ik doe een Ommelands reisje, zei Floor, en hij liep de eene
kroeg uit en de andere weêr in.
307. Nu zal ik eens smullen , zei Floor , en hij liet een pintje
scharrebier halen.
308. Hoe kan het beest het zoo net 'nikken , zei Folpert , en een
ekster sch... hem op zijn' neus.
309. Dat sluit , zei Fop , en hij stolpte eene waschtobbe op zijn
hoofd.
310. Die kabbeljaauw smaakt wel , zei gekke Fop , en hij at Engel.
gelschen bokking.
311. Het is al te maal wind, zei Fop, en hij blies in het zeil.
312. Het maakt -eerre goede purgatie , zei Fop , en hij at spek met
pruimen.

238

VADERLANDSCIIE CHARAKTERSCHILDERING

313. Wat is dat een vruchtbaar land , zei blinde Fop , en hij stond
midden op de Mookerheide.
314.* Wind , zei Fop , en hij kakte in 't zeil.
315. Voort hoornbeest, zei Frans , en hij schopte eene slak weg.
316. Uilen bij uilen, zei stikziende Fransje , en - hij zette eene musch
bij een' kanarievogel.
317. Dat ding wil niet stil staan , zei Frederik , en hij draaide het
kompas om.
318. Ongelukken zijn kwade kansen , zei Frederik , en hij zou op
bed een' kabriool dansen , maar stiet zijn hoofd , en viel op den vloer.
319. Dat is flink , zei Gerrit de smid , en hij draaide een anker
zonder ijzer.
320. Dat licht helder, zei Gerrit, en hij snoot de kaars uit.
321. Dat recept komt niet wel á propos , zei snapachtige Gerrit,
en hij kreeg een drachma rottingolie.
322. Doe mij dat eens na, zei Gerrit , en hij brak zijne beide beenen.
323. Ei zie hem eens grinniken, zei Gerrit , en hij klisteerde zijn' aap.
324. Ik noodig u , zei Gerrit , op een hoen;
Maar blijft gij t'huis , gij zult mij vriendschap doen.
Ik
zal mijne vrouw wel te hulp komen , zei Gerrit , en hij
325.
likte den schotel uit.
326. Men kan alle dagen geen hondsvod wezen , zei gierige Gerrit , en hij gooide een' duit te grabbelen.
327. Sta op , lui beest , zei Gerrit de snapper , en hij zag een dood
schaap in eene weide liggen.
328. Wie lust er een stukje Amsterdamsche koek , vroeg Gerrit, en
hij presenteerde een blokje , in een papier gewonden.
329. Dat is naar de nieuwste mode , zei Geurt , en hij vereerde
zijn wijf twee oesterschelpen, om er een paar oorlappen van te maken.
330. Die wat wil hebben , die moet erom uitzien , zei Geurt, en hij
kreeg een' dikken neus en twee blaauwe oogen.
331. Het is om te lagchen , zei Geurt , en hij ztg eene hoer
geeselen.
332. Jij verstaat - je dat visschen niet, zei Geurt , en hij ontstal
den boer zijne eenden.
333. Ik draag het wildbraad bij me , zei Geurt . de jager , en hij
haalde eene hand vol luizen uit zijn hemd.
334. Laten wij ons nu eens helder warmen , zei Geurt tegen zijne
kinderen , en zij zaten bij een' rookenden turf.
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335. Mijn geld rammelt in mijnen zak, zei kale Geurt , als Noordsche bokkenkeutels in een' vilten hoed.
336. Nu ben ik voor dieven bewaard , zei Geurt de wever , en hij
sloot zijne deur met eene gele peen.
337. Dat gelijkt wel naar het geraamte van een' walvisch, zei stikziende Gijs, en hij zag een schip op stapel staan.
338. Dat is het regte non plus ultra , zei dronken Gijsje , en hij
liep met zijn hoofd tegen den muur.
339. Dat is het wapen van Haarlem , zei Gijsje , en hij zag het
zevengesternte.
340. Dat mooi is , wordt leelijk , en dan wordt men het moe ,
Zei Gijsje : hij eischte een kannetje , en hij kreeg een meisje toe.
341. Die koek drijft , zei malle Gijs , en hij zag een' Frieschen turf
in het water liggen.
342. Het is gepermitteerd , zei Gijs ; en hij sch... in zijne broek.
343. Ieder in zijn vak , zei Gijsje , en hij viel in den kalkbak.
344. Met vallen en opstaan , zei manke Gijsje , zoo raakt men door
de wereld , en hij viel van eene moddersloot in een boeren-kakhuis.
345. Staagjes aan , staagjes aan , dan breekt de lijn niet, zei Gijs,
en hij werd gekielhaald.
346. Wat ziet die rat fel uit hare oogen, zei stikziende Gijs, en
hij zag een' mol kruipen.
347. Daar zal een dronk op smaken , zei Goosen , en hij at alikruiken met braadvet.
348. De drank is goed , zei Goosen de tapijtwerker , en hij lag tot
over zijne ooren in het slijk.
349. Die nachtegaal zingt wel , zei dronken Goosen , en hij hoorde
eene musch tjilpen.
350. Het komt van goeder hand , zei Goosen , en zij sch... hein
op zijn' kop.
351. Wat is dat voor plukharen , zei Goosen , en hij zag zijn' buurman met zijne vrouw worstelen.
3 5 2. Wie biedt er geld voor? vroeg Goosen , en hij bragt zijn
vrouw op het erf huis.
353. Dat is de cousin van den droes, zei Goris , en zag een' zwart.
354. Meester , scheer zacht, zei dronken Goris , en daar was een
varken , dat hem achter het oor likte.
355. Alle dingen met vriendschap , zei Govert, en hij nam de eijeren uit zijns buurmans hoendernest.
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856. Al weér één , al weér één , zei Govert , en hij haalde de bruiloftsgasten één voor één met het haar de trappen op.
357. Dat is eene bakkers proef , zei Govert , en hij dweilde -den
oven met eene oude pruik.
358. Dat is keurige muzijk , zei Govert , en hij hoorde zijn' jongen
op een' aarsdarm spelen.
359. Een mensch heeft altijd liefde voor zijne naasten , zei Govert
en hij likte der kat de kruimelen van den baard.
360. Het gaat zoo wat over en weer , zei Govert , en hij verloor
negen en negentig spellen , en het honderdste won hij.
361. Hij verheft zijne stem als een bok , die wormen in zijn' aars
heeft , zei Govert Wijsneus , en hij hoorde den Haagschen omroeper
schreeuwen.
362. Ik houd van dien kabriool niet , zei Govert , en hij zag een'
timmerman van eene stellaadj e ' dood vallen.
363. Leg me die zolen onder de schoenen , zei Govert tegen zijn'
schoenlapper, en hij bragt hem twee gedroogde koestronten.
364. Schenk de flesch maar uit , zei schele Govert , en ze was leg.
365. Al om den soberen kost, zei Jan Memme ,
En hij liet zijn' hond naar eene korst brood zwemmen.
366. Compeer, ik ben hier in eene schoone vergadering , zei Jan
Drillebils , en hij zat bij twaalf hoorndragers.
367. Daar is hij weer , zei Jan Kapel , en hij speelde tweemaal
schoppen-boer.
368. Daar ligt de drek , zei malle Jan , en hij smeet zijn wijf van
het bed.
369. Daar valt wat, zei Jan Tasje, en hij schopte zijn wijl's hemd
van het bed , maar zij stak er zelf in.
3 7 0. Dat gaat naar de dansschool , zei Jan Plerri , en de beul
bragt hem naar het schavot om gegeeseld te worden.
371. Dat is uit, zei Jan Baptist , en hij schoof de gordijn toe.
372. De een scheert de schapen , en de andere de varkens, zei Jan :
Ik heb het haar , en hij er de wol van.
373. Gelijk aan , mijne beestjes , zei Jan Louwen , • en hij spande
zijn wijf met een paard voor den wagen.
374. Het zal met der tijd wel gaan , zei Jan , en hij had een klein
kind aan den leiband.
3 7 5. Het zijn breede dingen , zei Janoom , en hij zag drie schollen
in een' schotel liggen.
,
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376. Ik kan het niet dulden , zei Jantje Moed , dat men . Gods
lieve eten zoo verdauwelt.
377. Ik plagt voor dezen mijn glaasje wel uit te drinken , zei Jan
Droogkeel , maar nu laat ik er niemendal in.
378. Ik vaar voor stuurman ten oorlog , zei bootsman Jan, en hij
voer voor korporaal op een kroostwijkerschuitj.e.
379. Ik wensch je continuatie van gezondheid , zei Jan van der
Knaap , En hij nam afscheid van zijn buurmaas aap.
380. Laat den gek maar loopen , zei malle Jan , en hij zag zijn'
vaar naar de galg geleiden.
381. Mij dat , zei Jan , hij meende een stukje gember te vatten
en het was een gedroogde honde-keutel.
382. Wat kan men beter hebben, zei zinneloos Jantje, dan lekkere
zuivel, en eene mooije boerin.
383. Wel mag het je bekomen , zei Jan , en hij gaf zijn' vriend
een ledig glas.

De talrijkste gezegden van » Jan" vindt men echter eerst
in de 8', hier nog onbehandelde aflevering.
384. Geen grooter vreugd op aard , zei Jannetje van der Buis,
Dan 's middags lekkere kost en 's avonds dronken te huis.
385. Ik verwonder mij , zei Jannetje de eijervrouw, dat de wereld
geen eijeren legt , dewijl ze zoo braaf broeden doet.

386. Daar hoor ik je , zei doove Jaap.
387. Dat is van daag de kost gewonnen , zei Jaap , en hij vond
een vetmannetje op straat liggen.
388. Die het te kwaad heeft , mag zijn aars kraauwen , zei Jaap
Krijne , en hij zat er sommigen met den vochtel achter na.
38 9. Ho , ho ! dat gebrui moet ophouden , zei schele Jaap , en zijn
buurman zoende zijne vrouw.
390. Als goede lieden kwaad worden , hebben ze den duivel in,
zei Japikje Veelpraats , en hij voelde olie regenen ; maar zij kwam
uit Jan Goedbloeds rotting.
391. Zijn dat nu bontwerkers ? vroeg Jasper , en hij zag een' hond
die vol vlooijen zat.
392. Ik ben milddadig , zei voerman Job , en hij gaf een' valschen
stuiver aan vijf bedelaars.
393. Het geschiedt uit liefde, zei Jeroen , en hij zoende zijn vrouws
billen met den schuimspaan.
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394. Ei zie , dat is wat raars ,
Zei Jeroen, en hij peuterde der katde veren uit den aars.
395. Ik loop met braadharing, zei Jeroen de Plerri, en hij was
tot Enkhuizen gebrandmerkt.
396. Dat gelijkt wel den tweeden brand van Troje, zei Jochem,
en hij zag een' bos zwavelstokken branden.
397. Dat gelijkt wel eene theriakel-veilende karavaan, zei Jochem,
hij zag een' kwakzalver met zijne domestiquen en boutique reizen.
398. Die vent laat zijn naakte gat zien, zei Jochem, en hij zag
een' jongen zwemmen.
399. Een kwaad huwelijk is eene hel op aarde, zei Jochem, en hij
kreeg eenige baffetoenen van zijn wijf tot een' morgen-groet.
400. Geef gehoor, zei Jochem, en hij lag op zijn doodbed.
401. Het is onmogelijk dat vlooijen en luizen kunnen sterven, zei
Jochem de bedelaar, en hij klouwde zijn' kop.
402. Ik houd van die inhalige menschen niet, zei Jochem, en hij
wilde vijf vierendeel voor eene el hebben.
403. Man en vrouw zijn één , zei Jochem ; maar in de Delftsche schuit
betalen zij voor twee.
404. Wat zijn dat wonderlijke knollen , zei Jochem , . en hij zag
ronde drollen.
405. Hoe kunt gij de vromen zoo kwellen , zei gaauwe Joost , en
hij kreeg van meester Benedictus eene hagelbui van roeslagen.
406. Ik heb al genoeg, zei Joost de Plug op het schavot , en de
beul was pas begonnen.
407. Ik zie wat nieuws zei dronken Joost, en hij zag eene nieuwe
deur aan een oud varkenskot.
408. Na rijp beraaad , zei Joost, en wachtte zoo lang om zijns buurmans dochter te vragen , tot een ander ze hem voor den neus weghaalde.
409. Wat gebrui is dat , zei Joost Bloemkool , en daar sprong een
kikvorsch uit zijne broek.
410. Wij beleven wonderlijke tijden , zei Joost de visscher , en hij
zag eene garnaal in een' pispot zwemmen.
411. Dat gaat beter dan k..... want het stinkt niet , zei Jorden ,
en hij hoorde een' kruk op den bas spelen.
412. Dat is de confrater van den duivel , zei Jorden , en hij wees
op een' moor.
413. Eet nu soepe , zei gekke Jorden , en hij gooide een' Franschen kok een hammebeen toe.
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414. Dat smaakt vunzig , zei Joor , en hij slurpte een stinkei uit.
415. Die het op de galg aanstelt, zei Joris , die sterft een profeet
en een martelaar.
416. Die jenever smaakt naar het vat , zei dorstige Joor , en hij
dronk scharrebier.
417. Eet karnemelk met gouden torren , zei Joor , daar krijgt men
geen stinkenden adem van.
418. Het is geen kinderspel , als de oude lui in het bed k....., zei
Joor, en hij sch... al de lakens vol.
419. Het is warm op mijn hart , zei Joris, of er een ekster op gesch.... had.
420. Je bent een beest, zei Joortje tegen Jantje van der Lens;
Dat 's waar , zei hij , voor vijf duiten ben ik weer een mensch.
421. Wat dunkje van dien draf, zei manke Joor , en hij liep op krukken.
422. Wat fatale duw is dat, zei Joor , en hij kreeg een brandmerk.
423. Weg gaan we , Marcus ! met de bokken van Farao , zei dronken Joor, en hij reed onder escorte van schout en dienders naar liet
verbeterhuis.
424. Wat kan men niet al in gedachten doen , zei droomige Joris,
en hij at mosterd zonder ham.
425. Voorzigtigheid is de moeder der wijsheid , zei Joris , en hij
leide, terwijl zijne vrouw sliep , een half dozijn eijeren onder haren aars,
om uit te broeijen.
426. Dat zijn kloeke boonstaken , zei Julfus , en hij zag de masten
van een oorlogschip.
427. Vroeger kraaiden de hanen nog, zei doove Jurriën , maar
thans gapen ze slechts.
428. Dat is de eigen hond , zei Kaan , en hij zag een' uil voor
zijn' broer aan.
429. Al met gemak, riep Keesmaat, en hij zag een' ram op eene voedster.
430. Het is om de gereedheid gedaan , zei malle Kees , en hij p....
in zijne muts.
431. Hij is , zoo als Plato zegt , een groot beest , sprak Koen , die
geene vrouwen mint , al was het ook eene boeremeid.
432. De vromen kunnen geen gebrek lijden , al zouden de steenen
brooden worden , zei Kors Jansz. ; hij verkocht zijn' baars 1 en verzoop het geld.
1 Dit zal wel baards (kuipersbijl) moeten zijn -- waar is anders de vergelijking
met de fteenen , die brood worden?
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433. Beter van daag dan morgen , zei Krelis Louwen, en de beul
sloeg hem den strop om de keel.
434. Ik wilde wel , dat ik een harddraver was , zei Krelis , en
zijne beenen waren afgezet.
435. Die zwarigheid is van 't hart , zei Kwak , en hij loosde eenen
zucht, die van benaauwdheid achteruit passeerde.
436. Die haardstede is niet suffisant , zei Leendert , en hij stookte
een vuur op het ijs.
437. Ik vrees , dat mij dat zoo knijpen zal , zei Leendert , en de
beul deed hem een hennepen dasje om den hals.
438. Dat is strekkelijke kost, zei Lourens , en hij at blompap met
uijen.
439. Het geluk wil mij niet verlaten , zei Lourens , en hij vond
een' Kleefschen stuiver.
440. Wie kan het keeren , zei Lourens , en hij kreeg een' bal in
zijn oog.
441. Het zijn geene quinten , die op eene viool gespannen staan,
zei Lubbert , en hij hoorde den bas spelen.
442. Ik ben een expresse, en heb wat tijd, zei Maarten de klompemaker, en hij reed in den mallemolen.

443. Zoo leef ik alle dag, zei dronken Maarten, en hij lag in de goot.
444. Ik hoop, dat de eerste Paaschdag op een' maandag zal komen , zei Michiel , dan hebben wij drie heilige dagen.
445. Dat is een knappe paling , zei Pier , en hij haalde een' drenkeling op.
446. Ik ga maar eens , om de hoogte te peilen , zei Pier de Potter , en ging naar de galg.
447. Compeer, dat is je geblazen, zei Pietje de beurzensnijder,
en hij sneed zijn buurmans beurs af.
448. Daar is geen vermakelijker brand dan nat hout en bevroren
turf, zei Pieter , want het hout zingt , en de turf luistert er naar.
449. Daar ligt er een verdronken , zei schele Piet , en hij zag eene
blaas op het water drijvers.
450. Dat is een schoone buit, zei Piet, en hij vond een dozijn
stinkeijeren.
451. Het is een zoet lief beestje , zei Pieter de Noorman, en hij
zag eene platluis.
452. Het mag mij spijten , maar het zal mij niet schaden , zei gierige Piet en al zijne gasten liepen weg.
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453. Let op deze punten , zei knorrige Piet , en hij stak zijnen
elleboog uit , om er eenen kakelenden boer een opzetje mede te geven.
454. Ik vrees , dat ik mij nog dood zal werken , zei luije Pleun,
en hij hield de boot wat af.
455. Daar komen ze weer aandraven , zei Rein Harmensz, en hij
zag zijn' vaar naar de galg rij den .
456. Ik zal het mee^ wat kort maken , zei Reintj e , en hij zat te
kieskaauwen aan een' ouden haas.
45 7 . Is dat nu die sterke kost ? vroeg Robbert , en bij at een'
hondekeutel voor een stukje gekonfijte gember.
458. Hoe maakt hij zooveel gebrui in het water , zei Roelof, en
hij zag een' man verdrinken.
459. Met gemak , zei Roorda , en hij kreeg eene vuist in 't oog.
460. Daar is doorzigt in , zei Stoffel , en hij keek door eene plank
met een gat.
461. Dat is een fijn eten , zei Stoffel, en hij at roggebrood met
stroop.
462. Dat is een groote baviaan , zei Teeuwes , en hij zag eene
hoer in den Haag in de ijzeren kooi draaijen.
463. Dat is een knappe sopbaars , zei Teeuwes , en hij zag een'
walvisch zwemmen.
.
464. Dat is een schepsel met lange beenen , zei Teeuwes de boer,
en hij zag een' aap op stelten loopen.
465. Ik verzuip , riep Teeuwes , en hij rolde van een duin af.
466. Dat is een raar gezelschap, zei Tennis, van twaalf mensch@n
zijn er .dertien Jannen bij malkander.
467. Dat is onvergankelijk werk , zei blinde Teunis , en hij zag een
boerenhuis met stroo dekken.
468. Die kruik wil geen water houden , zei nuchtere Tennis , en hij
goot eene kan bier in eenen slaëmmer.
469. Dat is een voltigeer-sprong , zei Tijs , en hij zag een' dief
van de ladder stooten.
470. Ik bedank je voor dat compliment , zei Tijs , en hij kreeg
een muilpeer voor zijne koonen.
471. Ik ben al moe van het rijden , zei Tijs , en hij reed naar de galg.
47 2. In die slaapbank ' zal ik mij van nacht wel behelpen , zei
dronken Tijs , en hij ging in een' varkenstrog liggen.
473. Dat is al een bejaard man, zei stikziende Volkert, en hij zag
een aap met een' langen baard op het koord dansen.
Xviii
DIETSCIIE WARANDE I.V.
,
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474. Wacht je voor degenen , die vans de natuur geteekend zijn ,
zei Willem Spek , en hij zelf zag scheel , had kromme beenen en een`
scheeven mond.
475. Ik heb een honorabel en profitabel officie , zei Wolfert, en
hij bediende de schop- en bezemplaats als substituut.
De vrouwennamen, ook buiten »van Aagt tot Anna'', die we
boven gehad hebben , kenmerken zich als volgt. Ze zijn minder
talrijk dan de door het Spreekwoord opgevoerde mansnamen;
en bovendien hebben wij er een half dozein achter yege gelaten -- die we tot de ontelbare bordeelsgezegden meenden te
moeten rekenen , en als zoodanig in het door ons gekozen verhand uitfloten.
476. Schikt alle wat in , zei Feminetj e Evengoed , wij zijn geen van
drieën de beste juffers.
47 7. Gij hebt gedaan , een ander man in het spel , zei Fijtje tegen
Joor , en zij had hem uit de baan geknikkerd.
478. Dat is ter goeder meeping, zei Filippijntje , en zij roerde den

hutspot met de tang om.
479. Daar hebt ge 't Herbert , zei Grietje Pente , en zij turfde in
haars mans schoot.
480. Dat ruimt op , zei Grietje , en haar man stierf.
481. Het is of er geene liefde meer in de wereld is , zei Grietje,
en zij zag twee jongens vechten.
482. Ik houd van zulk eenen stempel niet , zei Griet , en zij zag
een' dief brandmerken.
483. water , water, mijn hart brandt af, zei dronken Griet , en zij
had een pintje jenever in eenen teug uitgezopen.
484. Mij dat vischj e , zei Lena , en zij haalde een paling uit de
fuik van Joris.
485. Bachus zij gedankt , zei Lijsj e , mijn man consumeert geen
sterken drank meer : hij drinkt nu anders niet dan zuiveren jenever.
486. Hartj elief , wat wordt ge vet , zei Lij sj e tegen haar' man Fobbert , je krijgt beenen als zwavelstokken.
487. Ik ben van de wijs , zei Lijs , en zij riep krentedingetjes in
plaats van oliekoeken.
488. -Dat is eene schoone vangst, zei Lijs Smoddermuil, en zij ving
negen en twintig luizen in éénen greep.
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489. Dat gaat goed, zei Maaitje van Overschie , en zij kreeg een'
zoen niet een dubbeltje toe.
490. Wat bruit mij de platter, zei Maartje, en zij kreeg eene. schol
voor haar gat.
491. Dat is brakke azijn, zei Pleuntje , en zij proefde paardenp...
492. Het hek is van den dam, zei Trijn, en zij haalde haar' vrijer
in huis.
493. Ik houd van geene ijdelheid, zei Trijn, en zij voelde eene
ledige beurs.
494'. Ik versta zulk gebrui met, zei Trijntje Knor, en de kat
speelde met eene slip van haar hemd.
495. Klaar is Kees , zei Trijn, en toen hing haar man aan de galg.
496. Men behoeft zich aan n ding niet te houden, zei Trijn,
daarom gebruik ik er zes.
497. Hoe heb ik zooveel bekijks, zei losse Trui, en zij werd naar
het spinhuis gebragt.

Eenige namen, die meer bepaald van hoedanigheden ontleend
fchijnen , volgen nu:
498. Het is vlak in mijn oog, zei Appelepiet.
499. Op een briefje, zei Blaupot.
500. Wat zijn de mossels hard, zei Botardus , en hij at de schelpen meteen op.
.
501. Silentie en patiëntie is het beste geneesmiddel, zei Cornisicia,
en zij zette haren man een' tulband op, daar twee bijzondere pluimen
uit groeiden.
502. Het is al van liefde, zei Lillekomdijnen (of: Kurkumdijne),
toen kaste hij het paard voor den aars, daar de bruid op zat.
503. Plomp verstand houdt vast , zei Plompardus , en hij hield zich
aan een wijnglas vast, toen hij onder de tafel viel.
504. Gelijk bij gelijk, zei Moddekevuil , en zij kroop bij eene bigge.
505. Dat is eene aardige dwarsfluit, zei Tiribus , en hij zag eene
wijn verlaters pomp liggen.

Ziedaar de rol, die het Spreekwoord den Duivel c. f. te
fpelen geeft.
506. Hard tegen hard, zei de drommel , en hij liep met zijn' kop
tegen den muur.
507. Non emper oleum , zei de drommel, en hij sch... in de lamp.
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o08. Veel geschreeuw , maar weinig wol , zei de drommel , en hij
schoor zijne varkens.
509, De deugd in het midden , zei de duivel, en hij ging tusschen
twee kapucijnen.
510. Die liet lang heeft , laat het lang hangen , zei de duivel,
en toen sleepte hem het gestolen kabel na.
511. Hard tegen hard , zei de duivel , en hij sch... tegen den donder.
512. Maatjes bij maatjes , zei de duivel, en hij ging tusschen twee
schoorsteenvegers.
513. Practica est multiplexl zei de duivel, en hij at den rijstebrij
met hooivorken.
14. Practica e8t multiplex 1 zei de duivel , en hij sneed een' boer
de ooren af, en hij gebruikte het vel tot achterlappen voor zijne
schoenen.
515.*Practica est multiplex ! dat zeê de duivel ook, toen fneed'i den
boer zijn ooren af , en hij lapte er zijn fchoenen mee.
516. Soort zoekt soort , zei de duivel , en hij pakte den schoorsteenveger bij den kop.
517. Gelijk bij gelijk , zei Heintje Pik , en hij ging tusschen twee
kolendragers in het bosch.
518. Gelijk bij gelijk , zei Heintje Pik , en hij ontmoette een' schoorsteenveger.
519. Hard tegen hard , zei de donder , en hij smeet zijne moeder.

Nu volgen de ambachtslui , neeringdoenden, enz.
'5 20. Drukke nering , en slappe verdiensten , zei baas Geert.
•521. Promptebom , zei baas Knegj es , en dan deugt het nog niet.
522. Geduld, zei de bakker, en hij stak de kat in den oven.
-523. Het heeft geene zwarigheid , zei de bakker, en hij had zijn
brood te ligt gebakken.
5 24. Ik moet zien wat er uit zuren zal , zei de bakker, en hij
sch... in den trog.
525. Schenk eens rond , zei de bakker , en hij zat alleen.
526. Schoon voorgedaan is half verkocht , zei de bakker , en hij
stelde geschilderd brood op 't venster.
527. Geef tijd , zei de koekebakker, en hij ging bankroet.
528. Daar liggen de weggen , zei de bakkerin.
529. Het begint te avanceren , zei meester Tijl tegen zijn' knecht ,
en hij schoor drie uren over een' baard.
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530. Al het smeer is *et , zei de koksjongen , en hij lardeerde het
gebraad met kaarseindjes.
531. Alles met maten , zei de snijder , en hij sloeg zijn wijf net
de el voor haar achterste.
532. Dat was eene schoone preek, zei de snijder, men vond er de
el bij het laken.
533. Die het ambacht verstaat krijgt het werk , zei Jan de snijder,
en hij kreeg in de paaschweken een paar kousen te verzolen (of eene
oude broek te lappen).
534. Habee fontu$ , zei de snijder , en hij haalde zijne dochter uit
het hoerhuis.
535. Nieuwe grillen , nieuwe grillen , zei de snijder , en hij beet
in zijne tafel.
536. Om dat lapje geen dief, zei meester Eendarm , en hij haalde
eene broek door het oog van de schaar.
537. Goed overleg is het halve werk (of. Is dat niet wel verzonnen), zei de broddelaar , en hij zetten den lap naast het gat.
538. Nu zal er een kunststukje komen, zei Crispijn, en hij maakte
een paar schoenen zonder zolen.
539. Die lang leert , die veel leert, zei de mooije breister , en zij
wist uit te cijferen , hoe veel steken er in een paar kousen gaan.
540. Ei kijk , die springt zonder pols , zei Saartje de breister , en
zij zag eene vloo in haar hemd een' kabriool maken.
541. Wat duurt er eeuwig , zei de metselaar , toen had hij , om de
goedkoopte , een' oven van Friesche turf gemetseld.
542. De vrouwen zijn zwakke vaten , daarom leg ik er eens' band
om , zei de kuiper , en hij roste zijne vrouw.
5 43 . Ilaad voor daad , zei de rademaker, en hij kapte bij ongeluk
in zijn' vinger.
544. Het is als de druif in je mond , zei de smid , en hij verkocht
aan een boer een' ijzeren treeft.
545. Daar gaat onze confrater, zei de smid tegen den schoorsteenveger, op een' predikant wijzende ; want hij is ook in 't zwart.
546. De dominé is mijn collega, zie de omroeper, want wij spreken beide in 't publiek.
547. Een handwerk heeft een' gulden bodem , zei de wever, en hij
zat op een' hekel.
548. Het zal zich wel dekken , zei de wever, en hij sprong door
het garen.
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54.9. Het is een vette buit, zei de visscher, , en hij haalde een walbaars op.
50. Trekken is trekken, zei Botvanger,, elk zorgt voor de zijnen.

Ook fcheepsvolk en voerlui:
551. Alle beetjes helpen en alle vrachtjes ligten , zei de schipper,
en hij smeet zijne vrouw over boord.
552. De dagen zijn zoo kort, zei schipper Geert, dat men alles
niet onthouden kan , en hij had Zijne boodschappen vergeten.
553. Meen je, dat de winter doorgaat, zei de schipper, hij loert
maar een beetje.
554. Mijn oog kan wel missen, zei de schipper, en hij zag eene
boot voor een buis aan.
555. Wel beslagen i zei schipper Anke : het schip verloren, maar
het hoosvat behouden.
556. Daar had een zee-advocaat mij bijna beet genomen, zei de
matroos, toen hij over boord was gevallen.
557. Die wat hebben wil, moet erop uitsnuiven , zei de matroos,
en 's morgens om vier uur had hij al een' jaap over zijn bakhuis.
558. 1-liet gaat met een gangetje, zei de matroos, en hij had zijn'
maat aan 't sleeptouw.
559. Het zit er niet dieper, zei de loods, en hij peilde den grond
(of: de vleeschkuip).
560. Ik zal met dat beest niet hollen , zei de postillon , en hij
ging op een' ezel zitten.

Ziehier den koopman:
561. Overal is bedrog in, zei de Westfaalsche koopman, men
maakt zelfs de panharingen en eijeren ook al kleiner.
562. Zoo moet het binnen komen , zei de koopman, en hij werd
om een' duit geld uit bed gebeld.

en den doodgraver:
563 Ik wensch je veel pleizier., zei de doodgraver, toen hij er een
paar had ingerekend.

Nog eenige personen , die deels reeds hooger geplaatst hadden kunnen worden , laten we hier de revue nog pasfeeren.
564. Door den tijd zei Hans, komen de mouwen in het wammes.
565. Dat is de gewoonte, sprak Bremer Hans.
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566. Ik wensch je een' :vrijen buik en een vrolijk hart, zei IIansje,
en hij maakte twee kabriooltjes.

Zou hier '» Hansiemágek" mee bedoeld zijn?
567. Het is nog al goed , dat de kleinen den grooten niet in den
zak behoeven te kruipen , zei het kleine Geusje.
568. Het is nog al goed, zei het kleine mannetje, dat de grooteis
ons niet in den zak steken.
569. Hoe komt Hoorn dus , zei de man , en stond te Enkhuizen
voor de poort.
5 7 0. Ik heb het wel honderdmaal op meidag hooren regenen , zei
de jongen.
571. Ik heb alles van goud en zilver, zelfs mijne koperen ketels,
zei de grootspreker.
5 7 2. Beter bloó Jan dan doó Jan , zei de schutter , en hij kroop
achter een' hooiberg.
573. Dat is verkeerd , zei de stalknecht, en hij toomde het paard
aan den aars.
5 74. Pak maar aan , zei Piet de diender , en hij dorst zelf niet.
5 75. Patiëntie is goed kruid , maar wast niet in alle hoven , zei
Hein de diender, en hij kreeg door zijne patiëntie eene snee^ in zijne
tronie.
5 76. Die boonen heeft , zal wel duiven lokken , zei de kogchel , en
hij had er twee op stok.
577. Ik ben geen aanziender der personen, zei de hondenslager,
toen sloeg hij een' grooten dog die hem gebeten had.
5 7 8. Ik krijg nooit koude voeten , zei de soldaat , en hij had maar
één been.

Luisteren wij nu eens naar de taal der dieren , in verband
met hun bedrijf. Al te weinig werks hebben de latere dichters gemaakt van het charakteristieke, dat de dieren als dramatische wezens kunnen aanbrengen. Dat begreep men beter
in de tijd, dat Reinaert ontftond en de talloze dierverbeeldingen der oude bouwwerken.
Eerst de vogels:
579. Laat de dooden rusten , zei (Ie arend tot de raaf, en hij versloud eene levende duif.
580. Dat leurt een beetje , zei de reiger , en hij zat achter een bies.
1
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581. Elk wat wils , zei de kraai , en zij k.... den ekster op het hoofd.
582. Al te laat , zie de ekster , en hij had den bout in 't gat.
583. Hou je gemak , zei de havik, toen hij de duif plukte.
584. Dat is een mooi gezigt, zei de papegaai en hij zag een klein
kindergatje.
585. Alle ding dient waargenomen , zei de haan , en hij zat op
het . ei, om niet te missen.
586. Wij scheiden zoo niet (of: Wij zullen malkander wel nader
spreken), zei de haan tegen de pier , en hij vrat haar op.
587. Dat vuurtje heb ik gestookt , zei de gans , en zij sch... op
het ijs.
588. Geen eikenboom viel ooit van éénen slag (of: op den eersten slag), zei de specht , • en hij pikte daarin.
589. Het is goed drinken , zei de koolmees , toen zij op een' warmen dag uit de goot dronk.

De viervoetigen :
590. Nog ziet gij mij achter niet, zei de hond , en hij was in de
keuken geweest.

591. Scheiden , bitter scheiden , zei de hond , toen hem de haas
weêr ontloopen was.
592. Zich voor dich: trouw wordt weinig gevonden, zei de hond
tegen den haas.
593. Wij honden vangen de hazen, zei het keukenrekeltje.
594. Ik kan het niet verkeeren , zei de kat, en zij dreet bij den haard.
595. Gelijk doet zijns gelijk beminnen , zei de luipaard , en hij verslond eene bonte kraai.
596. Ik ben een zoon van 's konings luipaard , zei de muilezel;
maar hij vergat te zeggen dat zijne moeder eene ezelin was.
597. Dat is het regte eijereten niet , zei de vos , en hij zou de
hoenderen mores leeren.
598. De druiven zijn zuur , zei de vos ; maar hij kon er niet bij.
599. Goeden dag, u allen ! zei de vos , en hij kwam in het ganzenhok.
600. Alle ding , daar het behoort , zei het varken , en het kroop in
de geldkast.
601. Hierna Mei, zei de zeug, toen sloeg haar de hagel voor den aars.
3O2. Kort beraad , goed beraad , zei de wolf, en hij hapte naar hèt
schaap , dat hem ontsnapte.
603. Alle baat helpt, zei de muis , en zij waterde in de zee.
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Nog andere:
604. Hier is voor zoovele heeren te nijgen , zei de kikvorsch (of
pad), en de egge sleepte hem (haar) over het ligchaam.
605. Speel met mij zonder breken , zei de schildpad tegen den
arend , als ze daarvan in de lucht opgenomen werd.

De volgende hebben min of meer eene historische of historiesch-literarische ftrekking.
606. Dat is een eerlijk werk , zei broer Kornelis , en hij joeg de
varkens door het koren van de Geuzen.
607. Dat is voor de geleerden , zei broer Kornelis.
608. Het is dubbel wel, zei Bredero, en hij had eene pruik op
met zeven verdiepingen.
6 0 9.*'t Kan verkeeren , zeit Bredero.
610. Is dat het punt van eer ? vroeg een Fransch generaal in de
bataille van Senef, en hij stierf op een' mesthoop.
611. Het kerkboek moet mede, zei Graafsma.
612. Laat vallen de gordijn , de klucht is uit , zei Kabelais , en hij
ging naar de andere wereld.
613. Dat zal van daag een heete dag zijn , zei Maartje van Assen,
en zij moest verbrand worden.
614. Dat is vergeten , zei kapitein Schrijver , en hij voer zonder
boter in zee.
615. Nu zal het erop aan komen, zei Van der Kap; ' hij zette
zijn' bril op, en hij moest het Hofpoortje in.
116.*Daar 'et rookt is 't warm, zei Uilenspiegel, en hij k.kte in
'et vuur.
617. Naar het valt , zei Uilenspiegel , en besjes neus droop over
het beslag.
618. Het gebeurt sneer , dat men den eenen drommel voor den
anderen neemt , zei Sanche , en hij kuste zijn graauwtje voor zijn wijf.

En met deze groote zes-honderd zullen we onze mededeelingen befluiten. De weinigen met geteekend , zijn door ons
uit den mond des volks opgefchreven. Wanneer wij rekenen,
wat 's Heeren Harrebomées volgende afleveringen nog zullen
aanbrengen dan mogen we veilig aannemen , dat de reeds
verzamelde voorraad van dietsche blijken » wie das. Volk fpricht"
,
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het dubbele bedragen van hetgeen Dr Hoefer uit het groote
Duitschland heeft bij-een-gebracht.
Wij hopen, dat het proefj en door ons geleverd van wat men
al in het boek van den Hr Harrebomée vinden kan , menigeen zal opwekken zich onder zijne inteekenaars te fcharen.
Men zal wel van ons vertrouwen , dat we , bij het herdrukken der klasre van fpreekwoorden , die bizonder 'onze aandacht
getrokken hebben , even min eene bloemlezing van zedelijke
als van a esthetische » good fayings" hebben willen bij-een-brengen.. Echter geldt ook hier vaak : » dem Reinen ift Alles rein".
Wij achten het van belang, dat de Nederlander wete , hoe
het vaderlandsche Spreekwoord zoo al personen en zaken beoordeeld heeft. Dat het Spreekwoord beftaat -- is , tot zekere
hoogte , de rechtvaardiging voor het Spreekwoord. Geen persoon is daarvoor verandwoordelijk. Dat het Sprw. beftaan kan
bewijst, dat het eene eigenaardige levenskiem in zich draagt,
en dit alleen is genoeg, om het beoefenenswaardig te maken.
Wel vreezen we dat de H" Harrebomée fommige gezegden
uit gedrukte verzamelingen heeft overgenomen , die eigenlijk
nooit geleefd hebben op de tong des volks ; maar 'wij hebben,
om de moeilijkheid der fchifting , ook deze niet alle willen
weeren.
Eindelijk, herhalen wij niet wat we in den aanvang gezegd
hebben. Dit eene nog : even weinig als wij de min vereerende
bladzijden uit onze ftaatsgefchiedenis willen gefcheurd zien ,
even weinig willen we verbergen , wat er in de meegedeelde
fpreekwoorden min vereerends is voor onzen landaard. Bij de
beoordeeling moet men echter niet uit het oog verliezen, dat
misdrijven en dwaasheden zich meer en lichter leenen om in
een (preekwoord te worden aangeduid dan deugd en fchoonheid.
THEOD. KIRGHBIJL TEN DAM.

Zomermaand, 1858.

IKONOGHAFIE
DER

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS.

Het was te voorzien, dat de afkondiging van het Leerftuk
der Onbevlekte Ontvangenis een prikkel tot verhoogde werkzaamheid in de christen kunstwaereld zou opleveren. Liturgisten, kunstenaars, en archaeologen zouden om ftrijd in de
voorste rijen ftaan van de vertegenwoordigers der ikonografie,
om het zij blootelijk hunne eigene inspiratie of opvatting uit
te drukken , naar de behoefte des harten , het zij de eerste te
zijn, die een beflissenden ftoot gav' ter vestiging der voortaan
en door de dogmatiek en door de iesthetika en door de item
des volks goedgekeurde afbeelding van » Maria , onbevlekt ontvangen". Deze laatste benaming fchijnt aan de ontworpen

kunstkompozitie gegeven te moeten worden, want maar zelden zal de gelegenheid meebrengen , dat men de » Onbevlekte
Ontvangenis" als feit afbeelde, zonder dat de H. Maagd ze
persoonlijk en hoofdzakelijk vertegenwoordige. Men kent anders
de middeleeuwsche. voorftellingen van » Joachim en Anna , de
eene biddend in liet veld of in 't gebergte, de andere biddend in haar kamertjen (of in haar tuin) , beide gezegend door
een Engel" 1 , » Joachim en Anna elkaar ontmoetend", foms » omhelzend" 2 . Gij hebt er van gelezen in de Gulden Legende en
de Apokryfe Evangeliën, ge zult eerstdaags een nieuw meesterftukjen van Steinle zien -- » De oude vader Joachim met gebogen hoofde zijne vrouwe Anna toefprekend , de kuische,
1 Didron, «Manuel d'iconographie chrétienne, grecque et latine", bl. 279.
2 Dit is geenszins bij uitfluiting eene grieksche of flavische voorftelling. Men
vindt haar, onder anderen, bij de overblijfsels der Abdij van den H. Wandregiselus , befchreven door Langlois (Paris, 1827).
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bedaagde Anna , zich wikkelend in haren mantel en gebogen
luisterend naar de woorden des oudvaders , een lichtglans des,
H. Geestes tusfchen beiden" 1 . Maar te-recht verklaart de geleerde Kerkvoogd , auteur van het belangrijk gefchrift dat een
titel heeft over-een-komstig met het hoofd van dit ons opftel 2
» L'image qui , selon nous , représente le mieux le mystère de
l'Immaculée Conception , est celle ou la Sainte Vierge en personne est le sujet principal , et ou tout ce qui la touche et
1'environne fait allusion à sa sainteté perpétuelle et parfaite" .
Maar hoe zal nu de H. Maagd in dit geheim worden voorgefteld ? Mg! Malou onderzoekt , welke afbeeldingen in verfchillende tijden en landen zijn aangenomen geweest en in hoe
verre de bevoegde overheid ze heeft goedgekeurd. Hij befpreekt
beurtelings de houding en handeling, de kleeding, de omgeving, in een woord, de geheele voorftelling van »Maria , onbevlekt ontvangen". Het gevolg, dat hij uit zijne ftudie trekt,
en het voorfchrift , of liever de wegwijzing die hij er op grondt,

in zonderheid ten natte der kunstenaars , deelen wij in ons
A Bulletin" woordelijk mede. Vele bizonderheden van de kompozitie van Mgr Malou • lijden , naar onze befcheiden meening ,
geen tegenfpraak ; met enkele anderen zouden wij ons bezwaarlijk kunnen vereenigen. Over 't geheel (als wij zonder onbefcheidenheid in deze weinige regelen ons gevoelen over een
zoo belangrijk punt mogen aangeven) verklaren wij ons bepaaldelijk voorftanders van de grondgedachte des beelds op
de bekende mirakuleuze medalië. De Eerw. Crosnier erkent 3 ,
dat reeds in de middeleeuwen de beelden der H. Maagd met
geopende en zachtkens neêrgeftrekte handen , waaraan ftralen
ontvloeyen, niet ongewoon waren. Het is '-et beeld eener verfehijning aan zekere geestelijke dochter 4 , en tevens dat waaraan
zich de bekeering van den beroemden Ratisbonne verbindt.
Deze afbeelding, onder goedkeuring van de H. Kongregatie
-

1 Gegraveerd door den jongeren Feller, te Dusfeldorp.
2 «Iconographie de 1'immaculée conception de la T. S. Vierge Marie , par
I\Tgr. J. B. Malou." Brusfel , Goemaere , 1856.
4 Mgr Malou , p. 19.
3 n Ieonogr. Chrét. ", p. 143.
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voor den Ritus, ter vereering gefteld in de kerk van S.
Andrea delle (ratte 1 is , ongetwijfeld , op dit oogenblik de
vleest populaire. Zij is , voor de hoofdzaak , aanvaard door
Overbeek , Steinle en Ittenbach ; en de fchilder Seitz , die
de verhandeling van den Primaat van Belgiën, Mgr Sterckx,
in beeld heeft gebracht, mocht de goedkeuring van den Ne.
derlandschen Kardinaal op zijne daarmeê ten deze over-eenftemmende teekening verwerven.
Mgr Malou evenwel maakt van de onbetwistbare vrijheid
gebruik zich tegen deze keuze te verklaren, maar hij beftrijdt haar niet met geheel afdoende redenen. De Hoogw.
Schrijver zegt : » la medaille miraculeuse n'a qu'une autorité
privée", en wil deze afbeelding van het leerftuk als min
aannemelijk doen voorkomen , om dat het er hier in de eerste
plaats op aan komt niet welke genaden Maria voor de menschen
heeft verworven , maar met welke genaden zij door God bevoorrecht is. Ik moet intusfchen getuigen — bij het zien der
lieflijk verhevene figuur door Ittenbach gefchilderd veel meer
te denken aan het zinnebeeld der onbevlektheid , fprekend uit
de reine, geopende en lichtlijk ftralende maagdenhanden, dan
aan het uitdeelen van genaden , dat hierin te zoeken zou zijn.
En maakt die lichtglans, afvloeyend over de waereld (maar zonder aktieve uitdeeling door Maria) op iernant den indruk van
gaven der genade, waaraan de waereld deelachtig wordt
't zal niets anders zijn dan eene verfterking van den zin der
verpletterde ílang , die door Mgr Malou , en met goede reden,
wordt aangenomen. Offchoon de uitgegeven fchets van het
beeld op de Keulsche Mariazuil niet gelukkig is , bewijst zij
toch , dat , onder de helden der kunst , Ed. Steinle , die
het beeld ontworpen heeft , afwijkend van zijne vroegere kompozitie , welke de handen gekruist voor de borst hield , den
type der mirakuleuze medalje heeft aangenomen , terwijl, onder
de Kerkvoogden , de Patriarch van Antiochië, op zijn bezoek van
het Westelijk Europa niet geaarzeld heeft , het zelfde beeld
1 Mg1 Malou , p. 20.
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met een oosterseh omschrift in duizenden exemplaren ter ge
dachtenis te laten aan de geloovigen. Opgevat, zoo als wij het
aangeven, vindt dan ook dit beeld bepaaldelijk zijne plaats
onder de fymbolieke" voorftelliiigen en voldoet alzoo aaneen
der wenschen van Mg" Malou '. Uit de houding der handen,
die tevens onderwerping en daardoor oodmoed , en te gelijk
zuiverheid uitdrukt (twee hoofddeugden van het jonkvrouwelijk ideaal der Christenen) volgt van zelve, dat het H. kind
niet, hij de Onbevlekte Ontvangenis, wordt voorgefteld. Toch
zouden wij , ook uit een oosthetiesch gezichtspunt, de voorftel
ling der Moeder met het kind, bij dit onderwerp, niet durven veioordeelen ; alleen, zij komt ons minder duidelijk voor.
Van de handen gaan wij over tot de voeten. Natuurlijk
nemen wij het op voor eene der hoofdformulen in de ikonografische grondwet: »La Ste Vierge toujours chaussée" - maar
niet , de Hemel beware ons , met fandalen , neen , zoo min
als met kothurnen ; daar zou' Clemens Alexandrinus in onze tijd

geen vrede meê hebben - dat men de voeten der H. Jonkvrouw
met de behaagzieke linten overkruiste , door de fchilders der
Renaissance 2 in t oneindige geëxploiteerd. Het verwondert ons
ten hoogste, dat Mg' Malou als een middel om te voldoen aan
het zedigheidsvoorfchrift der »pieds couverts" iets als fandalen
aanbeveelt ))la chaussure antique". Bovendien is de Hoogw.
Schrijver op dat punt zich-zelven niet geheel gelijk: want hij
citeert uit I'Abbé Crosnier , dat voor de Renaissance» le sentiment
des convenances n'avait jamais permis de découvrir les pieds de
Marie"; hij prijst de bedekking aan , maar laat er op volgen,
dat men hiertoe fandalen gebruiken kan , en zegt , een paar
regels verder, dat de rechter voet » chaussé et en partie couvert" (door de kleederen ?) moet wezen. Als de voeten bedekt moeten zijn , en dat dit bedekken chausser heet, kan er
dan wel van gedeeltelijk bedekken nog fprake wezen ? Clemens
Alexandrinus zal ook wel niet geklaagd hebben , dat de vrouwen uit onzedigheid op hare bloote voeten liepen , maar dat
'

1 Malou, bi. 21.

2 1h. bi. 33.
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zij de voeten niet bedekten. Schoen -zolen zullen de tooilievende
grieksche en romeinsche maagden altijd wel aangebonden
hebben. Bij de fymbolisten onder de christen fchilders werden
de fandalen onwederfprekelijk gerekend de dracht te zijn der
genen die blootsvoets werden afgebeeld , geenszins der genen die
men voorhad te feltoeyen: dat blijkt dan ook werklijk uit de oude
muzief- en penceelfehilderingen der romeinsche bazilieken. De
regel , gelijk men weet , luidde : God en de Apostelen bloots.
voets ; Maria , gefchoeid '. En ziehier : inderdaad vindt men in het
apfidemozaïek der Sta Maria Maggiore , bij de krooning, Christus met fandalen , maar in tegendeel Maria met fchoenen, met
bekleede voeten. In de apsis van St Jan van Lateranen hebben
de andere Heiligen flechts fandalen aan , maar Maria is gefchoeid.
In den voorgevel van Sta -Maria in Trastevere draagt Maria en
hare gezellinnen fchoenen ; het Christuskind daarentegen is
ontfchoeid. Niet ftrijdig daarmee' is het mozaïek , de Zending
(Ier Apostelen , in het oppertriklinium van 't Paleis van S.
Giovanni in Laterano , waar de Zaligmaker barrevoets is en
ook de Apostelen niet gefchoeid zijn , maar fandalen dragen.
Men kan dat alles ieder oogenblik te Rom€ gaan nazien.
Van het fchoeisel komen wij tot de fluyering. • Ondanks het
heerlijk beeld van Ittenbach zouden wij met Mgr Malou
den tluyer , als zinnebeeld der maagdelijkheid, voor onontbeerlijk - houden. Deger heeft bewezen , hoe goed zij met de kroon
kan famengaan. De kroon wordt door Mgr Malou afgekeurd.
't heeft grond dat bij gemis van fcepter en throon ook de
kroon - niet verwacht wordt; meer grond dan het chronolo giesch bezwaar. ta Si 1'on neut rappeler" , zeggen we met
.igr Malou 2 » l'une ou l ° autre prérogative de la Sainte Vierge,
sans égard à la succession (les mystéres et à la suite des temps,
ne pourrait-on pas unir certains attributs qui , dans l'ordre
chronolog ique, semblent s'exclure ?" Plaatst het geheele dogma
ons niet buiten de chronologische orde ? Bevestigend beandwoorden wij de vraag , die Mgr Malou zich ftelt en afwijst : » Au
,

1 Zie I)ilon, „Jcono rapiue chrétienne; list. de 1)ieu", p. 228, 285. 2 BI. "5.
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moins la couronne royale n'est-elle pas nécessaire" (admissible) ,
» comme signe de la victóire que Marie a remportée sur l'enfer,
dans son Immaculée Conception ?" Indien zij het hoofd van
de Hang verpletterd heeft 1 , dan kan de kroon haar niet misftaan en een koningskroon behoeft niet noodwendig het denkbeeld van jurisdiktie of dadelijke funktie meê te brengen. Karel
de Groote hangt zijn kroon ten prijs in een weditrijd (volgends
een dichter der XIIIe Eeuw) en meent daarmee geenszins zijn
Rijk te verfpelen. Op de middeleeuwsche miniaturen liggen de
Vorsten en Vorstinnen met kroonen op te bed ; dat -vas zelfs
Perrault nog niet vergeten in het allerliefste fprookjen van
Klein--Duimtjen; een bewijs dat zij juist niet altoos fcepter en
throon noodzakelijk maakt. Onontbeerlijk dunkt ons de kroon
bij het tegenwoordig onderwerp echter niet. Dat wij, met Kardinaal Sterckx , haar . aanprijzen, berust op onze gehechtheid aan
het geloof; dat liet koningschap eene inwendige, onvervreemd.
bare hoedanigheid is , even als het ridderlchap , priesterfchap
en doktorschap. Een Koning zonder kroon is geen Koning ; en
Maria in veêrwil harer aardsche omwandeling , en van haar
nederig hulsel te Nazareth , te Bethlehem, of op Kalvarië
beschouwd in eene der typische voorftellingen van hare Heilige
Persoonlijkheid : als Onbevlekt Ontvangene , als Maagdelijke
Moeder Gods , als in den Hemel Verheerlijkte Dochter des
Vaders , Moeder des Zoons , Bruid des II. Geestes , en als beeld
en Moeder der kerk Gods , is en blijft voor ons de » Regina
1 De Kanunnik Pelletier behandelt dit punt met veel fcherpzinnigheid in de
#Revue de l'Art chre*tien", 1857, NO 7, bi. 314, 318. Hij bepleit de groepeering van Moeder en Kind". Hij komt , min of meer , op exegetiesch gebied , waar wij hem niet volgen willen. Ook deze geleerde dunkt ons te veel
aan de chronologie te hechten, en wij vragen hem, met zijne eigen woorden:
«Comme l'incarnation du Fils de Dien ne s'est opéré que par suite de 1'adhésion
librement donnée par Maria au message de l'Ange , comme par ce motif les
SS. Pères se sont plus à reporter à la bienheureuse Vierge 1'honneur et tous
les résultats de ce grand evenement", daar de Onbevlekte Ontvangenis intreedt
als een gevolg der verdiensten van Christus , maar dan ook tevens bij de „ eer"
en de «rezultaten" gerekend moet worden , die aan de H. Maagd-zelve worden
geëigend --- is dan dat voorrecht geen zegel van den door het zaad der Vrouwe
behaalden triomf over den geest der Duisternis, en zal die Koninginne niet in
vrede regeeren ?
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sine labe concepta". Mgr Malou ftaat, als wij zeiden, den
fluyer voor , maar wil hem van eene dunne ftof ; des noods,
doorzichtig. Dit gaat , naar ons nederig oordeel, geheel niet
aan. Dat moge voor Murillo en Sasfoferrato , naar het licht
van hun tijd , worden overgelaten. Indien men zich niet door
het Hooge Lied (IV, 1, Vl , 5) genoegzaam gerechtigd acht
om, in navolging van foinmige der beste kunstenaars van de
XVe en XVIe Eeuw, Maria den vloed van haren toe te kennen,
die der verhevener Eva , der fterke Vrouwe , niet oneigen
fchijnt -- indien men ze , met ons wil fluyeren , dan toch
vooral niet transparant ! Dit dunkt ons ten oenen orale met de
liooge ernst der gewijde kunst te ftrijden, en biedt bovendien
aan de beeldhouwkunst onoverkomelijke bezwaren aan.
De zon , als een amandelvormige aureool , of wel aange
bracht op de wijze als Ittenbach 't begrepen heeft, kont ons
(vooral na de mededeelingen van l'Abbé Pron 1 ) , zeer aanbevelenswaardig voor; de maan, als fikkel, zouden we met
Overbeek en Ittenbach durven achterlaten; hunne voorftelling
van den gantschen bol , en in 't verfchiet, kan er echter
alleen voor de fchilderkunst door ; maar hoe de maanfikkel
met de aarde en met de flang moet bij-een-gebracht geworden , kunnen wij ons plastiesch niet draaglijk voorftellen. De
voeten der H. Maagd , zegt Mgr Malou, » touchent la Tune et Ie

globe terr estre, et le serpeIlt infernal qui a la tête écrasée" ,
en ook » enlacant Ie monde de ses plis au moment ou Marie lui
écrase la tète, la pomme fatale dans sa gueule écumante".
Men zal, dunkt ons, tusschen de ulaan en de aarde te kiezen
hebben.
Over het onderwerp van dit ons artikel , de ikonografi sche afbeelding van » Maria , onbevlekt ontvangen " , zijn
achtervolgends in de » Revue de 1'art chrétien" ftukken verfchenen van den Abbé Auber, van den Kanunnik Victor Pelletier, van den Baron Louis d'Agos, en van den IIr Orirnouard
de Saint-Laurent. - I)e beide eersten hebben vooral ten doel omn
1 JIarmonies ,saci' cs ' , b;. X31.
DIETSCIIE WARANDE IV.

^.I.
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op te komen tegen den ikonografischen wenk van Mgr Malou:
>> rien dans les mains , pas même l'En fant Jesus" ; de derde
prijst eene zeer uitvoerige kompozitie aan, ter afbeelding van
het H. Geheim 1 ; de laatste komt , in deze kompozitie , tegen
de bizonderheid op, dat de H. Geest er in ' menschelijke gedaante wordt voorgefteld. De Kanunnik van Orleans grondt
vooral op die edities der Vulgata, waar Gen. III , 14 , 1 v
ipse of ipsurn gelezen wordt, het betoog der noodzakelijkheid
dat het Christus-kind-zelf voorgefteld worde als het hoofd der
Bang verpletterende.
Wat ons betreft , na van een en ander rustiglijk kennis te
hebben genomen : wij moeten belijden , als men Maria in al
de volheid van haar wezen , als zegepralend op den Duivel,
als Moedermaagd en Koningin van alle Heiligen wil voorftellen — dan kan het Kind niet van de voorftelling wechblijven :
maar dat men Maria , bizonder in de hoedanigheid van » onbevlekt ontvangen" te zijn, niet zonder Kind zou mogen afbeelden , kunnen wij niet toegeven. Zeker, Maria dankt haar bovenmenschlijk voorrecht aan Christus, aan haar moederfchap : maar
St Jan Baptist zou ook niet reeds voor zijne geboorte geheiligd
zijn geweest, zonder Christus ; geen Heiligen zijn heilig zonder
Hem : toch behoeft Hij niet op alle afbeeldingen voor te komen.
God de Vader is geen fcheppende Godheid zonder den Zoon en
den H. Geest, evenwel wordt Hij zonder deze afgebeeld. Christus
treedt in de Evangeliën bij herhaling alléen op, is Hij daarom
geen Persoon in de, Wezenseenheid des Drievuldigen Gods?
Ons dunkt dat Mgr Malou volkomen gerechtigd is, het beeld
der enkele Vrouwe voor te (taan. Onze wensch geldt het
1 «Au centre Marie nimbée, couronnée d'étoiles , la tête ceinte d'un diadème
royal, environnée d'une auréole de gloire, la demi-lune sous les pieds, descendant, au milieu d'une multitude d'anges qui agitent des encensoirs, sur la terre
qu'elle ne touche point encore. Au- dessus , le Père éternel en tiare et en chape,
créateur et bénissant. A gauche, l'Esprit-saint, sous la forme humaine, couronne
royale sur la tête , armé d'un bouclier lumineux (!) avee lequel il préserve Marie
du monstre qui s'agite sur la terre. A droite , le Fils , portant 1'étol e et la
chasuble, déposant d'une main sa couronne dont il va vuiler l'éclat, tenant de
l'autre une croix triomphale dont il brise la tête du serpent." In andere ftoffe
zou de ««niof" zeggen «i cao 'et er bi , tv duet 'et er bi".

?'P8dÇ4tTdritnht.

RECTINA SINE LABS CONCEP TA .
Xe Eeuw.

S eend v J P. Tes on_

Anifterdarn.
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bovengezegde — maar vooral de houding der handen. Met
de door ons , op zoo veler voorgang, aangeprezene , komt ook
treffend over-een eene Maria uit de Xe Eeuw , opgenomen in
(Ie » Iconographie Chrétienne'' van onzen vriend den Hr Didron 1 ,
en waarvan we hier een -doortrek mededeelen. Maria troont,
op dit oude en allerbelangrijkste miniatuur, in de rustigheid
(Ier overwinning. 't Is trouwens bekend, dat ook de »'hrionlfeerende Christus" doorgaands zittend wordt afgebeeld. De
zetel is een attribuut der Majesteit `'. Haar ciert geene andere
kroon dan de nimbus , die voor een ware kroon , in de fchatting onzer oude dichters en fchilders, gehouden wordt , en
olie nog meer .kracht en gezach dan heiligheid uitdrukt. Zij is
voords , als de vrouwe van den Apokalyps 3 , gekleed doet de
zon ; zij is gezeten het zij op de onduidelijk ; geteeken:ie
rnaanfikkel, .het zij op den regenboog ; fterren omgeven haar
en vercieren haar gewaad. Misfehien • ook is _ de 4 boord van den
aureool de regenboog, met zijn -drie kleuren , en is zij omgeven
-en gekleed met een heirleger , van gesternten. Fraai is de
fluyer der maagdelijkheid haar, omgehangen,; vol ftijl en kracht
is de gantsche clrapeering. Zouden de . ftralende bollen voor
haar borst, wellicht eene voorftelling van_ de Twee Naturen
van Christus zijn ? De voorhoofdgroeve duidt meer den fterken
type , verwinnende den draak -met zeven hoofden , of wel de
Koningin der Martelaren aan ,.. dan eene Moedersmaagd in onvergankelijke jeugd. Ook hier is Maria gefchoeid. Maar alleropmerklijkst dunkt ons de houding der handen: als van Eene,
die toont, dat de inelaatschheid der zonde haar nimmer
hefnet heeft !. Wij , voor ons, vinden hier eene negen Eeuweln
oude afbeelding van » Maria , onbevlekt ontvangen" , der? prototype van die der mirakuleuze inedalje, en hare talrijke bewerkingen : ons dunkt qu'on n'a pas mieux fait , jusqu ) a présent. Zelfs niet de heer Bonnassieux, in zijn model van het
kolosfale ftandbeeld van » Notre-Dame-du-Ptïy.
Tot onze niet geringe verwondering heeft nog geen eens ar1 «llist. (Ie Dieu", M. 12 ^.

3 I I ft _X II, 1, 2.

'auulc", 1857, 1)1. 5:.
2 ••I). •al
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chxologiesch of artistiesch tijdfchrift tegen dat reusachtig
beeld zijn ftern verheven. Wat afdwaling van den christe lijken kunstzin ! Voor-eerst — een STANDBEELD van Maria
een klasfiek ftandbeeld -- zonder baldakijn ! Ten tweede, een
monsterbeeld — en dat van Maria ! een beeld , dat men van
binnen met trappen zal voorzien , en uit welks hoofd men
een panorama van de ftreek genieten zal ! 1 Ten derde : een
heiligenbeeld , zoo groot , dat al de kerken in den omtrek er
fpeelgoed bij fchij reen ! Wee, wee, christelijke kunstfmaak ! En
het zal bij deze éene herkulische of cyklopische afbeelding te
Puy-en-Velay 2 niet blijven : nog op eene of twee andere plaatsen in Frankrijk bereidt men zich om dusdanige monsterbeelden met uitgeboorde oogen op te richten waarin men
een hopelozen wedftrijd met Indiërs en ]Egyptenaren, met de
vereerders van Boeddha en Osiris aanvangt ! Maria , de edelste,
fijnste, geestelijkste, zuiverste type van het christelijk kunstfchoon gaat men, als een Jupiter of een Bavaria, personaadjes,

die ganymeedschen nektar of beyersch bier drinken , in metaal gieten, op eerre fchaal , die alle evenredigheid met de
natuur, met den mensch , en daardoor met DEN WAREN MAATSTAF
DER CHRISTELIJKE KUNST verzaakt.
Jos. A. ALB. TH.
1 Eene fchoone hulde voorwaar , die aan de Allerheiligste Maagd gebracht
zal worden , als beurtelings het fpleen en de weelderigheid der toeristen nieuwe
prikkels zullen komen zoeken in de doorklimming van het beeld; en de (potlust op gelakte laerzen langs oogleden en neusgaten (tappen zal. En dat is het
volk, waaraan eenmaal zijn grootste vijand een #sentiment exquis des convenances" niet zou hebben betwist !
2 Zie het ongelukkig beeld-zelf in de «Revue de 1'Art chrétien", 1857 , bl. 34.

OORKONDEN.
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StJANSHEERENHUIS EN -KERK TE HAARLEM,
MEDEGEDEELD DOOR

M J. G. A. FABER.

Onder de archieven van I)rechterland bevindt zich een verzameling copiën-authentiek van handvesten, Drechterland be-.
treffende. Zij zijn meestal tusfchen de jaren 160-1640, elk
op een afzonderlijk zegel, in de registerkamer van Holland
afgeschreven, met naauwkeurige verwijzing naar het oorspronkelijke stuk, later naar tijdorde gerangschikt, doorloopend
gepagineerd
de twee zijden een nummer - en ingehonden
De band telt ruim 500 zoo gepagineerde bladen en nagenoeg
-

oo afzonderlijke copien, waaronder vele van charters tot nog
toe niet uitgegeven. Een overzigt van den inhoud, hoogst belangrijk voor de kennis van West-Vrieslands regtstoestand
onder de , hoop ik op een andere plaats te geven.
Onder die stukken bevindt zich een enkel, dat er niet te
huis behoort. Het volgende meende ik, dat den lezers van
de »Warande" misschien niet van belang ontbloot zoude toe.schijnen. Het staat op p. 97 zonder opgave van bron en
is door een hand geschreven, die schaars onder de overige
stukken voorkomt:

Hoe die Heeren van St. Jans Ordre eerst te
Ilaerlem quaemen.
Int Jaer ons Hrn MCCC en XIII op Ste Manen Magdalenen
1

Warande", 1857, bi. 82,
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avondt, doe quaemeu alhier eerst binnen Haerlern die Heeren vande
Hospiteliers St Jan Baptist , in haer huys tot Haerlem ; welck huys
eïi clooster aller eerst Hr. Jacob van Denmareken Bisscop tot Zuden,
en 1 Bisscop van Utrecht , en commandeur des huys van
Ste Catharynen t'Utrecht ontfangen en aengenomen hadde van Meester
Gerrit van Tetrode Canonyck van St Marien t'Utrecht en heeft dat
gefondeert en gewvijdt Inder eeren Godes allmachtich syne L. Moeder
MARIA en St Jan Baptist. de Heeren van Templiers die buyten
Haerlem inde Boschagie woenden sijn gegaen met all haer goedren
totden voorseyden huyse van St Jans door Raets en toedoen des
Edlen Mans Willem van Egmont. daerna inden Jaere 1316 heeft
deselve Hr. Jakob van Zuden eene heerlijcke Zaele binnen Haerlem
getimmert en gemaeckt. des Jaers daerna heeft de voorseyde Bisscop Jacob van Zuden doen maecken In dat selve huys eene schoene
versierde kerck , met een schoenen omganck 2 , en worde des Jaers
daernae vollmaeckt, in wélcke kercke Godt de Heer met syner L.
Moeder en synen voorlooper St. Jan Baptist seer geeerdt worden eis
1-Ir. Derck van Brederoe den goedentierende , begaefde deze kerck
met . eenen schoene gulden keleke van fynen goude.
hoorn, Mei 1858.
1 oii eesbar -- z•er•coren ?
2 Hieruit zal verftaan moeten worden , dat liet eene dr iebeukige kerk met
choortri: ns was ; of wel een fehoone kerk met een ruim kloosterpand.
A . Tu.

LEVEN VAN SINTP LUTGAUDIS.
DERDE BOEK.
Iste

Cap.

HIER BEGINT DAT DERDE HOEC VAN DER GIIEDER SINTE LUTGARDEN,
\VIEDEWIJS DAT SI ELLEF IAER VOER HAER DOED BLIND WAS WORDEN
EN HOE DAT Si DAER AF VAN BINNEN TE MEER EN TE VOLCOMELEAER
WART VEEICLEERD ENDE VERLIECHT VAN GODE DEN HEMELSCEN LIECHTE.

Ellef iaer wel voer dat si
van ertrike scied , de maget vri,
wart si met beiden ogen blint,
alsmen van Ysaac en Jacob vint;
mar themelsce licht bescenge doe,
en quam haer volcomeleker toe,
daad tevoren the dove plach ,
doen si met vleschleken ogen sach.
Maer dat claghde si allene
10 in der blintheit , de maget rene
eïi dat was allene haer seer
dat si op ertrike nommermeer
bar gestelec vriende en soud sien.
Doen geloefde har God met dien ,
15 dat sise soud sien ind euwege leven.
Voert vind wi also bescreven
dat har God alsus sprac toe
vriendelec eïs lieflec ... nu hoert hoe
a Nerut dees blintheit verduldechleke ;
,5

20

ie gelove u sekerleke

Vs. 1. HS. Elleflaer, als een woord. Vglk. vs. 863. -- Vs. 5. bescenge,
bescheen ze, verlichtte haer. Zie Kerstina, Gloss.-tr., onder - ghe enkiitiek,
prop. pers. — De twee laetste letters van doe zijn weggesneden. -- Vs. 14.
geloefde, zoo 't HS. ; misschien was getroeste gemeend. — Vs. 16. De t van
Voert is boven de r bijgeschreven. — Vind wi, beter vindwi, vinden wij.
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dat gi sonder veghvier te mi

selt tomen ; eis u vriende , die ghi
nyet sien en selt hier op ertrike ,
die sel di sien in hemelrike.
IIde Cap.
WIE DAT DE MEESTER VAN DER PREDEKEER ORDENE ^ BRUDER JOR0

DAEN , VERDRANC ^ EN HOE HI DER GUEDER LUTGARDEN OPPENBAERDE,
25

lNa dien tijt soen leet nyet lanc
dat der Predekere meester verdranc
met tween brudren , en daer toe
met veel lieden. Nu hoert, hoe
Ons here met hem wonder eracht.
Een licht quam in der Delver nacht
van den hemelle, seinende claer,
i-ieder toet ind step , al daer
de lichame doed lach , era warp telsant
den lichame uien- scepe opt lant.

sj Dar quam een clare lampe, di steen
rierdewerf en virdewerf op hen tween
op hem eis sinen enen geselie.
Nu hoert, dits wonder dat ie telle ,

dat di lampe keerde saen,
40 e , wart van eenre wolken ontfaen.
Daer na ghevyelt int selve iaer,
in kersavonde over waer,,
datte veerde Lutgard lach
in haren gebede, alsi plach
45 van der priemtijt toten middaghe
(et es de waerheit , en es geen sage)
daer quam haer grote donkereit toe
Vs. 24. Sel di , HS. ; beter seldi , zult gij. -- Cap. II. Opschrift : bruder
.Tordaen. Hij verdronk op zijne terugkomst uit Palestina, den 13 februarius
1237 . -- Vs. 33-34. De Dichter verhaelt hier inderdaed een groot wonder,
wanneer hij zegt dat die lichtstrael het li;chaem uten scepe opt lant warp.
Hij heeft het latijn : adjectoque littori sacro corpore kwalijk vertaeld. Hij moest
zeggen: en nadat het lijk op den oever geworpen was, kwam daer een klare
vlam, enz. — Vs. 37. Op sinen enen geselle, dat is op eenen van zijne twee
gezellen. Iet latijn noemt hein Geraldus. — Vs. 39. Keerde, henen keerde,
verdw een . -- .I alnpe is vlam, licht. — Vs. 47. Donkereit, HS.
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in den geeste , en quam har doe
mettien selven ane een vaer,,
,5 c en sprac toet Gode doen oppenbaer
« Here , wat gevuel ie nu ?
Wat eest dat ie gevuele van u?
Had ic enegen vrient waerlike
in ertrike ocht in hemelrike ,
s5 di voer mi bade, in mocht nyet wale
dees swarheit gevuelen noch dees quale. »
Als dit met tranen seide Lutgart,
so vertoende haer een geest tervart ,
en quam haer voer har ogen daer,
e 0 die so scone was en so claer,,
dat si en const gekinnen nyet wale.
Doen sprac si toet dien geeste dees tale:
« \ ie ghi sij t , dat laet mi verstaen. »
«Ic ben , sprac hi , brueder Jordaen,
£>; meester van der Predekeren ordine.
Ic ben doed , en sonder pine
ben ie ter euweger glorien verhaven;
en ben hier nu ter groter gaven
comen toet u, in dit hoghtide,
70 dat ie u sal troesten en maken blide.
Sijt seker dat u God sal lonen,
cis cortelinge niet hem sal tronen.»
Doen bat hem voer enen man Lutgart,
eiîi bi andwerdde en sprac dees waert
75 « Om die gorsamheit die hi
in allen dingen toende mi,
eii oec om dat bi u so sere
minde in Gode Onsen Here,
so sal God van hemelrike
80 met hem doen genedelike. n
Als bi dat geseght hadde, soe
Vs. 49. Vaer, schrik. — In den vlgdn. rebel is, als meermaels, het pron.
subject. (si) aeri te vullen : en si sprac. --- Vs. 55. In = ic en of ic ne ; ik en
mogt, ik en zou niet wale, niet ligt, enz. — Vs. 61. Dat si en = Dat sien
of siene, Dat zij hem. Men wachte zich dus van en. -hier voor de negatieve
partikel aen te zien. -- Vs. 68. Ter groter gaven, tot, uit groote gunst, weldaed. -- Vs. 75. Gorsamlieit, gehoorzaemheid. Z. II, vs. 772.
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vervoer hi, eïs liet se so vroe,
eis aio wel getroest , al si
noyt was te voren, de . maget vri.
IIIde Cap.
HOE DAT SI DERDEWERF VOLBRACHTE IIAER VASTEN VAN SEVEN IAREN.
45Doen

si anderwerf nyet node

te muese gevast hadde en te brode,
so was har oppenbard, dat si
derdewerf, de niaghet vri,
de feesteleke vasten soud ontfaen ,
90

dar met dat Si soud doen vergaen
en af keren dat quaet, daer si
voer sorgde sere, de maget vri
dat nekende der Heileger Kerken was,
van enen mninsche, als ie las,

e 3 die viand was der Heileger Kerken.

En van dier tijt so mochtmen merken
dat si , al toet in haer doed,
haer vasten om en genen noet
en brac; ya, noch opten Pasdach
100 na dees leven iaer, so lach
si neder, erg starf gestelike,
eis voer met Gode in hemelrike.
Daer ie af namaels sal leggen bat,
daert sal hebben bat sijn stat.
IVde Cap.
HOE DAT EEN CARDINAEL ^ DIE IACOB HIED ^ TE ROME WAS DOED 9
DIE HAER OPPENBARDE OPTEN VIERDEN DACH DAER NA DAT HI STAAF.

105

Dies selves tijts och te daer bi,
des avonts PIIILIPPI ET IACOBI ,

Vs. 83. Al si, elders alsi en alssi, als zij. — Vs. 85. Nyet node, niet ongeerne, williglijk. — Vs. 86. Te moese, enz., alleen moes en brood nuttende. —
Vs. 89. Feestelelce, plegtige; als herinnering aen het jubeljaer der Hebreeuwen ? -- Vs. 94. Van enen minsche, enz. Wie hier bedoeld wordt hebben de

Bollandisten niet onderzocht, en ik zal er ook niet bij staen blijven. -- Vs.
98. Om en genen noet, om geenen dwang, geene reden hoegenaemd. -- Vs.
99. Noch heeft hier den zin van juist. -- Vs. 100. Neder liggen is de ge.
woone uitdrukking bij de Ouden voor ziek worden. Vglk. Kerstina, blz. 289. -Vs. 104. Daer 't beter plaets vinden zal. -- Vs. 106. Philippi et lacobi, HS.
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gevielt so , dat te Rome verscied
een cardinael, die Iacob hied,
dar ie bier boven af dede gewach;
110 el daer na, op ten vierden dach,
sach si , daer si was , in Brabant,
dat sij n ziele al te bant,
opt selve ure , blidelike
wart gevuert in hemelrike.
1 L 5 Dat sach si , dar si wart gestelike
verhaven selve toet hemelrike.
Al sijn lach, seid si : «0 Vader groet,
ie en wist nyet dat gi waerd doed.
Wanneer starf di , dat seght nu mi.
120 « Ets heden de vierde dach , » sprak bi;
«drie nachte eïs twe daghe saen
so heb ie in dat veghvier gestaen.»
Doen sprae Lutgard ter selver stoet:
«Waer om en makedi mi nyet cont
125 op di ure doen ghi waert doed,
vader , dat ie u in der noet
met misen sustren had bi gestaen ? »
Doen andwerdde hi liaer weder saen:
((God,)) sprac hi, «en woude nyet
130 dat gi van mire pinen yet
word bedrueft ; maer als ie were
verloest , woud hi dat ie queme here
dat gi dar af ontfaen soud troest
en bliscap , dat ie weer verloest.
13-5 Gi selt mi volgen cortelinghe.
Vs. 109. Zie II , vs. 119 en vlgde, als mede Kerstina, vs. 72. Jacob van
Vitri stierf in 't jaer 1240. -- Vs. 113. Opt staet voor opte, op de, om de
maet; men wachte zich het als onzijdig op te vatten. Zoo heeft men elders
ind of int stat, voor in de stat. — Vs. 117. Al sijn, Als zij hem. Vglk. vs.
83. -- Vs. 119. Beter : starjdi. -- Vs. 124. illakedi moest welligt makedijt
wezen , dat is mmaaektet ghi het , te weten , dat gij dood waert. Met mi in een
tweede di te veranderen : Waer om en makedi di nyet cont (Waerom en kon.
digdet gij u niet aen) , en mi (aen mij) daer bij te onderverstaen , zou ook
alle zwarigheid weggenomen zijn. -- Omtrent de inkorting van maekte of
maektet tot niake , gevolgd van een aenleunend pronomen , vglk. hier onder
vs. 157. --• Vs. 132. Dat ic gueme here, enz. , dat ik hier zou komen , opdat
gij u over mijne verlossing verblijden mogt. -- Quceme, limburgsche Umlaut.
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Als sus waren gescied deel diughe ,

,o quam weder te har seleen Lutgard
eii seid dit te haren sustren tervaert
met bliscap en feesten sunderlinge.
141) Dit was de waerheit van den dinghe ,
als doen veel gueder liede vale
getughden. Nu hoert na ander tale.
Vde Cap.
WIDEWIJS DAT SI VIF IAER VOER SEIDE DEN DACH AL SI STERVEN SOUDE.

Dies vifte iaers te voren , eer si
van ertrijc scied , de maget vri
145 opten derden sondach na
Sincser,dach , als ict versta,
so las men ira de kerke dve
scone beilege euwangelye
HOMO QUIDAM FECIT CENAM MAGNAM;

150 daer si inne van Gode vernam,
en daer haer God in dede gewach,
dat si soud sterven optyen dach,
als men die euwangelye soud lesen;
en dad ommer waer soud wesen,
155 dat si dan soud *varen waerlike
ter werscapen dies edels lams vrolike.
Dit seid si Sibillen, en maket har tont
en Ver Sibille, si mercte tyer stont
den sondach als dit soud gescien;
16o want si begerde dat si mocht sien
oclit dat waer soud sijn , dat si
propheteerde ; ende daer bi,
alsten inde van den iare
die selve sondach quam omme, docht hare
165 datd bedruchhenesse en fantoem was,
om dat men die enwangelie las:
Vs . 154. Dad was eerst dat; de t werd onmiddelijk tot d omgebogen. --`
Vs. 156. Ter werscapen, tot het feestmael; bij KILIAEN : weerdscliap, en het
wkw. weerdschappen, maeltijd houden, dat ook in VELDEKES Servatius staet,
B. H. vs. 1334. — Vs. 163. Listen, LIS., = als ten. -- Vs. 165. Bedruchhenesse, IS. Vergelijk II. vs. 603. -- De vier laetste letters van fantoem
zijn herschreven , zoo wel als de woorden men die van 't vlgde. vs.
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HOMO QUIDAM FECIT CENAM MAGNAM

til op dyen dach nyet toe en quam
die prophechie di si int iaer
170 te voren propheterde van haer.
Doen tenen tide vergad Sibille
dier prophechien , en swegh alstille.
Daer na , in den viften iare,
op ten selven sondach , lach hare
175 licharne opte bare doed.
Nu Koerd hier , wildi , wonder groot.
Men las doen opten selven sondach
tes convents messe, als men plach,
dees euwangelie , want si behoerde.
180 Al s Ver Sibille van Gagis dat hoerde ,
gedacht har stappans wat , over vif iaer,
Lutgart voerseide , erl vant al waer
dat si hadde ghepropheteert;
en om dat haer lof ghemeert
185 daer af worde , so seid sist voerd,
dat si van har hoerde dees woerd.
Vide Cap.
HOE DAT SI , DIES VIERDES IAER VOER HAR DOED ^ VOERSEIDE VAN
DEN TARTEREN.

Dies vierde iaers rechs voer har doed,
so deden de Tarteren groten noet
Hungarien , en dar toe vel landen,
190 die si vingen , doedden en banden ,
en deden hen beide scande eïs scade ,

en deden hen en geen genade,
Vs. 171. Tenen tide, voor eenigen tijd, gedurende zekeren tijd. -- Vs. 178.
Tes = te des. Te des convents misse, ter misse van het convent. — Vs. 179.
Want si behoerde , dat is : want die euwangelie (oudtijds vrouwelijk) behoerde
doen gelezen te worden. Waer voor want te gissen ware vermetel. -- Vs. 182.
Vant, vond het. — Cap. VI. Opschr. iaer, lees: iaers. -- Tarteren, Tarteeren,
Tartaren. Vglk. vs. 208. -- Vs. 187. Dies vierde iaers, lees : vierdes of
vierden. Vglk. II. vs. 567. — Deze inval der Tartaren had plaets in 't jaer
1241. --- Vs. 188 . Deden. . . noet, deden dwang, kwelden. -- Vs. 190. Die,
te weten de lieden van die landen; eene der vrijheden der oude tael of,
juister, talen. Men noemt het eene syllepsis. -- Vs. 191. IIS. deeden. -- Vs.
192. IIS.: hen een geen , blijkhnre schrijffont , die ik Verheter•cïe.
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en vueren voerwert met mechteger liant;
so dat si quamen in Dietsche lant,
195 en badden dlant van Beem bestaen ,
en dies en groet deel onder gedaen
so dat veel lande sere vrochten ,
en helpe e i raet daer schegen sochten.
Doen quana een predekere , bied bruder Bernart,
200 en bat sere der werder Lutgart
dat si bade der macht Ons Heren,
dat bi de Tarteren van hen woud keren.
«En es nyet irstwerf, » sprac si , «goed uian .
nu , dat ie te biddene began
o5 voer desen orber, dar gi mi vore
bid. Ie ben dies - seker ter vore,
en wil voer waer dat segghen u,
datte Tartaren nyen selen nu
in dit lant hier vorwert comen. »
210 Si mocht wel segghen, want rijt vernomen
hadde van Gode den hemelsclien IIere ,
die se minde en , werdeghde sere.
VlIste Cap.
HOE DAT IIEM VERTOENDE HER BOUDEN VAN BARBENSON.

Van Barbenscbon hied lii Baudwijn,
die prior was, na den waen mijn,
215 the Oignies ;' ende oec voer waer
so was lii wijlneer menech iaer
the Hauwiers cappellaen met eren,
Vs. 194. Dietsche lant is hier Duitschland. --- Vs. 197. Vrochten, vr eesden . –
Vs. 199. Ik heb , B. II. vs. 850, uit onbedachtzaemheid, terwijl ik de drukproeven overzag, van dezen bruder Bernart Sinte Bernardus gemaekt. De
misslag is te grof om iemand te bedriegen ; men schrijve niettemin daer in
de Aenteek. , met bijvoeging van de negatie : Brueder Bernard is Sinte
Bernardus N IET . Hij was van het Predikheeren order en pcenitentiarius van
Paus - Innocentius den IVden. Daer hij S. Lutgardis van nabij gekend had,
werden sommige bijzonderheden van haer leven, door hem medegedeeld,
later in het opstel van Cantipratanus ingelascht. — Vs. 200. Iyerder was
eerst verdere geweest. Een kruisje op den kant wees den overziender de fout
aen, en de e werd uitgeschrabd. — Vs. 201. Der naacht, in dativo, de vermogendheid. — Vs. 203. Het en is nu de eerste nael niet, zeide zij, enz. —
Vs. 206. Seker ter core, volkomen zeker. Zie liet Gloss. op Kerstina.- — Vs.
210. Mocht, mogt het. -- Vs. 214. Hij was de tw eede prior van Oignies.
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die wel const predeken dwoert Ons Heren;
rnaer hi gaf hem sunderlinghen
220 the sere te wereleken dinghen ,
en becommerd hem te seer daer mede;
dat dicke brinct inne groten onvrede.
Dees wart met groter siecheit bevaen,
als ons distorie duet verstaen ;
22 ^ eil als lii starf, des dagfis te voren,
so deed hi kringen der utvercoren
Marien van Oignies vinger aldaer ;
en als pijn sach , so sprac hi toet haer
« 0 werdege heilege vrouwe , doen gi
230 levet , so gelovedi mi ,
dat gi mi Boud bi staen in mijn doet:
helpt mi , ets tijt ; ie hebs nu noet.
Daer na so starf her Baudwijn saen ,
en ward in Oignies ter erden gedaen.
235 The sinen grave was bruder Bernard;
en doen hi was begraven , tervard
so quarn brueder Bernard gegaen
the Hawiers weder. En- also saen
alsen sach comen de werde Lutgard,
240 so seid si : « Willecome, brueder Bernard.
Es bruder Baldwij n » , sprac si , « doed ?»
Dat si dies vreghde , dies had hem groet
wonder , wie Bijt wiste so saen.
Doen sprac bi : « Hi es ter erden gedaen ;
245 Wat sal hier , n sprac bi . «dan nu gescien ?
Doen andwerdde hem Luigard mettien
en seide : «Onlanghe hier te voren
vertoende har mi mijn utvercoren
vrouwe van Oignies , Maria , eri seide:
Vs . 221. Beconnnerd , bekommerde. Vglk. II, vs. 228. -- Vs. 222. De
constr. is : dat dicke groten onvrede inne brinct, dat is bij- of aanbrengt. Inne
is dus hier adverb. -- Vs. 228. lijn, hij hem. (den vinger). — Vs. 230.
Levet, levedet, leefdet. Vglk. vs. 124. -- Gelovedi, beloofdet gij. --- Vs. 232.
Ets, het is. -- .Hebs, heb des. --- Vs . 239. Alsen, als hem. -- Vs. 245.
Wat sal hier, enz. Het latijn zegt daarvoor : (uid tune ergo? hetgeen niet
beter kon vertaeld worden. Wij zeggen doorgaeiis : l dat zullen wij noq al
hOo1•E?i ? J aertoe die vr<Uen ?
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lieve vrient , stant op , en beide
nyet langer ; maer bid Gode sere,

want ons vrient , ons lieve here,
her Baudwijn , hi es Beker doet,
en hi es nu in groter nopt;
255

want sijn siele , si es nu bracht
voer doerdeel Gods , en es daer geliacht
op dese ure nu , te gevene
redene van allen haren levene.»
Nu merct hier alle, gbi ionfrouwen,

260

wie gewareclh si was van trouwen
dat si getueghde , de maghet vri
en dat si geloefde , glieleiste si.
VIIIste Cap.

HOE DAT SI CONTEMPLEERDE GODS ANSCIJN ., NA DIEN DAT STEET
IND BOEG DER GESTELEKER MINNEN.
Haer vreghd eens een har gesteleke
orient, di har was heymeleke,
265

«Widenech dat Christus anscij n ware,

dat si plach te siene clare. »
Doen andwerdde heure de werde Lutgart :
«Stappans , » sprac si , « so oppenbard
mi een onvertreckelec clere blic,
1-70

en mettier groeter claerheit , sie ie
ene onsprekelec scoenheit daer bi
der glorificacien Ihesu Cristi :
dat ie in desen levene nyet
en conste geliden en twinteken yet,

275

en ware dat se allinselinghe
van ruinen scouwene verde en ginge. »
De gene died sach, hi seide , dat si

Vrient voor vriendin. Vglk. B. I. vs. 984. -- Stant op sta op. — Vs.
256. Gehackt, aengehouden. Zie bij KILIAEN Nachten. -- Cap. VIII. Opschr. :
.Ind boet Der Geesteleker 1klinnen, het Boek der zangen. -- Vs. 265. Widenech,
hoedanig. -- Vs. 269. Onvertreckelec, onzeggelijk, onbeschrijfbaer. — Vs. 270,
111ettier, met dier, in dativo. -- Vs. 273. Niet en conste, niet zou kunnen. -Dat, hetgeen. — Vs. 276. Verde en ginge, vaerde (voer) en ging. Ik durf
verde (zoo alleen, en niet haer (zich) verde) tot verren (verwijderen) niet brengen. Vglk. echter II, vs. 471. De zin is : Ten ware zij allengskens uit mijne
oogen verdween. — De laetste e van scouwene is tusschen de regels bijgevoegdl.
Vs. 250.
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so grote tranen , de maget vri ,
plach te sturtene te cneneger stonden,
esa dat si hen onthouden nyen tonden,
died sagen , sijn moesten met har wenen,
als hadden si herten gehad van stenen.
Twe iaer voer dien dat Sinte Lutgard
van ertrike scied , quam bruder Bernard
285

the Hauwiers int cloester , al over waer,
erg vant dat si gelegen had daer
sier een naent, en alletene
bereidde si hare, als octet si henen
varen soude van ertrike telsant,

290

dat lii se oec gl ►eolijd vant.
W ant om dat si so utnemende sere
legerde the scouwene Onsen Here,
so viel haer in haren sin, dat si
the Gode soud varen , die maget vri

295

en dat si sonde van ertrike steden,
en ginc har daer toe sere bereden.
Doen quant bruder Bernard aldaer,
en en wart aen haer gewaer

teken en geen van eneger doed;
300 maer hi mercte wel, dat groet
te stervene was haer begeringe.
Doen sprae hi toet haer cortelinge:
((Moeder, mi en dunst neet, twaren,
dat ghi van ertrike nu selt varen.))
305 Doen wedersloech sine met drueven anscine
en seide : «Soene, dit is mi groet pine,
Vs. 281. Sijn (= si en) moesten, of zij moesten , zonder te moeten. — Vs.
282 Als hadden si, Al hadden si. Z. Gloss. op Kerstina. — Vs. 287. Alletene, HS., elders altene, gestadig, in 't latijn quotidie, dagelijks. Het rijm wil
alletenen, dat even gebruikelijk is. Zie Kerstina, blz . 502--504, als ook blz.
154 en 316. --- Vs. 288. Bereidde is van dezelfde hand verbeterd uit bereide. ---Vs. 290. Dat hi se oec , enz. , zoodat hij ze zelfs reeds gezalfd vond. — Vs.
305. Wedersloech sine, stiet zij hein terug, bestrafte zij hem. Vglk. Kerstina,
blz. 465. — In 't HS. staet droeve, in plaets van droeven. 1)e lange regel neemt
.

de gansche breedte van de bladzijde in, en liet schreefje op de e is vergeten
gebleven. Ik verbeter het, hoewel iemand misschien met druevé, als substantief
(met droefheid) , en anscine, als adv. (openbaer), zal `villen verklaren. Lin,er
dan ook _moest het de n hebben , en het latijn is duidelijk : a.^xio vultra rever•
berans. Vglk. hier na vs. 357. — Vs. 306. Soene, zoon.
DIETSCHE WAR AYDE IV.
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dat ie dees waerd moet horen van u
want ie seer beghere nu
Gode met ontecten anseine
310 the scouwenne, en met hem the sine. »
Doen seid hi al lachgende : «Dan sal nu,
mijn lieve Moeder , ghescien nyet u. »
Doen hiefse haer ogen op mettyen,
en sprae : «En machs mi nu nyet gescien
315 so moet gescien sijn heilege wille!
Ie wil dan swigen al stoc stille.
Morgen wil ie dan op staen
van minen bedde, en wille ontfaen
den heilegen lichame Gods Ons Heren,
3'o mi the troeste en hem the eren.))
IXste Cap.
WIE DAT Si EEN STIM1fE HOERDE ^ DIE SEIDE : « ET ES MI EEN
tVELDE TE SINE MET DEN KINDEREN DER MINSCEN. »

Eens daeghs, alsi haer had gekeert
ter wantwert, als ons distorie leert,
om dat si daer woude contempleren ,
quam daer te hare de stimme Ons Heren,
325 daert een geestelec nonne toe hoerde,
en reide toet haer de suete woerde:
«Et es welde te sine mi
metter minschen kindren. » Daer bi
soen eest geen wonder, (lat God gern es
380 met gueden lieden , dies sijt gewes.
Sinte Augustijn, die meester wise,
gelijst de heilege ziele den paradise,
e i wel te rechte; want doend de Vader
in den woerde maecte al gader,

Vs. 311. HS.: Lachgende, en wel door verbetering, want de g was eerst
als e begonnen. — Vs . 316 . Al stoc stille , stil als een stok , dat is als een
pael? of als iemand die in den stok (houten voetkluisters) zit? Bij KILIAEN
komt stock-blind en stock-oud daervan , dat men dan zijnen gang met een'
stok bestierd. Of tot stikkens en stoktrens toe ? Wij zeggen nog : stok stom.
Hangt- stik dood daermeê te samen ? — Vs. 321. De gansche regel is her
schreven. -- Vs. 322.. Ter wantwert, met het aenschijn naer den muur.

-

LEVEN VAN SINTE LUTGARDIS

279

335 hemelrijs en ertrike , so sprac hi een waert ,
en et was gemaect ter vaert.
Maer doen hi den minsche soude herenaken,
om de sundelike saken ,
daer en bracht hadde Adam toe:
340 Deus ! Here God van hemelrike ! en hoe
mocht yman di leeft, vertellen, wie grote
pine de Gods sone , al tote
der lasterleker doed , doen leed,
e i noch te lidene weer ghereed
345 omd sminschen wille , werd mogeleke,
eer hine liet sterven euweleke.
Die onste vergoud Gode na har macht
Sinte Lutgard ; want dach en nacht
pijnde si hare , als ict versta,
350 hoe si sier pinen mocht volgen na.
Dat deed si also volcomeleke,
als ie van ymanne vinde waerleke.
Daer om salmen de bruet Ons Heren
met groten rechte werdegen en eren.
Xste Cap.
HOE DAT EEN STIMME HAR TOE SPRAC ^ DAERT ENE NONNE TOE

HOERDE.

Nyet vele meer waest dan een iaer,
dat hem Cristus oppenbáer
vertoende met enen bliden anscine,
en seide : « Mijn dochter, nu sal u pine
nemen j nde : jn wil u nyet
360 van mi laten langher yet.
Daer om om bid ic u sunderlinge,
mijn dochter, dat gi duet drie dinge
355

Vs. 339. Daer en, daer hem, den minsche namelijk. — Vs. 340. Deus! enz.,
gewoone uitroepingen. Molhems Rinclus vangt aen met : Deus ! God van paradise ! Te St. Truien hoort men den uitroep Deus ! nog dikwijls. — En hoe
over dit en zie Kerstina, blz. 236. Voorbeelden in Limborch, I. vs. 1499,
1636, II, 1536, III, 567, 577, enz. Vglk. Hermann, ad Viger. C.VIII,
sect. 7 , n° VI. Pflugk ad Eurip. Hecub. vs. 515. — Vs. 345. Werd moge.
leke, ware het mogelijk (dat Hij nog leed). -- [line, Hij hem. — Vs. 347.
Lutgardis erkende Gods liefde en vergelde ze naer haer magt.
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om mi, in desen lesten iare.

Dat irste es , mijn dochter kare,
8 G 5 dat ghi hein danken selt, dar ghi
al guet af hebt ; en oec daer bi
seldi de heitegen anropen sere,
dat si u helpen aen uwen Here.
Dander es dat ie beghere,
370 dat ghi bid voer tuinen sundere.
Dat derde, dat gi rnoght comen saen
the mi , eli uwen toen ontfaen. »
Om dat se de viant anveehten nyen soude
in dat leste iaer, so woede
375 God, dat si becommerde haer met dien
drien saken. Hier moghdi wonder sien.
XIste Cap.
HOE DAT BAR GOD OPPENBARDE TE PASCHEN, VOER DIEN DAT SE
STARF , EN MARIA SIJN MOEDER.

The paschen , voer dien tijt dat si
van ertrike scied , de maghet vri
so oppenbarde hem God der gueder

aso Lutgarden , en oec sijn heilege mueder,,
met groter clarheit en groter glorien,
na de waerheit der historien.
Doen claghde Lutgard , al si plach:
«Dat si op ertrike , ya , enen dach

385 moeste . sij n , dat waer haer pine;
want si met hein begerde te sine. »
Alsi dit claghde, so seiden Si:
«En Bes geen voet , lieve , dat ghi
u voerwert meer met enegen dingen
390 becommert ; want gi selt cortelingen
met payse comen then hemelschen lone,
daer gi met ons selt spannen crone.
Vs. 363. Lesten was eerst leesten geweest. --- Vs. 364. HS. Docter -- Kare,
lieve. -- Vs. 368. Helpen aen, bij. Vglk.... — Vs. 369. Versta: Dander dat
ie beghere, es. -- Vs. 387. Seiden Si, de. Heiland en zijne moeder. — Vs. 388.
En Bes geen noet, zoo 't HS. ; Noet is herschreven. -- Vs. 392. 'Spannen crone,
den koninglijken hoofdband ombinden , aendoen.
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Gact u al u macht bereiden;
wien willen uwes nyet langer beiden. »
39 b Doen si dit wiste e i had ontfaen,
so seid sijt Sibillen van Gagis saen
met groter vrouden, en met vresen ,
dat dit reeht alsus soud welen.
XIIste Cap.
10E DAT HAER DE I1ODER GODS MARIA EN SINTE JAN BAPTISTA
.:NBARDE .XV. DAGE VOER HAD DOED.
Dat ie nu segge , dan es geen saghe
voer dat si starf,, wel .xv. daghe
so oppenbarde haer de vrie
moeder en maeght Sinte Marie,
en sinte Ihan Baptista , dien si
had sunderlingh lief , de maget vri
405 en seid toet haer ; «Nu seldi saen
van ure doeght den Toen ontfaen.
Ghi eelt hier sijn nu corten tijt:
wijn willen nyet dat gi hier langer sijt.
Al de porter van hemelrike
410 si beiden uwes begerelike. »
Oec so oppenbaerde hare
menech Heilege in dien iare,
en voerseiden hare haer inde.
Oec quamen tehare sulc di si kinde,
415 en di si hier was hei melike ,
dier ziele dat was in hemelrike.
Si baden hare « dat si ware
vro ; want sire in haer scare
met allen Heilegen souden ontfaen. »
420 Dat seid si haren vrienden saen.
400

Vs. 393. Al u macht, uit al uwe macht, zoo zeer gij kunt. Deze ellipsis
van het voorzetsel bestaet nog in de volkstael. — Wien, wij en. — Vs. 395.
Ontfaen is, vooral uithoofde der omstelling, keuriger dan verstaen. -- Vs. 397.
De vier laetste letters van vrouden zijn herschreven -- Met eresen, enz., zij vreesde,
ongerust of het zoo wel geschieden zou. — Vs. 399. Dan es geen saghe , dat en
is geen ijdel verhael, fabel. — Vs. 406. Ure (uwere) uwe. — Vs. 409. Porter,
poorters, burgers, inwoonders. -- Vs. 414. Tehare, zoo, in een woord. Iet was
eerst thare; de e werd er boven de t bijgevoegd, zonder twijfel om de mact.
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Doen vreghdmen haer van desen dinge:
« W iedwijs dat si sunderlinghe
wiste , welt deen octet dander ware,
onder so vele Heileghen , di hare
425 diewijl toppenbarenne plaghen?"
Doen seid si : «le wil u gewaghen
wie ie deen voer dander kinne.
Als mi God , mijn lief , mine minne,
hem so lieflec oppenbaerd ,
430 soe Gomt ut hem een hecht tervaert
daer ic in kinne volcomeleke
eiken Heileghen sunderleke. »
Nu merct wi sere dat Sinte Lutgard
van godleken hechte ward verclard ,
dat
si volcomeleke mocht kinnen,
435
metter gratien Gods van binnen,
alle de Heiligen die toet har quaihen,
van anseine, clerleke, en met namen ,
in dat godleke hecht , dat hare
440 verschen daer en quam openbare.

XIIIste Cap.
HOE DAT SI DE SUSTERE BERESPTE DAT SI HAR GETIDEN QUALEC
SEIDEN 5 EN WAT DAR NA GEVIEL.

Si berespte de ionfrouwen
dicke met ernste en met trouwen,
om dat si haer ghetiden nvet
vale en seiden ; en et ghescied,
445 wel een half iaen voer har doed,
dat si in har herte Broed
dogen hadde. Dat quam daer bi,
dat si wel mercte , de maget vri
datte nonnen volcomeleke,
450 na dien dat Gode was ersamleke ,
haer leven nyen beterden noch har veesen.
Vs. 423. De n van deen is herschreven ; misschien was het eerst dees (dese). -Vs. 424. Heileghen is , verbeterd uit beleghen. -- Vs. 427. De i van kinne was
eerst e. -- Vs. 440. Verschen, verscheen. -- Vs. 444. Et ghescied, het geschiedde. -- Vs. 447. Groed dogen , groote pijn , lijden , leed.
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Doen seid si : « Ie weed wel dat desen
sustren, na mijn doed , hier sal
ghcscien Tammer en ongheval ;
455 want God salt over hen hier wieken,
dat si har ghetiden spreken
so qualeke en so ruecloesleke;
en dan selens omuedeleke
tien betren ende corrigheren,
160 en selen gedinken der plagen Ons lieten.
En alsi betren har leven dan tehant,
so sal God weder af keren sijn kant,
di hi had ute gereet teer wraken,
en salt weder al giet maken.))
4 f35Al dit gheviel also alsi
hadde voerseght, de maget vri.
Want also saen alsi was doed,
so wart de sterfte daer so groed
onder de nonnen ind covint,
470 dat men also bescreven vind,
dat binnen alte Gorten tide,
als men doen wiste verre en wide,
.XIIIJ. geproefde nonnen daer starven ,
dier de cloester noeste daerven.
475 Dat was hen grote scade voer waer.
Een geestlec man hi quam doen daer,
die daer twe gesustre vant,
die gestorven waren tehant;
daer bi misse voer sant, e i seide
480 dat hise in een graf groef beide.
Maer saen dar na , na deler plagen ,
als de sieke, di daer laghen
ind fermerye , hen willechleke
Vs. 455. Over hen, over haer. — Vs. 458. Selens = selense (selen si) zullen zij.
Vglk. vs. 585, 903 en I, vs. 302, enz. -- Vs. 459. Hen, haer. —Vs. 461. Deze regel
gaet kreupel, ten zij men thant voor te bant loze, of dan naer voren brenge en
achter alsi plaetse : alsi dan betren har leven te hant. -- Vs. 463. Teer
wraken, tot eene wraek. — Vs. 473. Geproefde, beproefde, van de deugdelijkste. -- Starven : daerven, HS. --- Vs. 476. Een geestlec man. Die geestelec
man was Thomas Cantipratanus zelf, naer zijn eigen verhael. -- Vs. 483. Hen,
haer. — Fermerye, infirmerye , ziekhuis. Het voormalige ziekhuis bij het
begijnhof te St. Truien heet nog zon.
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beterden , en volcomeleke
485 har getiden leiden en wale,
so vergine de sterfte temale;
en doen hilt op de plage , na dien
dat Sinte Lutgard had voersien,
en dat sijt had voerseght te voren.
490 Roept dan ane dees utvercoren
vrouwe : sijn sal u nyet af gaen
als ghi in node sijt bevaen.
XIVde Cap.
HOE DAT EEN WERELEC MAN, EEN HAR VRIENT, IN SWAREN SUNDEN
WAS GEVALLEN ^ EN VERLOEST WAS.

Een wereleke man , die was
haer sunderlec vrient , als ie oec las,
495 l i i was gevallen swarlec in ene
runde, dar hi af had rene
sijn biechte volcomelec gedaen,
en sijn penytencie ontfaen.

Nochtan soen wart hi nyet geware
500 heymeleke noch oppenhare
en genen troest in sinen gebede
en daer om, en had de genade
Gods gedaen , hi waer gevallen
in meshope, daer God ons allen
505 moet af hueden; want sunderlinge
so es dat sorchlec voer alle dinge.
Doen quam dees man gegaen ter gueder
Lutgarden, als toet sier eitender mueder ,
en claghd har wat bi had gewracht ,
510 en wiedwijs dat hi dach en nacht
voer sijn sunden doghde sere.
Doen bat si voer hem Onsen Here
eenwerf, en anderwerf, en derdewerf;
Vs. 491. Sijn sal= si en sal. — Af gaen (zoo 't HS.) , verlaten. -- Cap.
XIV. Opschr.: verloest was, verlost werd, en zoo op meer plaetsen. — Vs.
5 04. Meshope, wanhoop. -- Vs. 506. Sorchlec voer , enz. Voer = boven. Meer
te duchten dan eeni;e andere ziek. --- Vs. 508. ;igender --- eigener, dativ•
sing. fern.
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maer si en dede en geen bederf;
want sijn vercreegh en geen andwerde
van Gode , na dien datte werde
maeght van hem te hebbenne plach.
Want die besundeghde man , lii sach
en glievuelde van binnen wel, dat
. 2 o hi nyen hadde en twinteken bat.
Alsi dat sach , so ginc si sere
worstelen ieghen Onsen Here.
The leest, al sine nyen conste verwinnen,
wart si allettel ghestoerd van binnen,
525 en seide : «Vergeeft hem , Here , dees sonde,
ocht dued mi saen nu op dees stonde
aten boeke dies levens, dar ghi
mi binnen sereft.» En stappans al si
di stimme op Gode ut liet ghaen,
530 so wart Ons Here gheneyget saen
toet sier groter ontfarmechheiden,
en sprac toet har sonder beiden:
(L Ic heb dien man sijn sunden verlaten
want hi hem selven utermaten
,535 sere, mijn dochter, op u verliet;
e i jn heb heure allene nyet
sijn sunden vergeven , maer wed oec dat,
dat ics hen allen sal doen the bat ,
die ghi hebt lief, en die toet u

515

Vs. 514. }wederf, nut, voordeel, hulp. -- Vs. 515. Sijn . = si en, juist dat
hetgeen in den voorgaenden regel staet. Met een paer ooien aen zijn hoofd
en vijf vingers aen zijne hand, moet men de reden van het verschil kunnen
voelen (digitis callemus et aure). -- Vs. 518. Besundeghde, met zondesi be.
smette. — Vs. 520. Bat hebben of hem (zich) bat hebben, zich beter bevinden,
beter zijn. Men zei ook : mij heft bat. Zie Kerstina, Gloss., onder Bat en
Hebben (Men leze hier 425 voor 424). --- Vs. 523. Al sine = als si Hem (God). —
Vs. 525. Daer stond eerst sonde. — Vs. 526. Dued, doet. De zin is : schrabt
mij dadelijk uit het boek des levens , uit de lijst of het getal der gelukzaligen. -Vs. 528. Al si , als zij. Zoodra zij die woorden tot God rigtte. --- Ghaen, HS. -VS. 533. 'Verlaten, vergeven. -- Vs. 536. En jn heb, en ik en heb. — Vs.
538. De zin is: dat ik des (dit, namelijk de zonden vergeven) te bat (te be.
ter, te liever) sal doen allen die ghi lief hebt, en die ghenade toet u (gunst bij
u) hebben. -- Iemanne te bat doen beteekent ook : iemand goed doen , eene
weldaed bewijzen, en dat zegt te dezer plaetse het latijn. laan zal ics ( = ic
des) enne prolepsis zijn van die ghi lief hebt, waerdoor liet nader bepaeld
wordt. Die toet u ghenade hebben is in 't latijn : die hoop op u stellen.
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540 glienade hebben : dat seghic u nu. »
Als God ghesproken had deel waerd ,
so vercregb di man tervaert
genade en troest volcoineleke
van sanden, en van allen ghebreke,
545 en stont beter op na den valle.
Also moten si doen alle
die met runden sijn bevaen
si moeten alle beter op staen.
XVde Cap.
WIDEWIJS DAT SI STARF, EN WIE DAT SI SEIDE, DAT THEMELSCHE
HER IN DEN CLOESTER WAS ^ DOEN SI STERVEN SOLIDE.

Dies saterdachs , na dien sondacli
550 dat di Heileghe Kerke plach
van der Triniteit eerleke
the houdenne, wart Lutgard swarleke
bevaen met enen starken rede,
daer die doed na volghde mede.
X55 Smaendaghs quam een convers gegaen
van Hafflighem , en ginc dar staen,
en besochte de maghet vri ,
Vs. 550-552. Hier ontbreekt iets; schrijf of, ten minste, versta: van der

Triniteit TFEEST eerleke. — Vs. 553. Rede, koorts. -- Vs. 556. Zal ik dezen

Convers , die, volgens het latijn, WILUELMIIS hiet en tot de abtdij van
Affligheni behoorde, voor den man houden die het leven van Sinte Lutgardis in dietsche rijmen overbragt en waervan ik in mijne Inleiding op de
legende van Sinte Kerstina gesproken heb? Deze schijnt geen convers geweest te zijn , daer hij , volgens de getuigenis van Henrictts Gandavensis en
van Trithemius , eeiis tot prior en , indien wij den heer StalIaert gelooven
(Leesinuseum, 1856 , blz. 131 en vlgde.) later zelfs tot abt van St.-Truiden
verheven werd. De heer Stallaert past op hem toe al wat in de Gesta abba.
turn trudonensium, bij PERTZ , vol. X , blz. 404--406 , van den abt Wilhelmus
gezeid wordt. De schrijver van het goed en geleerd artikel over dezen abt in
de Histoire littéraire de la France, vol. XXI, blz. 56-67, toont zich nagenoeg van hetzelfde gevoelen ; maer daer is veel tegen in te brengen. Ik zal
alleen vragen hoe Henricus Gandav. en Trithemius, die aenteekenen dat hij
eens prior te Afflighem was , van zijn prelaetschap te St. Truiden zouden
gezwegen hebben ? Eene andere zwarigheid, hoe hij elders prior in Wavria kan
heeten, heeft de schrijver van gemeld artikel ook niet voldoende opgelost. Ik kan
daer eens op terug komen en dan misschien mede onderzoeken of onze Dichter,
fleraert, zeg ik, den naem van dien convers, die duidelijk in zijn latijn stond,
met voordicht onderdrukt heeft. Vglk. boven vs. 37 , en beneden vs. 730.
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en onder ander woerde sprac hi:
« Verghave God, dat dabd , ons here,
560 wiste, moeder , dat ghi sus sere
met sware siecheit sijt bestaen !
Doen andwerde si hem weder saen:
« Morghen , n sprac si, aso sal tomen
mijn lieve abd, ic hebt vernomen,
,565 en sal mi sien mijn lieve here.»
Dies wonderde den converse sere,
wand hi en hadde en genen waen ,
dad dat gescien mocht also saen ;
maer doch so swegh hi , en lied varen.
570 Dies anders daeghs quam dabd gevaren
binnen tween milen na daer bi.
Nochtan soen wist hi nyet, dat si
siec was, ocht dat har yet deerde;
maer om dat hise te - siene begeerde,
575 so woud hi doen al toet bar varen,
en seid toet hen die met hem waren:
« Laed ons de werde Lutgard heden
varen sien ; wants lange es leden
dat ie die heilege vrouwe nyen sacli."
580

Doen vor hi te Hauwiers , dar si lach,

en gruetesse liefleke , alse hi plach ,

en reide : «God geve u gueden dach.»
En al sine sach , den here,
den abd , so ward si alte sere
58 verblijd , en richt har op tehant
op har bedde , cn nam sijn bant,
en seide : « Ic vaer henen nu,
mijn herteleke vrient , van u,
en ic en laet onder den hemel
Vs. 559. Verghave (zoo 't HS.), Gave. — Vs. 565. In 't IIS. staet : mien
lieve here (de abdt). Vglk. I, vs. 492. -- Vs. 569. Lied varen, liet het varen. —
Vs. 570. 1)e abt .Toannes, die hier gemeend is, bestierde de abtdij van Af-

flighem sedert het jaer 1242 , en stierf den 16 april 1261. Men vergelijke voor
deze en andere bijzonderheden de Aentt. der Bollandisten. Zie nog vs. 625. —
Vs. 580. Lach , ziek te bedde lag. -- Vs. 583. Al sine sach, als zij hem
zag. -- Vs. 585. licht , geëlideerd, voor richte, rigtte, al zou het ook kunnen het praesens zijn. Z. Kerslina, blz. 387, eene lange aenteekening daerop.
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nyet lievers dan u ; eii wet dat wel,
dat mi God, mijn vaderlec Here
van u getroest heft harde sere.
Als dat was gedaen, voer hi,
di abd , ewech ; en Lutgart si
595 bleef in groter bliscap daer
toten donders daghe. Maer
dies donders daeghs quam Ver Sibille
van Gagis , na hars herten wille;
en al si hars wart geware ,
600 en sise hoerde , sprac si toet hare:
Sit bier bi mi , vrouwe Ver Sibille;
et es nu tomen na minen wille.
Nu est al Bomen na mijn gere,
en nu es van den hemelschen heere
s ®5 al vol dit cloester , dat segh ic u ,
e i hier es schegenwordech nu
van heileghen zielen een groet getal ,
en onser sustre vele , di al
sijn doed , en hier om minen wille
610 sijn tomen.» Daer na swegh si alst ille ,
en bleef dien vridach sonder pine,
met enen grasioysen anscine,
haer geest, overmids Gods grasien
sueteleke in contemplasyen.
e 1 -5 Dies saterdaeghs , als neecte di ure
dat die seleghe creature
sterven sonde, en har recbtinge

Vs. 591. Mijn vaderlec Here houd ik voor een appositum van God, iu iioniiiiativo ; niet voor een vocativus en tot den abt gewend. -- Vs. 596. Toten donders
daghe , zoo 't HS. -- Vs. 601. Vrouwe Ver Sibille ; zoo elders here Her coninc. tier
is eenerlei met vrouwe. — Vs. 603. HS.: est (niet eest). — Vs. 604. Van den hemelschen heere , van het hemelsche leger, krijgsleger , engelen , heiligen. — Vs. 611.
In 't HS. stact dien tweemael : bleef dien dien vridach ; ik liet liet eens achter. —
Vs. 611-614. Verbind : en bleef .. haer geest... in contempl. Geraert zou zich netter
uitgedrukt hebben met, in plaets van sueteleke, naer 't latijn, het partic. opverhaven
te stellen : en bleef.... haern geest, overmids Gods gratien, OPVERHAVEN in conteniplacyen. Dat is : Si bleef (met) haren geest opverhaven. — De spelling grasioysen,
grasien, contemplasyen is die van het HS. — Vs. 617. lIar rechtinge , enz. Bare
(kerkelijke) regten en sacramenten had ontvangen. Wij zeggen nog dagelijks,
zonder participium, dat iemand zijn regten heeft, in plaets van bezigt is. — Rechtinge, berigting , regten, zijn zooveel vertalingen van het latijnsche justa.
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en sacrament had sunderlinghe,
sloech si har ogen blidelike
ego opwert te Gode in hemelrike,
en staerf met feesten en met lange
daert af weer te segbgene te lange.
Dees ionfrouwe staerf, over waer,
doen men screef .M °. en .CC°. iaer,
(5 e i .LXVI. iaer daer mede,
van den iaren Ons Heren, in vrede,
opten negensten dach, die ghelach
voer Sinte Ians Baptisten dach,
omtrint vespertijt , als si
630 oyt was van iaren , also als mi
distorie leert al oppenbaer,
omtrint .XL. IIIJ. iaer,
en voer ten euweliken lone.
Dies si gebenendyet Gods sone,
1335 die sonder inde sal regneren
in hemelrike met groter eren.
XVIste Cap.
HOE DAT SI VOER HAR DOED HAR OGEN ONTPLOKEN HADDE 5 EN SISE
NA NYET TOE EN LOEC.

Alsi was doed , die Gods vriendinne ,
so waren daer sulke nonnen inne,
die met so groter suetechheide ,
640 e i met so groter bliscap beide
waren vervult ende bevaen,
Vs, 623. HS.: staer , voor staerf; de f is in de pen gebleven. — Vs. 625.
Ln .LX V I. iaer. Sommige latijnsche HSS. stemmen daermeê overeen , maer

andere stellen .XLVI. De Bollandisten hebben bewezen dat dit laetste
jaertal het ware is. Cantipratanus en Willem van Afflighem konden zich
daarin niet vergissen ; Geraert volgde een reeds geïnterpoleerden tekst. Vglk.
hieronder vs. 632. — Vs. 627. Opten negensten dach, enz., dat is den 16den
junius. De vier laetste letters van negensten zijn herschreven. — Vs. 629.
HS.: Om trint, en zoo mede vs. 632. Zie ook II, vs. 756. --- Vs. 630. Oit,
oud. Vglk. II, vs. 1152. -- Vs. 632. .XL.III.T. iaer. Het groot getal is
herschreven ; daer stond eerst .LX.IIIJ. , en het noest zoo blijven. Vglk. vs.
625. --- Cap. XVI. Opschrift. Ontploken, ontloken , open gedaen. — Loec,
look, sloot. Vglk. I, vs. 463.
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dat si wat en wisten aengaen ,
en dat si hen celven en consten nyet
van wonder begri pen. - A y nu syet 1
645 Wat wonder waest, daer Cristus quam ,
daer hi de ziele met hem nam
met tneneghen Sante van hemelrike ,
dat daer was bliscap sonder gelike? ...
Et es der doder liede nature,
650 dat si bleec werden, op di ure
dat si selen sterven en oec
swert van bleecheiden als een roec ;
maer si blicte , de maget fijn ,
doen si starf, in haer anscijn
655 als een lylie, als ie las,
in enen tekene, dat si was
ene onnosele reyne maght:
dat es dat Gode wel behaght...
Voerwert meer , di ogen di si
eao lange had toe , de maget vri
die deed si oppe , also saen
alst te hare doet wert soud gaen ;
en die en mochse in haer doet
nyet weder toe hebben om enege noet,
0 (15 noch oec na har doed daer mede;
daer God groet miracle lede..
Haer vel van haren lichame en mocht
niet saechter sijn ; so dat hen dochte,
dise tasten doen ter tijt,
670 datd sacht was rechts alse samij t ,
én blickende daer toe verwendelike.
Dies si geloeft God euwelike.
Vs. 642. De zin is: dat zij niet en wisten hoe hare blijschap uiten, dat zij
niet wisten wat doen van blijschap. -- Hen•selven , haer zelven. --- Vs. 647.
Sante , Heiligen. -- Vs. 652. Roec, smoor. — Swert van is herschreven. —
Vs. 653. Blicte, blonk, glanste. --- Vs. 656. In enen tekene, latinismus (in
signum) , anders teenen tekene. De Dichter wilde hier eenen voorslag. = Vs.
662. Doet vert, US.; en uit hoofde van te hare was het ook niet mogelijk
doetwert (doodwaerts) in een woord te schrijven. De zin is : als zij nu sterven
ging. -- Vs. 665. Daer mede, bovendien, zelfs; ten zij men daer mede dat God
schrijve.--- Vs. 670. Samijt, sammet , fluweel , zijde. --Rechts, juist ; elders rechs.
Zie Gloss. op Kerstina. -- Vs. 67 1. Blickende verwendelike , pragtig blinkende.
,
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Doen men den lichame wiesch , was daer
een suster , een nonne , die menech iaer
675 had verloren al de macht
van hare hant, so dat si poch crasht
noch gewoyt had in har hant ;
maer doen si den lichame gereen, tehant ,
dien men daer dwoech rechs op di stoet,
680 so wart har hant te male gesont;
so dat si al har dinc daer mede
volcomeleke en wel oec dede...
XVIIste Cap.
WIEDEWIJS DAT SI MENECHIAER HADDE VOERSEGHT VAN HAREN CLEYNSTEN VINGHERE.

Een geestelec man was, die oec dat
voer har Moed menech iaer bat
685 vele conversen e i veel nonnen,
dat sijs hem wouden lieflec oenen,
dat bi hadde yet van haren leden;
eii bat hen, dat si har har hant af sneden,
en dat sijs hem hielden , op dat hi nyet
eil
moeite sijn daer si verstiet..
690
Dabdisse, si dede na sijn beheren,
en en woud hem des orlofs nyet weren,
maer was hem houd in sire beden..
Netti nu wat de nonnen deden,
695 die nyet en consten helen wale?
Si leiden Sinte Lutgarden temale
Vs. 677. Gewoyt, gewoud. Z. vs. 630. -- Vs. 678. Gereen, naderde, aen.
raekte. Z. Kerstina, Gloss. onder Gherinen. — Vs. 679. Dien , welken, te weten
den lichame. — Rechs, zie vs. 670. -- Dwoech, wiesch. -- Vs. 680. Te male,
teenemael. -- Cap. XVII. Opschr. Menechiaer (sic) , HS. -- Vs. 683. Die
man was Thomas Cantipratanus., zoo als hij zelf getuigt. -- Was staet zoo
dikwijls bij de Ouden , voor was er, was daer. Zonder omzetting : Daer was,
het was. Z. Terstina, Gloss., onder Gheviel _— geviel het. Vglk. ook hier achter
vs. 703 en 922. — In 't HS. staet: Eeen. De eerste letter is eene groote
gekleurde, de tweede in gewoon capitaelschrift. — Vs. 688. De woorden har
har bant zijn herschreven om het tweede har, dat vergeten was, er in te voegen. -- Vs. 689. Op dat, enz. De zin is : indien hij bij hare dood niet tegenwoordig kon zijn, dat zij hem dan die hand bewaarden. — Vs. 694. Wat is
herschreven. Het schijnt dat er eerst wijs of wies stond. -- Vs. 695. Dat is:
die niet wel zwijgen konden.
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wat hi hen bat. En daer na quam
hi te Haowiers; en al si vernam
700

705

dat hi daer was comen ,so sprac sine
ane met enen ernsteghen anscine:
« 0 sone, ik heb vernomen,» sprae si,
« dat ghi, na mijn doed, wilt mi
mijn hant af snijden: en wondert mi sere,
wat gi daer met wilt doen , lieve here.»
Doen scaemde hi hem, de guede man;
maer hi andwerdde har nochtan,
eii seide: » Dat· es seker mijn waen,

710

710

720

dat se mi in staden soud staen
heide aen ziele en aen lijf.»
Doen lachte si , dat heilege wijf,
en Ieide haern enen vinger neder,
en staphans sprae si toet hem weder :
«Et mach u weI ghenueghen, dat gi
desen vingher moeght hebben van mi,
moegh dine na mijn doed vercrigen. »
Daer met soen woud hi noch niet suigeo,
maer sprae har toe met toeveriate:
« Ic ben de gene die mi nyen late
ghenuegen, moeder, van ur doed,
en si dat sake, dat ic u hoed
oebt u hant vercrighen conne,
dat mi God te troeste dies onne ... »

Vs.698. Al ei cx als sic
Vs. 701. Ve7'nomen is, behalve detwee eerste
letters, gansch herschreven. - Vs. 703. Wondm't, het wondert. Vglk, vs,
683. - Vs. 708. Se , zij, die hand. - Vs. 711. Ret latijn, dat is THOM.AS
CANTIPR. zelf, zegt dat zij haren kleinen vinger "P de leunplanlc van het venster leide. - Vs. 713. Ghen'f,.eghen, genoeg zijn, voldoende schijnen. - Vs.
715. Moegh dine
moeghdi en (hem), indien gij hem moogt. }'loegh was eerst
moech geschreven, maer dezelfde hand veranderde de c in g. - Vs. 716.
Noch was eerst nie begonnen, maer werd als noch voltrokken, eer nog bet
volgende niet geschreven werd. Alweer om geene arsis zonder thesis te hebben. Gernert wist maet en slag te houden. ..- Suigen swigen, zwijgen, V s. 717. In "t tIS. staet to~verlate, dat is toeverlaten, maer het is "t laetste
woord van de bladzijde, terwijl het ander rijmwoord zich op de vlgde. blz,
bevindt. Men weet dat dit dikwijls schrijffouten veroorzaekt heeft, Zie nogthans
over de beteekenis en het geslagt van toecerlaet , mijn Gloss. op Kerstina. Vs. 719. Ur , uwer, De zin is: Ik ben een man niet die zich niet tevreden
houdt, enz. - V s, 720. En si dat sake, dat, euz., ten zij dat ik uw hoofd
of uw hand, en z,
r-«

=

=
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Doen dit te male was geseght,
725

en gheandwerd , en gevreght ,
so lieten si dit varen , en ginghen
spreken stappans van andren dinghen..
Daer na , doen de vrouwen name
doet was, ei men haren lichame
in de kerke had gedraghen,

780 eTi dat twe converse saghen :
so wachten si beide stonde eii stade,
en sneden har af , bi Gods genade,
den selven vinger, daer si af
dien goeden man een teken gaf;
73.5 so dat daer na die selve man
dien selven vingher van hen gewan,
en liet hem genueghen daer met wake.
Daer aen so sceen gewarech de tale,
di Lutgard had geseght te voren.
740

Alsus so had se God vercoren
then euweglien levenne daer boven,
daer si sal euwelec Gode loven...
XVIII ste Cap.

WIEDWIJS DAT HAR LICHAME WART BEGRAVEN.

Doen si eerscheden was , en hare
heileghe lichame lach opte bare,
'745 so wart gevreght daer menechvoyde
Vs. 724. Gevreght, gevraegd ; en zoo mede vs. 745. — Vs. 727. De vrouwen name, doch I, vs. 180, der vrouwen name. Behalve mijne Aent. op Kerstina, waerheen ik daer verwijs, zie nog in Haupt's 7eitschrift fur D. Al.
terthum (1848, B. VI. S. 299) hoe Wilh. Wackernagel de uitdrukkingen:
mannes name, wibes name, mennisken name, Gotes nam, des fiwers name, sïn
vil armer name met het woord lichnaine vergelijkt. — Vs. 728. In 't HS. staet
duidelijk : en men haren lichame, enz. ; maer volgens 't latijn geschiedde dit
te voren : ubi, . nondum adhuc elato (illato?) in ecclesiam corp;ore, in infirmaria
servabatur. Ik verbeter dus den regel als volgt:
doet was, en EER men haren lichame,
ten voordeele tevens der maet, meen ik. — Vs. 730. Van die twee con'ersen
hiet de eene Guido. Onze Dichter is hier overal veel korf er dan Cantipratanus. --• Vs. 736. Gewan, bekwam. — Vs. 737. De zin is: en vergenoegde
zich daer mede. — Vs. 745. Menech^;oyde , men igvoud , dikwijls. — Solde,
zonde. Zie vs. 630.
DIETSCJIE WARANDE IV.
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waer men den lichame legghen soycle.
Eii et geviel doen , alst God gaf,
dat daer tomen was een erom staf,
een abd , drie daghe the voren eer
750 si starf, en beidde daer wanneer
si sterven soude. Die selve abd seide ,
«dat mense nygheren bad en leide,
en datd hem nygheren beter en dochte,
dan in de kerke, daer mense mochte
55 ufenen en besueken van
al den lieden. » Daer ghewan
die abd gevolchhennesse van al den lieden ..
die dat alle gemeinlec rieden.
Doen groef mense ter rechter riant
`iO van den chore, aen de want,
daer si haer ghebedeken plach
the sprekenne beide nacht eng dach,
op een salemne eersam stat.
Hars moet vi hebben alle te bat;
e 5 dat si ons mote met haren gebede
aen Cnsen Here vercrigen ghenede..
Mei groefse wel dan op die stat,
-

Vs. 74S. Eer trom staf of, in een woord, gelijk wij schrijven zouden,
cromstaf, is eene gemeenzame uitdrukking voor abt of bisschop (iemand die
een krommen staf voert), hier voor abt, als per appositionem volgt. liet latijn
zegt dat het de abt van Aulne (abbas de Alna — alnensis) was. Hij het .Toannes Gnkelin en droeg den mijter van 'tjaer 1231 tot 1266. — Vs. 750. Wanneer si sterven zoude, dat is tot dat • zij dood was, hare dood afwachtende. —
Vs. 754---755. Hier hapert iets. Het moest zijn dan in de kerke , daer si
mochte geuefent en besoclit sijn van al den lieden; of: daer niet si mochte, enz.;
want de maet laet beide toe. Men zou ook vSUr ufenen enkelijk. doen of sien
kunnen aanvoegen :
SxEN ufenen en besueken van, enz.
voor den zin ware LATEN ufenen verkiezelijker, maer de maet laet het niet
toe, ten zij men het schrijve en uitspreke als laen, waarvan ik bij ons geen
ander voorbeeld aengeteekend heb dan uit de Brabantsche Yeesten, B. VI,
vs. 4240:
Den hertoghe sonder ave LAEN ;
Ende als lanrghe hadde ghestaen
Aldus die zake , en z.
Vs. 757. Ghevolchhennesse, bijstemming. Wat de spelling betreft, vglk. vs. 165. -Vs. 759. Doen groef (begroef) mense, enz. Haer grafschrift, in zes latijnsche
verzen door Sibilla van Gagis gedicht, staet bij Thomas Cautipr.
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en jnd cloester nygeren bat ;
want doen si noch leefde , die maget vri
770

eis har de nonnen vreghden , « wat si
souden aengaen , alsi waer doed
want si soudse in groter noed
laten : » so antwerdde Sinte Lutgard,
en sprac toet hen dees troestelec waert

775

«Comt allen dan the irinen grave;
ie en sal u nyct gaen ave.

Daer sal ie u in staden staen ,
als ie levende heb gedaen...»
Dat was een . edel trostlec geloven
780

dat geloven dat gins boven
goud eis selver, Godeweet.
Glei , ionfrouwen van Mielen , claeght u leet
en u vernoy der edelre maeght,
ri saelt u betren , op dat gift har claglt.
XIXste Cap.

WIEDWIJS DAT SI OPPENBARDE HAR EENRE NONNEN NA HAR DOED
EN SE[DE DAT SI SONDER VEGHVIER LEED.
785Doen

si begraven was , staphans

vertoende si har Lijsbedden van Wans,
die te Ilauwiers ind cloester was nonne,
met groter bliscap, cleer als de sonne.
Doen seid Lijsbeth : «0 lieve vrouwe,
790

bericht mi, dies bid ie u op trouwe
ocht ghi waert ind veghvyer vet
« Neen ie ,» sprac si , een ure nvet ;
waer ie voer daer harde bi,
en voerde meneglie ziele met mi,

795

die ie niet Gods verhingen troeste,

en uier pinen dies veghviers verloeste,
Vs. 768. Nygeren bat , nergens beter. --- Vs. 7 79. Geloven , belofte. -- Vs.
31. HS. Godeweet, in een woord. Het verschilt alleen spraekkundiglijk (niet
wat den zin betreft) van God wet of weet (weet het). Het is eene uitroeping
en bevestiging , gelijk in 't latijn mehercules. Cap. XIX. Opschr. Leed,
voorbijging. — Vs. 791. Yet, eenigen tijd. — Vs. 795. Verhingen, toelaten.
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eis vuresse met mi in hemelrike,
daer si sijn selen euwelike.. »

Als Lutgard had geseght dit : doe,
500 so dochte Lijshedden , dat si sprac toe
een ionghe nonne, die Machtelt hief,
die noch leefde ; en dat si har liet
verstaen en biet har, dat si saen
har volghde. Dar met woud verstaan
505. en verstoet Elyzabeth ,
dat die nonne Machtelt met
Lutgarden soud varen, eii- dit si bar sonde
volgen na. Erg staphans wonde
Elysabeth met varen , en boed
810 liar dar toe ; maer dat en bescoed
bar doen nyet een twintekijn ;
want en mochte tijr tijt nyet sijn.
Maer si seide : «Mijn dochter, ghi
selt seker namaels volgtien mi..»
sla

Nu merct hoe saen daer na , dit dine,
dat si voer seide in visien, toe ginc..
Acht daglie na - dien curve, dat si
Nachtelden riep , de magliet vri,
starf Machtelt; maar Elyzabeth

820

bleef levende, en en voer nyet met..
XXste Cap.

WIEDEWIJS DAT SI DE STERFTE ^ DIE ONDER DE NONNEN WAS ^ WERDREEF 5 ALSO ALST EEN NONNE IN EEN VISIONE SACH.

Na dien dat enwerf had voersien
de werde Lutgard , dat soul gescien
grote sterfte onder de nonnen,
so was daer een nonne, dies God woud onnen ,
825 die in een visie sunderlike
Vs. 797. Vuresse = ve<ceresse, voerde ze. Vglk. II , vs. 286. -- Vs. 810. Beschoed har niet, vorderde, hielp , gelukte haer niet. -- Een twintekijn, een
draedje, het minste. -- Vs. 812. Tijr (te dier) tijt, toen. -- Vs. 81. Cum,
nauwelijks. -- Cap. XX. Opschr. Werdreef: De schrijver had nog eens was
begonnen. Hij veranderde de a ia e en plaetste de r daerboven , maar liet
de w staen. --- Vs. 824. Dies verzacht voor diers _ dier des.
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sach , dat harde ontemelike
veel liede in de kerke ronnen ;
eri al si sach , datd hen de nonnen
noch nyinan els en const verbieden
830 van den nonnen , ocht van den lieden:
doen sach de nonne dat Sinte Lutgart
uten grave stont op tervaert,
en dreefse alle uter kerken
met crachte. Daer mochtmen wonder merken;
835 want daer na , sonder merren , saen
so was de sterfte al vergaen.
XXIste Cap.
HOE DAT EEN EDELE IONFROUWE 5 BEATRIJS 5 WART GEGEENST ^ .11ET
HAREN WILE.

Wat dat elke nonne daer binnen
van haren dingen const gewinnen,
van hoedueken , ocht van gurdele , ochte
840 van wilen , dat namensi , en dat doch te
hen dad grote reliquien waren
e i groet heildom. So wast oec twaren.
Doen was daer een edel nonne inne,
Beatrix hied si, cis wijs van sinne,
845 di met haren vaderleken guede
Hawiers op hief ut grote ermuede ,
eii gaf hem hars gueds meldeleke.
Dees ionfrou si was gepijnt swarleke
van enen swere , di har stont
8,5 e in haren hals, als menegen was cont.
Dien swere , di har deed di pine,
dien bieten carbunkel de phisisyue.
Dees nonne si genas, hoert hoe:
Si ginc henen , en nam doe
Vs. 829. Nyman els, niemand anders, --- Cap. XXI. Opschr. Gegeenst, IJS.;
lees : gegenst, geganst, genezen. — Vs. 839. Hoedueken = Boet of Bootdoeken,
hoofddoeken. -- Wilen, zie I, vs. 21. Wijl is de bovenste en neêrhangende
hoofddoek. — Vs . 842 . Wast, HS. — Vs. 847. Hem, aen wieri ? aen den
cloestere (Hawiers)? of aen hen, den nonnen ? Gelijk men verkiest. -- Vs. 852.
Carbunkel , kool (anthrax). -- Pleisisyne = physicine , heelkundigen.
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den wijl , dien Lutgard op har hoed
hadde (want har geloeve was groed),
en leiden om haren hals , eis saen
was bar dat groet geswel vergaen...
Et was wel recht dat Lutgart trouwe
860 toende aen di edel ionfrouwe ,
eli dat si geestelec giet har gaf,
daer si op ertrike gevued was af..

855

XXIIste Cap.
HOE DAT HER ALARD , DE CAPPELLAEN ^ GENAS.

Her Alart, een priester, die menechiaer
Pape en cappellaen was daer,
865 hem was so seer geswollen sijn dume,
dat hi van pinen geduren const cume;
maer also volles als hi bant
Lutgarden reliquien daer op , al teharnt
so was sijn vinger al ghenesen,
870 eii liet doen al sij n sweren wesen.
XXIIIste Cap.
HOE DAT DE PRIORINNE ODA GEHESEN WAS.

Oda, die priorinne was
the Hauwiers .int cloester, har genas
Lutgard har geswollen hant,
doen si har heildom daer op bant.
XXIVste Cap.
HOE DAT EEN NONNE HAR MACHT PROEFDE IN DEN LYLIEN.
875Hier

moghdi horen wonder groed.
Een nonne, si had so crane har hoed,

Vs. 857. Leiden , leide , legde hem. — Vs. 862. Gevued, HS. i de kleine o
boven de u werd vergeten. --- Vs. 863. HS. menechiaer. Vglk. vs. 1 en Cap.
XVII opschr. --- Vs. 867. Also volles, alzoo haest. Iet woord schijnt mij
eene inkorting van volgelec (volgelijk). --- Vs. 875. (;vroed was eerst groet; van
de t werd door dezelfde hand eene d gemaekt. Zie het facsimile vd6r het
Leven van S. CHRISTINA , waerin deze verzen (868 877) van de S. Lutgardis
mede afgeschilderd zijn.
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dat si en conste geliden nyet
den roeke van lylien en twinteken yet..
Doen haer dees crancheit en dit verdriet
Tse langh had ane gehangen, gescied
dat men op Sinte Lutgarden graf
lylien lette , daer haer af
eysde in den siene allene.
Dat benam har de maget rene ;
85 want doen si har hoed stat in de doere ,
om dat si proeven wonde , ocht hoere
de roeke yet deren soud daer af,
ent hare en geen beswernes en gaf:
so gine si toet opt graf te hant,
890 e i natn die lylien in de hant,
en hiltse voer haren nese gereet,
en en gevuelde pine noch leet,
noch oec swere in har hoed.
Dies so was har bliscap groet...
895Dees selve nonne, daer ie telle ave,
si quam eens nachts te haren grave ,om dat si daer op beden wonde;
eïl alsi neder vallen sonde,
viel si met eenre oghen sere
900 jnd scarp van enen kandelere,
j nd iser boven ; e i te hant
so warpse schegen har oge har hant,
op dat sijs hielde dat si nyet neder
Vs. 878. Den roeke , den reuk, den geur. — Vs. 880. Geschied , geschiedde
het. Vglk. vs. 683. -- Vs. 883. In den siene allene, bij het gezigt alleen
enkelijk het zien daervan deed haer ijzen. — Vs. 885. Hoed, hoofd. — Vs.
886. Hoere, haer. — Vs. 8&8. Ent = en liet; en doen dat haer niet bezwaerde..Vs. 893. Swere is wel 'tgeen wij hoofdzweer, hoofdpijn noemen , en niet
zwaerte of, gelijk vs. 888, beswernes, bezwarenis. Vglk. vs. 921. -- Vs. 895.
Daar ic telle ave, daer ik van spreek. — Vs. 903. Dat si , de oog namelijk.
Oog is nog bij de Limburgers vrouwelijk. -- Op dat sijs hielde , enz. , is : op.
dat sise (zij ze) hielde (wederhield, belette) dat sy nyet neder en viele (neder
te vallen); maer dat (opdat) sijs (sise, zij ze) in stec weder (weder instak, in
zou steken). Men zal hieruit verstaen waerom ik achter hielde geen komma
geplaetst heb. — Wat sijs voor sise betreft , vglk. I, vs. 961, enz. --- Stec
is de Limburgsche Umlaut van den conditionalis; vglk. II, vs. 591; doch lees
daer in de verzending , waer thans alleen vs. 781 staet, B. I , vs. 781. Zie
mede 1, vs. 1068.
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en viele , maer dat sijs in stee weder..
Doen sprac die nonne toter goeder
Lutgarden: «Wat eest, o heilege muder ?
Wat es mi nu hier saen gescied?
Ie en quam hier elders om nyet ,
dan ie u eren eïi werdeghen woude ;
910 en daer ie neder vallen soude,
so verloes ie mijn oghe , die ghi
gliehued soud hebben te rechte mi;
en daer ie wachtende was af geval,
dats mi vergaen the lede al.. »
915 Mettyen stoet si oppe saen;
en over corten tijt ginc staen
har oghe op har rechte stat,
als si tevoren stoot, ocht bat.

905

XXVsté Cap.
HOE DAT MARIA VAN HAWIERS GESONT WART.

Een nonne, si was te Hawiers inne,
die Maria bied , die oec har sinne
bina had verloren , so sere
had si, di ionfroawe, den hoedswere,
also als veel lieden dochte..
Si hadden so swarlec , dat si nien moeite
95 gherusten en corte ure daer met
van groter pinen , in en geen let;
maer viel op derde menechvoit
van groter starker ongedoit..
Eer daer na leed een corte stout,

920

Vs. 912. Soud hebben, moest hebben. ---. Vs. 913. Geval, geluk, goed,
voordeel. — Daer... af, waervan. — Al de woorden van dezen regel zijn
naer den toonval geschikt. Ja, Geraert verstond de kunst meesterlijk , en uit
geen ander boek is, te dien opzigte , zoo veel te leeren. — Vs. 916. Over
corten tijt, korten tijd. daerna ging haer oog op zijne plaets staen. --- Vs. 918.
Ocht bat, of zelfs nog beter. — Vs. 922. Hoedswere, hoofdzweer. Z. vs. 893. —
Vs. 923. , Álso als veel lieden dochte ziet op vs. 920-921 ; dat ze hare zinnen
bijna verloren had. --- Als... dochte voor alst dochte . vglk. vs. 683. -- Vs. 924.
Hadden, had hem, den hoofdzweer. -- Vs. 925 -926. De zin is: dat zij in
geen lidinaet daermede (daerdoor) rusten kon een kleine uer. --- Vs. 927--.928.
Menechvoit: ongedoit, menigvoud : ongedoud (ongeduld). Vglk. vs. 677 en
1, vs. 860, Ir, vs. 1 152 , enz. — Op derde , in 't IIS.: opd erde of opderde.
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So wart dees nonne weder gesont.
Dat dede Lutgarden wijl , dien si
the dragene plach , de maghet vri

so dat si , daer na, in haer hoed
en doeghde pine cleine noch groed.
XXVIste Cap.
HOE DAT EEN VROUWE J DIE 1N ARBEIT GINC VAN HINDE, VERLOEST
WAS MET LUTGARDEN GURDELE.

Een edel vrouwe , daer ie af vinde
dat si in arbeid ginc van linde ,
swarlec en sorchhelec oec daer mede..
nu hoert wat men der vrouwen Bede.
Men haelde enen gurdel ter vaert
940 van perts hare , dat Sinte Lutgaert,
die heilege maeght , dat heilege wijf,
the dragene plach aend bloete lijf;
daer si haren lichame mede
castide , en oec pine dede...
945 Dat gurdel leide die sieke vrouwe
op haren licham , om hoep en trouwe
die si hadde ter werder Lutgaert;
en wart daer met verloest tervaert,
en baerde een kint met vrouden , sonder
935

Vs. 931. Si. . . de niaghet vri, te weten Lutgardis ; Maria (in 't latijn Maria
de Audena) werd genezen door de enkele aenraking van den wijl dien Lut;ard
ia haer leven plag te dragen. — Vs. 936. In arbeid van kinde gaen, in kinderarbeid zijn. Zie Gloss. op Kerstina. — Vs. 938. Het anacoluthon (want de
constructie is niet voltrokken gelijk zij begonnen werd) laet mij niet toe met
eene groote letter Nu te schrijven. Ik doe te dezer gelegenheid opmerken dat
onze Dichter dikwijls een' noininativus absolutus vooraf schikt, als nog in 't
begin van elk der drie voorgaende Capittels , en die vrijheid zelve is kunst. —
Vs. 940. Dat ziet niet op perts hare (peerdenhaer), maer op gurdel (gordel),
in den voorgaenden regel , hoewel het daer als mannelijk staet (enen gordel).
Het is bijna zeker dat daer, bij het afschrijven, het een geslagt door het
ander vervangen is geworden , en te ligter , daer gordel inderdaed zoowel
mannelijk als onzijdig is. Maer vs. 945 komt het nog eens als onzijdig weder
dat gurdel, hetgeen beslissend is. De maet laet nogthans niet toe vs. 939
enen bloot in een te veranderen; maer zij zal voldaen zijn , en de zin niet
minder , indien wij het uitgevallen pronomen haer daer bijvoegen , aldus:
Men haelde HAER een gurdel ter vaert.
Vs. 949. Hiel t'rouden, met vreugd.
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eneghe pine. Dat was groet wonder...
Dat si dit lede en des ghelijc
dicwijl , aen arme en aen rijc,
dat es geprueft genoech en sere..
Nu si geloeft de hemelsche Here,
955 di wonder met siden Heilegen werct ,
daer Hijt ghelóeve sere met sterct.
Daer toe had Hi dees maeght versoren.
Ther gueder tijt was si gheboren
want si met Gode in hemelrike
9 ;o sal leven , en leeft euwelike....
Dees tnaeght , die God sus utvercoes
si moete voer ons bidden altoes ,
dat ons God ter noet bi sta..

950

Amen dicant nunc omnia....
Vs. 951. ,Si, Lutgardis. — Vs. 954. Dit en de tien volgende verzen zijn geene
vertaling meer, maer 's Dichters eigen conclusie. -- Vs. 958. Ther goeder tijt,
of ter goeder uer geboren, beteekent bij de Ouden niet : op den bekwamen
tijd , juist van pas geboren ; maer: gelukkig geboren , zalig geboren. De uitdrukking is blijkbaer ontstaen uit het geloof aan den invloed der sterren.
Het zij mij toegestaen, op voorbeeld van den Dichter, ook met eenen
wensch te sluiten. Moge zijn werk en hetgeen ik tot deszelfs opluistering toegebragt heb, met billijkheid beoordeeld worden ! Moge vooral de zekerheid
dat wij , in dit gedicht en in de Kerstina , twee echte en onvervalschte ge.
denkstukken beschouwen der middelnederlandsche letterkunde, ons aenmoedigen om de studie onzer heerlijke oude tael , tot hiertoe schier uitsluitelijk in
het bekrompen perk der bloote woordenkennis rondgeleid, voortaen meer en
meer op het wetenschappelijke veld van hare syntaktische en metrische vormen
uit te breiden !

EIRATA.
B. I, Cap. VIII. Aent. Wiedwijs, hoc, lees: hoe, ibid. vs. 362. so waet,
lees : so wart. Ibid. vs. 900. Aent. lees : Op prijs vechten, zonder komma.
Ibid. vs. 936. Aent. lees : HS. -- B. II, vs. 171. Aent. schrijf: in genit.
Ibid. vs. 366. lees : Noyt lijf gewonnen, zonder komma. Ibid. vs. 591. Aent.
schrijf: I, vs. 781. Ibid: vs. 852. Aent. schrijf: Sinte Bernardus niet, en
vglk. vs. 199 en 240.

MENGELINGEN.
BERICHTEN, WENKEN , VRAGEN , BRIEFWISSELING.

HET STERFJAAR VAN JAN VAN BOENDALE,
Voor vier jaar geleden reeds veroorloofde ik mij een woordtjen in
den ftrijd mede te (preken, die tusfehen mijne bekwame en ijverige
brabantsche vrienden, de Heeren van Even en Génard over het doodjaar van den dichter der uuYeesten" en van den uLekenfpiegel" gevoerd
werden. Mij aan de zijde fcharende van den leuvenschen archivist,
had ik het genoegen een paar jaar later den geleerden vriend en
chef des andwerpschen bibliotheekbewaarders , den Heere Mertens , tot
ons te zien toetreden , met achterftelling van zijn kontubernaal. In
weerwil, ook zelfs van de ontdekking des Heeren Mertens , is echter de
jonge Serrure 1 de oude voorftelling getrouw gebleven, en verwijst, onzes
bedunkens, Jan van Boendale 14 jaar te vroeg naar de andere waereld.
Jonckbloet heeft zich van gelijk gevoelen verklaard. 't Wordt dus meer

dan tijd , dat de quaestie uitgemaakt worde. 't Is in zonderheid gewenscht, dat De Vries zich over het fterfjaar van zijn pleegkind nader uitfpreke ; en met dat oogmerk herdruk ik hier de laatste ftukken
van 't proces , gelijk zij in de uEendragt" verfchenen zijn. Eer Dr
Verwijs met zijn bloemlezing daaraan toe is , dient de zaak beflist te zijn.

.dan den Heere Redakteur van de «EENDRAGT".
WEL-EDELE HEER EN VRIEND

!

Ik heb , ten vorigen jare, met veel belangstelling gevolgd den in
uw halv'-maandblad gevoerden redestrijd der Heeren Van Even en
Génard over het sterfjaar van Jan Boendale. Scheen het menigen
lezer misschien toe , dat de weérzijdsche aanvallen en afweeringen wel
eens wat al te veel heftigheid bij de kampers verrieden -- toch kan
1 '^ Gefch.

der Ned. en Fr. Letterk." enz., bl. 246.
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men niet ontkennen, dat het onderwerp der tweespraak ten zeerste
de aandacht verdiende van al wie onze nederlandsche lettergeschiedenis hoogschat.
Ik schrijf U deze regelen met tweërlei doel : voor--eerst , om , na
de lezing der bij Gebs Peeters uitgegevene en mij door den Heer
Génard allervriendelijkst toegezondene Verhandeling , met de hand op
het hart te zeggen , welken eindindruk de bekamping des vraagstuks
gemaakt heeft op iemant die buiten het krijt staat; ten tweede om,
naar aanleiding van 's Heeren Génards laatstaangevoerde pleitmiddel,
eene vraag te doen aan de wel-onderrichte lezers van uw verdienstelijk blad.
Mijn hooggeschatte vriend , Prof. M. De Vries , heeft (als bekend
is) , ten gevolge der belangrijke ontdekking, door Dr Dozy te Oxford
gedaan en, onder dagteekening van 20 April , 1845 , aan den eerste
meegedeeld , het vraagstuk aangaande den naam des dichters van den
Lekenspiegel voor goed uitgemaakt , en met 's mans eigen woorden
bewezen , dat hij noch Deckers , noch Dekens heette , maar dat hij,
nevens zijn naam van Jan de Clerc , nog 'onder dien van Boendale
bekend stond ; welke laatste naam hij - ook liter Vueren" , in de plaats
zijner geboorte , gedragen had. De inleiding op den Lekenspiegel

bevat meerdere belangrijke bijzonderheden uit den levensloop van den
bekwamen schrijver, en men mag aannemen , dat, gelijk die nader
werd toegelicht door de onvermoeide pogingen van de Heeren Génard
en Leo de Burbure , de geschiedenis van geen onzer leerdichters van
de XIIIe , XIVe en XVe Eeuw zoo goed kan worden nagegaan als
die van den vermaarden Schepensklerk van Andwerpen.
Intusschen heeft Prof. De Vries , wat het jaartal der geboorte en
des overlijdens van zijn pleegkind aangaat , zich moeten vergenoegen
met een paar aannemelijke gissingen; noch het eene noch het andere heeft hij verder kunnen brengen dan den staat van waarschijnlijkheid , en ieder nieuw licht , daarop geworpen , moest dus dubbel
welkom zijn.
De beroemde Willems had het jaar 1280 als dat der geboorte van
Jan de Clerc opgegeven. De Vries nam deze llgissing" aan , en poogde
er een grond voor bij te brengen. nVeel vroeger kan het niet gesteld
worden ," zegt hij , i/want in 1350 voltooide [Boendale] het tweede
gedeelte der Yeesten en de waarschijnlijkheid noopt ons , zijne literarische werkzaamheden niet boven 70-jarigen leeftijd uit te strekken."
Dat laat zich hooren. Maar waarom zou het niet later zijn geweest ? -,
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"Ons dat de schrijver," merkt De Vries op, #in liet eerste Boek van
den Lekenspiegel (1325) zijne lezers herhaaldelijk met den naam
van kindre aanspreekt ," en #men hem [derhalve] wel niet minder
dan een 45-jarigen ouderdom [mag] toekennen." Mij dunkt, dat deze
grond veel van zijn kracht verliest, wanneer men bedenkt, dat Boendale l buiten allen twijfel" ##tot den geestelijken stand behoorde ," en
(lat hij den Lelcenspiegel bepaaldelijk voor het fileke volt" had geschreven , hetwelk als kinderen , vooral in die dagen , tegenover den
geestelijken vader stond; terwijl de lieflijk weemoedige wensch, omstreeks de zelfde tijd uitgesproken,
„Dat ie ghaerne zaghe dat
Yet van mi bleve , dies te bat
Dat leke ti olc hadde na mine dood ,"

blijkbaar even goed uit het charakter en de stemming des auteurs,
ook al hadde hij de 40 jaren nog niet bereikt , als uit den ouderdom
des vijf-en-veertigers, verklaard kan worden. Vooral wanneer die vijfen-veertiger een zoo wakker ambtenaar is als onze Jan. Men erkenne
dus , dat er nog geen reden bestaat , om eerder 1280 dan 1285 aan
te nemen voor Boendales geboortejaar.
Wat nu het sterfjaar belangt
't is bekend, dat Willems in het
Belg. Mueeurn en in de Brab. Yeeslen een akte bekend maakte , die
te St-Winoxbergen verleden en voor Andwerpen geteekend werd door
«Jan Bode , Claes Wilmar" (Schepenen) uuende Johannes de Clerc van-

der stat". Nu blijkt , in zonderheid uit de mededeelingen van den
Heer Génard , dat het groot getal personen , welke den naam van
Jan droegen , doorgaands een toenaam bij dien voornaam deed stellen. Zoo worden achter elkander op bl. 31 onderscheiden : Jan Opporte , Jan de Clerc , Jan van Ympeghem en Jan vanden Ghere. Is
het nu te denken , dat , als Andwerpen van 1310 tot 1351 een stadsklerk heeft bezeten zoo te-recht erkend in zijne bekwaamheden als
Jan de Clere (bij uitnemendheid) , dat dan , slechts zeven jaar later
een andere sekretaris van Andwerpen het oorbaar of gepast zal rekenen , zich-zelven blootelijk met deze tot bijzonderen persoonsnaam
overgegane aanduiding te teekenen ? Jan de Boe , Jan Tripijn , Jan
de Bonte en Jan de Scarfhundere (zie De Vries , bl. CXIII en
C:V) , begrepen het beter , en matigden zich , ofschoon zij alle Jannen en klerken waren , den naam van Jan de Clerc niet aan. Ik
blijf dus met Willems en Jonckbloet (1842) gelooven , dat te St\\rinoxbergen niemant anders dan onze Jan de Clerc , door Jan de
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Clerc te verstaan is. De Heer Génard zegt , dat Dr De Vries vzeer
wel bewyst", dat Boendale ten jare 1351 t/moet gestorven zyn" en
dit punt umeesterlik" behandeld heeft. Nieinant kan meer dan ik
waardeeren den voortreffelijken arbeid , door den Heer De Vries aan
de geheele uitgave van den Lekenspiegel ten koste gelegd ; ik houd
dit werk voor een waar model van bewerking eens middelned.
Auteurs ; maar daarom mag ik nog niet toelaten, dat , waar De Vrieszelf het slechts #waarschijnlijk" noemt, dat Boendale «kort na 1350,
toen hij de laatste verzen der Yeesten schreef , in het voltooyen
van dat gedicht door den dood werd verhinderd ," een lofspreker en
leergenoot getuigt : #de Heer De Vries BEWYST zeer wel. dat van
Boendale ten jare 1351 , korts nadat hy de laetste verzen der Brabanteche Veesten schreef, moet gestorven zyn." Deze getuigenis van
den Heer Génard bevat zelfs eev soort van petitio principii : want
De Vries bewijst niet, noch geeft zelfs door van elders bijgebrachte redeneeringen aan , dat Boendale kort na de staking zijner
Brab. feesten gestorven is , maar deze staking-zelve is hem de eenbes
#bepaalde reden" (de bekende zoo zeer verminkte aanteekening van
Gevartius en Valkenisse heeft op zich-zelve immers geene waarde)
«die [hem] weerhoudt te gelooven , dat onze dichter nog in 1358
leefde." Nu wil ik intusschen gevraagd hebben:
1 0 Wáar is het bewijs , dat Boendale van de Brabantscke Veesten
niet meer geleverd heeft , dan den bekenden lijvigen quartijn?
20 Zijn er zoo weinig redenen, die een dichter van 65 of 70 jaar
kunnen noopen zijn letterarbeid te staken , dat men deze alleen in
zijn overlijden meent te mogen zoeken ?
30 Is het niet aan te nemen , dat een geest , zoo weinig enthuziastiesch gestemd als die van den goeden Boendale , meende dat het
Gulden Jaar 1350 juist een geschikt tijdpunt was om zijns rijmens
een einde te maken?
Wat het bezwaar betreft , dat hij in 1358 nog een reisjen naar
St-Winoxbergen gemaakt zou hebben — we hebben gezien , dat hij
even goed 73 als 78 jaar oud geweest kan zijn , en in Holland staan
mij genoeg bejaarde stadhuismannen voor oogen, wien de inspanning van eigenlijken letterarbeid ontraden zou zijn , en die toch,
met gemak en genoegen , ter oefening hunner ambtsplichten zich
in de frissche Herfstmaand (13 Sept.) eene dagreize ver verplaatsen.
zouden.
.

Nu komen wij op de vond van den Heer Van Even. In de Leu-
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vensche Stadsrekeningen van 1365 , tol.° 10 , v.°, leest men : De
derde weke van September : Vander Doet van Janne - van Boendale
van V stuvers 's iaers. — XXXIJ stuvers payements." Deze Boendale
namelijk had eene lijfrente ten laste der gemeente van Leuven , en
't was liet gebruik , dat hij , die het eerste de tijding bracht van het
overlijden eens buiten de stad wonenden rentetrekkenden , daarvoor eene premie ontving. Nu was onze Jan de Clerc , hoewel Boendale genaamd , geboortig van Der Vueren , bij Leuven. Vermoedelijk
was zijn vader of waren zijne voorouders van Boendale , een gehucht
niet ver van Brussel , daarheen getrokken , met behoud * van den kenmerkenden naam huns oorsprongs.
Wat is nu natuurlijker , dan dat , bij de dood van dien Boendale,
welke om en in Leuven van kindsbeen af bekend geweest mag zijn,
Bene rente op de stad hadde , doch , sedert naar Andwerpen vertrokken , zich in Brabant zekere vermaardheid verworven had , dat , bij
de eindelijke dood van dien man , in de laatste 5 , 6 jaren al oud en
af, in. het leuvens ch register eenvoudig opgeteekend wordt : # Vander Doet van Janne van Boendale." Een ieder wist, wie dat was,
schoon men voor den nederigen stadsklerk ook geen standbeeld
oprichtte.
Ik verdiep mij niet gaarne in gissingen : gemakkelijk ware anders nog met meerdere opmerkingen toe te lichten , waarom de
leuvensche kashouder onzen man , niet Jan de Clerc , maar Jan van
Boendale genoemd zou hebben. Voor-eerst , was de bejaarde dichter
wellicht reeds sints een half dozein jaren uit zijne betrekking ontslagen ; ten tweede waren te Leuven misschien andere Jannen nog
meer onder den naam van De Clerc bekend : De Vries (bl. C) citeert er éen uit Willems op het jaar 1341: uJan de Clerc , die in de
Groeve woont." Eindelijk:
„

,, Boendale heet men mi daer

iidaer" dat is : Ter V ueren , dat. is : #bij Leuven".
Wat is nu daarentegen minder waarschijnlijk , dan dat behalven
den bij Leuven geboren Jan van Boendale , die zich sédert een naalp
maakte , er nog een andere Jan van Boendale bestaan hadde
een
andere Jan uit het gehucht Boendale , bij Elsene-Brussel en dat
deze Jan eene lijfrente op de moederstad van den eerste hebben
zou , en men niet voor verwarring zou vreezen met te Leuven ,
zonder nadere toevoeging, te schrijven : n Vander Doet van Janne
-
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van Boendale." Hier geldt voor mij , wat te St-Winoxbergen óok
heeft gegolden. We kennen maar éen hoogst bekwamen en zelfs
beroemden Jan de Clerc , Jan Boendale of Jan van Boendale , een
goed rechtsgeleerde , ijverig onderhandelaar en griffier , maar vooral
zeer bekend volksschrijver , den auteur der beste volksleerboeken , den
geestelijken zoon van Maerlant. Geen wonder , dat wij hem , in authentieke stukken , bij uitnemendheid «Jan de Clere" of iiJohannes
dictu8 de Boendale" genoemd vinden (Génard , bl. 48 en 51) , zonder dat men het noodig acht tegen eene verwarring met anderen van
dien naam maatregelen te nemen. Maar zou er nu werkelijk van een
anderen persoon , die een dezer namen droeg , te Andwerpen of te
Leuven althands , sprake moeten zijn dan zouden wij een nieuwen
toenaam verwachten.
Voorshands meen ik dus de aanteekening #Anno 1351 sterf Jean
de Clerck, Secretaris van Antwerpen , die den Duytschen Doctrinael
hadde gemaeckt. In chronico rhytmico parvo" ter zijde te mogen
stellen ; den #Secretaris" #Jean" met of zonder zijn «Duytschen
Doctrinael" gerust naar de /kleine rijnichronijk" te-rug-bannende ,
waaruit hij is opgestaan , om zoo veel verwarring onder de men-

schen te brengen : men denke aan de Dekens-, Deckers-, ja De
Decker-s-geschiedenis !
Nu , tot mijne vraag. De Heer Génard geeft als een der motieven
op , die hem beletten eenige waarde te hechten aan Van Evens ontdekking, dat hij #voor Boendale de verwarring" vreesde #van De
Lassus met De Lattre". Maar en ziehier de vraag mijner onwetendheid zou de Heer van Even zich niet te vrede mogen houden,
indien de Heer Génard de identiteit van den Boendale uit de leuvensche rekening met den Boendale van nDer Vueren" even volkomen toegaf, als Henri Delmotte de identiteit van Roelant de Lattere met Orlando di Lasso buiten alle bedenking gesteld heeft ? Ik
weet inderdaad niet , wat men redelijkerwijze tegen het gezach van
Vinchant , m i
Annalen du Hainaut kan inbrengen. Fétis '
en Men de Ring hebben dan ook niet geaarzeld de blijkbare juistheid van Delmottes meêdeeling te erkennen , en aan te nemen , dat
#De Lassus" oorspronkelijk #De Lattre" heette. De brief van den
Heer Emile Gachet (in den Messager des Sciences) , waarop de Heer
Génard zich beroept , bewijst niets , dan alleen , dat de geestige
1 In zijne Biographie uni^'erselle des Musiciens.
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schrijver wat luchtig over de «notice" van Delmotte is heengespronggen , en meent , dat Delmotte slechts uit de registers eener rechtbank
van verre heeft afgeleid , wat hem door De Lattres gezachhebbenden
tijdgenoot Vinchant was meêgedeeld. Ik vraag derhalve : welke gronden zijn er , om den Messager van 185 1 , pag 412 , meer te geboven dan den Messager van 1850 , pag. 162 P Welk voordeel kan
het inhebben te zeggen : dat Jan van Boendale even min Jan van
Boendale is als Orlando de Lassus Roland de Lattre?
Ik kan dezen brief niet eindigen , zonder den wensch uit te spreken, dat zoowel de Heer Genard als de Heer van Even voortga onze
nederlandsche letter- en kunstgeschiedenis met de vrucht van nieuwe
nasporingen te verrijken.
Ontvang , geachte Heer Redakteur , de verzekering der oprechte
hoogachting , waarmede ik mij noem:
Uw dv. Dienaar en Vriend,
AMSTERDAM ,

J. A. ALBERDINGK THIJM.

10 Maart, 1854.

NINUIV ON'DERZOEK OP HET STERFJAER YAti JAN VAN BOENDALE.
Sedert Willems' aenteekeningen op den naem en waerschynlyken
leeftyd des schryvers der Brabant8che Yee$ten , zyn er op dit punt
verscheidene ontdekkingen gedaen , die als vaststaende mogen aenbenomen worden, en veel min of meer aennemelyke gissingen of meeningen vooruitgezet die door dezen verworpen , door genen als bewyzen werden aengenomen. Prof. Dozy ontdekte den naem en tevens
een tot daertoe onbekend gedicht des schryvers ; dit is eene afgedane
zaek. Doch wanneer het zyn leeftyd geldt , dan is de zaek niet verder dan tot den staet van waerschynlykheid gevorderd. Willems had
reeds zyne eerste meening omtrent het sterfjaer 1351, ten gevolge
van eene latere ontdekking , zoo niet verworpen , dan toch in twyfel getrokken. Jan De Clerc zou ten jare 1358 nog in leven zyn
geweest. Daerna deed de Hr Ed. Van Even eene nieuwe ontdekking,
welke zou bewyzen dat onze dichter in 1365 overleed. Wel preutelde
de Hr P. Genard een weinig tegen die ontdekking : maer de Hr
Alberdingk Thijm bragt hem tot beradenheid. Dan eindelyk , na de
meesterlyke behandeling van het vraegpunt door den Hoogleeraer De
DIETSCHE WARANDE 1V.
XXII
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Vries in zyne Inleiding op den Leekenspiegel, heeft Dr Jonckbloet
in zyne Geschiedenis der middennederland8cke dic)tkunet al de vroegere aenteekeningen en uitgebragte meeningen samengevat, om er
eene beknopte levensschets onzes schryvers uit te geven. Zooals de
Hoogleeraer , zullen wy ons hier by het aenhalen der verschillende
meeningen nopens den leeftyci des dichters niet ophouden. Wy zullen
ons bepalen by eenige aenmerkingen en vragen betrekkelyk de door
hem verworpen en aengeiiomen punten. •
Dr Jonckbloet heeft als bewezen aengenomen dat van Boendale
zyn ambt tot aen zynen dood bekleedde, en dat hy in 1351 overleed. Of de Hoogleeraer De Vries dit een en ander ten duidelykste
heeft aeugetoond , meen ik te mogen betwyfelen. Over de bedieningvan zyn ambt tot aen zynen dood spreken wy straks nader. Herzien
wy eerst de gronden waerop het sterfjaer berust.
De reeds zoo menigmael beroepen aenteekening moge dan ook
oorspronkelyk uit het hs. der Yeesten of uit het Clironicon rkØmicum
parvum voortvloeijen , het draegt toch den stempel van eenen veel lateren
tyd dan de XIVe eeuw, en wy kunnen den Hoogleeraer De Vries
niet toegeven dat die jongere dagteekening niets ter zake doet 1, Trouwens, al wie soms in het geval is de aenteekeningen van antwerpsche
chronykschryvers te raedplegen , weet genoeg in koeverre men zich
op hunne nauwkeurigheid mag vertrouwen , vooral daer waer het
namen en dagteekening betreft, en wanneer het eene gebeurtenis
van verledene tyden geldt. Ten voorbeelde : Pater Papebrochius , die'
in zyne dnnale$ Antverpienee8 , zooveel namen verminkt en soms
wel eens een tiental jaren in de tydsorde mist. Ten voorbeelde nog
het Atwerpsc/ Ryz-Ührony/cje (837-1542) ter Burgondische Bibliotheek , in den catalogus onder Nr 6,9 00 aengeteekend , waer men
ook op • een ingelascht blaedje , onder meer andere aenteekeningen
van de hand onzes schepenen J. B. Verdussen (J 1774), leest: 1357
-

,stierf Clae8 de Clerck , $ecreari8 van Antwerpen, die screef 1' dlly€:
Ohronyc[r/cen?] en andere Boec1ce. Dit is immers toch wel het beroepen
C/ironicunz r/y»zicunz parvunt , of er minstens een der menigvuldige

afschriften van? De latynsche benaming althans is eene nauwkeurige
vertaling des nederduitsehen titels ). Zooals men ziet, is het een
1 Inleiding op der Leken Spiegel. Blz.. CVII in de aent.
2 Op het schutsblad van het HS. der Burgonclische Bibliotheek leest men:
Chronkon hoc olim fuit in Bibliotheca Petri Opmeri; eoque usus est. Gram. Ant.

fj

31. 57. Zonderlinge zaek, de Jesuiet Papebrochuis heeft het werkje by het
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dier beuzelachtige chronykjes uit de XVIe eeuw , waerin dan nog la.
ter het een en ander door onze plaetselyke liefhebbers werd bygevoegd; en de vorm onzer betwiste aenteekening bewyst, zoowel als
de zooeven aengehaelde . dat zy een dergelyk byvoegsel is , en geenszins uit de regels van het chronykje is genomen. Wat daer ook van
zy, de zaek van Nicolaes was reeds lange uitgemaakt, en Verdussen
heeft waerschynlijk zyne aenteekening uit de door Willems wederlegde
bronnen overgenomen.
De titel van Secretaris , steeds onzen Janne , zoowel als den gewaenden Nicolaus , toegevoeg. , is een ander bewys dat de aenteekening van jongeren tyd. is. Wy hebben reeds aangemerkt 3 dat de
secretarissen in de XIVe eeuw onbekend waren , en de I ir Ed. Van
Even heeft ook de aendacht op de benaming ingeroepen 4 . Doch
men heeft die aenmerking , wel wat lichtveerdig , over het hoofd gezien. Het was slechts in het begin der XVe eeuw dat men soms
onze klerken met den titel van Secretaris begiftigde , tot dat eindelyk,
hier zoo wel als in Frankryk , de oudere benaming door de nieuwe
gansch werd verdrongen ; waerschynlyk omdat het eenvoudige voorvaderlyke klerksambt te populair in de ooren begon te klinken. Pater
Papebrochins 5 , die op het einde der XVIIe eeuw schreef , gispt ,
te regt, het néologism in de volgende woorden : «Ilac etiam primum
//vice (zegt hy op het jaer 1402) notantur a Secretariis Clerici CiviF'talis , nune quidem tres , anno autem 1405 quatuor et quidem
llprimus ab Advocato Nys 6 appellatar Secretarius. Mallen ego eos
Graplicariis comparare , nisi velis utroruxnque officium , nunc distinc-

lf

vervaerdigen van zyne «Annalen Antv." geraed pleegd, zooals blykt uit zynen
brief by den codex bewaerd, aen den Advokaet Arensbodeghem, in de Klaverstraet , geschreven , en luidende als volgt:
«Consultissime Dne. Cognate , Cum voto felicis Pascatis , et multa gratiaruin
«actione remitto commodata mihi Chronica, unde nonnulla didici, alibi non«tam distincte reperta. Quod ipsemet hoc officio non fungar, facit gradiendi
«difficultas , praesertim per plateas saxis inaequaliter stratas. Interim rogo Deum
'int te totamque familiam incolumen servet et ad coeleste Pascha perducat.. Ex
Nmusaeo nostro 10 Aprilis 1705.
Consultisse D.
D. Papebrochius."
3 P'Geschiedenis van Antwerpen", IIe D. blz. 442. Wy hebben daer Jacop
Smit der stat Clere, in 1387 gemeld. --• Ook onder de stadsbeambten (aldaer,,
blz. 637) , in 1401 vindt men vier der stad Clerken genoemd.
4 „De Eendragt."
5 'Annales Antverpienses" T. I. p. 232.
6 Librecht Nys was Pensionnaris in 1568.
-
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iitum , et ab his cum riudo Clerici titulo usurpatuin fuisse." Trouwens
ten tyde van Papebrochius , en reeds in de XVIe eeuw waren er
aen het stedelyk bestuer Griffiers , Secretarissen en . klerken. Willems
zelf was eenigzins met de synonimie in verlegenheid. nUn Clerc
d'Anvers n'était pas nécessairement un Secrétaire d'Anvers ," zegt
hy eerst , en daerop : lLe Secrétaire de la vuile était nomm de Clerc 7 ."
Men ziet het , de man wist er geen weg mede.
In het schepenen-besluit van den jare 1425 , dat wy hierachter mededeelen , zal men zien dat te dien tyde de beide benamingen van Clerc en
Secretaris nevens elkander als synoniem van ambtswege werden gebezigd;
doch dat de Clerc toen nog een voorrang op den Secretaris behield.
De andere reeds vroeger aengeduide onnauwkeurigheden in den naem
en de toegeschreven werken , zullen wy hier niet herhalen. Wy verzoeken - slechts den lezer , die belang in de zaek stelt , onze aenmerkingen , by de beoordeeling der waerde van de bewuste aenteekening,
te willen in aendacht nemen. Is die aenteekening ten hoogste uit de
XVIe eeuw afkomstig , dan kunnen wy haer maer gansch geen gezag
toekennen ; en , wy herhalen het , in spyt des Hoogleeraers De Vries,
de dagteekening doet hier veel ter zake.

Doch het gevoelen der geleerden omtrent de echtheid onzer aenteekening werd byzonder gesterkt door den samenloop , welken men,
by het zonderlinge af breken der Brabantsche Yeesten op het j aer 1350,
heeft opgemerkt. De samentrefling, inderdaed is vry schynbaer; maer
vooreerst , wy kunnen moeijelyk toegeven , dat , als Jan De Clere in
1351 overleed , hy zyne Yeesten tot op het jaer 1350 zou hebben afgewerkt. Men zou daerby veronderstellen dat onze dichter zyn werk
byna dagelyks aenschreef, even als een koopman zyn Tournael! Doch
er komt hier eene bedenking te pas , welke ons van grooter aenbelang
voorkomt. By al de uitgebragte gissingen , heeft men nog niet eens
'S lezers aendacht op de twee laetste Capittels , (59 en 60) van het
Ve Boek der Brabantsche Veesten ingeroepen. Door hunnen aerd en
inhoud reeds zouden deze twee op zich zelven staende stukken schynen niet tot de Veesten te behooren , was er nog geene gewigtigere
reden om zulks te doen vermoeden. Beiden worden in de twee prachtige door Willems geroemde Hss. niet aengetroffen : 8 een genoeg7 Brab. Y. Introd. p. XIII.
8 Brab. Y. Introd. pp. XXIV en XXIX. Aldaer aengewezen met de letters
n. en D. Het cap. 60 van den Gheesselaren en in D door hetzelfde verhael van
eenen anderen dichter vervangen.
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zaem bewys dat ze ook niet in de daertoe gebezigde oirschriften stonden , terwyl er , van eene andere zijde , in beiden eene menigte brokken uit andere chronykschryvers uit de XIVe en XVe eeuw zyn bygevoegd. Zyn deze capittels nuhet werk van onzen antwerpschen dichter
(en niemand heeft zulks in twyfel getrokken) , dan meenen wy hieruit
te mogen afleiden dat er eene zekere tydruimte tusschen de voltooijing
van het 58e cap. en de twee volgende moet verloopen zyn. Doch deze
aenmerking zou hier tot niets leiden , indien het 60e cap. by zynen
aenvang niet aentoonde dat het na den dood van Hertog Jan I1I
werd geschreven : In des hertoghen Jans tiden , zegt de dichter:
In den hertoghen Jans tiden
Soe moest die heilighe kerke liden
Ende doeghen swaerlike 9.

Ln men zal al dadelyk bekennen dat , had hy het verhael van de
geeselaren in Jans leeftyd geschreven , hy dezen tyd niet te gelyk met
de gebeurtenis in den onv. verl. tyd zou gezet hebben.
Het 59e cap. is hier van minder aenbelang. Het is eene eenvoudige
bespiegeling op den woelgeest der gemeenten. Men zou het onder dit
opzicht als een vervolg van het voorgaende , namelyk van den opstand
en de nederlaeg der Luikenaren , kunnen beschouwen ; doch nergens
te voren heeft de schryver aen dergelyke bemerkingen een capittel
toegewyd. Het draegt ook geen spoor van den tyd dat het betrekke -

lyk met andere gebeurtenissen , zou vervaerdigd zyn.
Doch , wy herhalen het , 's schryvers terugzien op des Hertogken
Jans tiden , is voor ons een bewys dat zyn verhael van der geeselaren
dweepery na Jans dood , en bygevolg na het jaer 1355, werd opgesteld ; hy moge het dan ook geschreven hebben om aen de Brabantsche Yeesten te worden toegevoegd.
Het vermoeden van Willems eerst door Dr Jonckbloet aengenomen , doch later , op de wederlegging van Dr De Vries , verworpen,
krygt dus op nieuw eenen hoogen graed van waerschynlykheid ; en
de in 1358 vermelde Johannes De Clerc van der stat kan zeer wel
9 Andere voorbeelden waer de schryver gebeurtenissen met betrekking tot
gewezen persoonen verhaelt:
B. Y. Iie B. 15e Cap. v. 1243.

In Karels tiden soe quamen
Ve B. 7e Cap. v. 501,
In des selfs hertoohen tiden
Dien wi hier overliden.
Namelvk ten tvde des hertogen Jan LI die in 1312 overleed.
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onze van Boendale geweest zyn. De gronden w aerop Dr De Vries
die meeping wederlegt , zullen wy niet in het lange herhalen 10 . Op
het lo kunnen wy slechts aenrerken dat er onder de dry klerken ,
welke het schepen-collegie in de XIVe eeuw in dienst had , ja , een
Jan wordt versneld , doch deze is reet • den familienaem handen
Ghere onderscheiden 11 . Op des Hoogleeraers 2 0 verwyzen wy naer
10 Inleiding oir der Lekenspieghel. CXVIII--CXIX.
11 Althans in het jaer 1324. Wy laten hier het cap. der stadsrekening over
dien jare volgen, betreffende de jaerwedden der ambtenaren en bedienden. De
Hr P. Génard heeft het in zyne Notitie (Taelverbond, 1853 , blz. 152-210)
ter zyde gelaten:
'Item michiele kieken van sier solarien. XL. 11.
„Item willeme draken .LXXX 11.
„Item janne den cleic, van sinen clerescape ende vander hallen .XXXV. 11.
„Item colen noenen .X VIId..11.
Item janne vanden ghere .X. 11.
"Item woutren der scepen cnape .Vi1J. 11.
„Item janne den landineteren .IIIJ. 11.
.,Item philipse vlanlinghe .XX. 11.
«Item den IIIJ cnapen dat si de porten ousloten .XX. 11.
/1

„Item den wachtere dat hi lude doemen sesserde .IIJ. 11.

«Item van rutenen kerssen die men beseght op der scepen huis doemen
scherchte\XL. s.
i' Item van den wisslaren ten eechove. XXVIJ. 11.
„Item van den wisslaren te bachelers. XXVIIJ. 11.
„Item van reken ghelde .IX. 11. ende. XXVIJ. d.
//Item van wine diemen dranc op der scepen huis doemen rekende .L. s. IIJ. d.
,'Item van énen 1. wassen kernsen .v. s.
Michiel Kieken en Willem Drake waren rentmeesters, de dry volgende klerken. De Iir P. Génard heeft den Hr Jonckbioet nog eenen Wouter van Vorderslende opgediend, die nergens in de aengeliaelde rekening voorkomt; welligt is het der steeen cnape, welke benevens andere stadsbe€liendeii voorkomt
als kleederen te hebben genoten, en daerna, betaeld te zyn. VAN VORDERSELEN ten voorseiden clederen. liet woord vorderselen, 't welk hier dient verklaerd
te worden, komt mede voor ijl de stadsrekeningen van 1401 (Geschiedenis van
Antwerpen, II D. blz. 625). — „Item, datlneii meester Gheerarde der stad
4,Surgien te hulpen geest te sinen voerderssele x. sets. vj d. gr. vl. ende den
Nanderen clerkenl tsamen xiij st. viii d. gr. vl. dat quam tsamen van den
u voersc. cledingen rij. 11. s. eiij d. gr. v." De beteekenis des woords is eenvoudig. Het is de uitgang sel door middel waervan , volgens Weiland, vele zelfstandige naemwoorden van werkwoorden gevormd worden , om het gewrocht
van de daed, welke door Leie werkwoorden uitgedrukt wordt, aen te duiden;
zoo als dit door baksels, bereidsels, enz. gedaen wordt; of om een werkmiddel
tot daerstelling van de daed cles w. woords te beteekenen ; zoo als dit door
behangsels enz. geschiedt. 1-let geldt hier dus eene toelage welke den stedelyken bedienden boven liet laken , werd betaeld om hunne kleederen te vorderen
of verder af te vlaken. In eene andere beteekenis treft men het woord in het
rncznde,nen.t nj 't brieve ron c;Prbodc... je 'ens de ,xeve sde lovensche beleide, (Ge-
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de schrandere aenrnerking van den Hr Alberdingk Thijin (De Eendragt,
.8e jaerg. Nr 22), zoowel als nopens zyne bedenking op het afbreken
der Brabantsche Veesten : #Zijn er dan zoo weinige redenen , vraegt te
regt de Hr Alberdingk Thijm ; die een dichter van 65 of 70 jaar
kunnen noopen zyn letterarbeid te staken , dat men deze alleen in zijn
overlijden meent te moeten zoeken?" Het schynt inderdaed dat alle
andere bedenkingen op het vraegpunt , by onze geleerden zoodanig
voor het gezag der oude aenteekening hebben moeten onderdoen
dat men zich niet eens der moeite heeft getroost naer die redenen
uit te zien. Wanneer er nu echter eenige grond bestaet , om te vermoeden dat van Boendale Hertog Jan III overleefde , zal men dan
niet dienen in aenmerking te nemen in welken naren toestand zich
geheel Brabant en wel byzonder onze stad Antwerpen, kort na 's Hertogen dood, bevond? Zal zich dan al aenstonds de vraeg niet opdoen,
of dit wel dagen waren dat een dichter zyn letterarbeid kon voortzetten, vooral als die dichter door zyne ambtsverrigtingen in de dagelyksche gebeurtenissen is gewikkeld ? Eenieder weet hoe Lodewyk
van Male in die dagen met de ongelukkige Antwerpenaren omsprong ,
schiedenis van Antw. IIie 1). blz. 578) waer men het door aen2natiyinr of
overtreding zou kunnen verklaren. Het luidt daer namelyk : Ende want by
,oaldusdanigen wegen, voertseele, wille ende opset de hierlicheyd ende Blide
„

,, Incompst ons liefs genedigs heeren, de hierlicheyd der smaelre heeren ende

Ndlandrecht gescapen waer verganckelyk ende by lanchede van tyde te nyeate
rite gaen enz." Ik acht het der moeite waerd hier een weinig op die verklaring;
aen te houden , omdat ik het wood in geen onzer oude glossarien heb kunnen
aentreffen , en het mogelyk eene bydrage kan worden tot het Mned. Woordenboek van den geleerden Prof. De Vries.
De verdere gissingen van den Hr Génard op de min of meer belangryke
redenen van des klerks reizen zyn eenvoudige raedsels die niet het minste licht op
zyne handelingen spreiden : u gedeputeert zy n oft vander stadt weghen te
redene" viel immers ijl de algemeeiie betrekkingen van den klerk. Zooals
men kan afleiden uit een sche;?enbe.s lnit var 12 April 1445 , wanneer onze
klerken reeds meer algemeen Secretarissen werden genoemd : iAen elk een der
N vier Secretarissen eenes onderelerck te hebber , ingeboren brabander, den
IIwethouderen van der stad, ten tillen werende, ontfanclie ende bequame
f' zynde , de welke , aist gebeurt dat sijn meester gedeputeert is of worden sal
n vander stad weghen te ridene, altyt in sijnre absentie sijn substituyt wesen
'^ ral." (2e oud reg. in perk. fo. 101 h o .). Men zou dus de zaken een weinig
overdryven met aen van Boendales reizen een belang te willen hechten als
ware hy een diplomaet geweest.
Hoe de Hr Génard zich aen de namen der twee opgenoemde rentmeesters
heeft kunnen misgrypen , weten wy niet : hy heeft twee schepenen , Jan Bode
en Willem l án den Ecchove in hunne plaets gezet. 1)e zaek is hiel echter van
klein belang, zoowel als degene van den schepenki ►aep J1 uier.
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die poogden hunne privilegiën met regt en geweld tegen 's Graven willekeurigheid te verdedigen. Het ware te lang hier al de treurtooneelen van dien tyde te herhalen , men kan die in de geschiedenis
van Antwerpen vinden ; bepalen wy ons tot de compromessale uitspraek
wegens de visckmarkt enz. in dato St.-Winoxbergen, d. 13 Sept. 1358,

welke tot heden toe werd aengehaeld en wedersproken wegens de eenvoudige vermelding van Johannes de clerc van der stad , maer die voor
ons van veel grooter belang is, wegens haren inhoud en treurige gevolgen. Trouwens , het stuk is niets minder dan een schreeuwend
willekeurig vonnis , dat de Antwerpenaren van de voorregten beroofde,
tot welker behoud zy goed en bloed hadden te pand gesteld. By dien
akt op Vlaenderens grondgebied onderteekend , bevindt zich onze Clerc
vergezellende twee schepenen , Jan Bode en Clais Wilmar , welker
beide zonen intusschen als gyzelaers te Rupelmonde zyn opgesloten 12 .
Hieruit is ligt den gedwongen toestand onzer drie Antwerpsche Afgevaerdigden te beseffen. Welke droevige tooneelen er te Antwerpen
op de beslissing van St.-Winoxbergen volgen , kan men almede in
onze -geschiedenis lezen. Wy wilden thans gevraegd hebben of onze
oude van Boendale , na eenigerwyze zyn zegel te hebben gehecht aen
's Graven gewelddadige beslissing , ooggetuige van hare gevolgen , wel
den moed kon hebben wy zeggen niet , om zyn hoofdwerk te voltooijen , maer zelfs om langer te Antwer -a te verblyven ? Wy, althans,
meenen in dien toestand genoegzame redenen te vinden om te vermoeden dat de ouderling zyne rust , het zy in zyne geboorteplaets
het zy elders , by zyne oude kennissen of bloedverwanten , is gaen
zoeken ; en , van zyne bediening ontslagen zynde , uit Antwerpen verwyderd, was het zeer natuerlyk dat hy zynen Antwerpschen naem met
dien van Boendale verwisselde , waeronder hy in zyne geboorteplaets
Tervuren bekend was.
Bestaet er nu , wy herhalen het , eenige schyn dat Van Boendale
na 's Hertogen overlyden nog iets schreef , zoo wordt het ook
waerschynlyk dat hy ook wel in 1358 te Winoxbergen aenwezig was ;
en bygevolg krygt ook de ontdekking van den Heer Van Even eenen
hoogeren graed van waerschynlykheid ; niet slechts uit hoofde van den
korten afstand van zeven jaren , tot het jaer 1365 , maer nog meer
door onze bedenkingen op de gegronde oorzaken van 's schryvers ver,

12 Zie 's Graven beslissing in de Geschiedenis van Ántw. IIe D. blz. 288.
De zonen van Jan Bode en van Clais Wilmar vindt men op cie lysten der
gyzelacrs, aldaer blzz. 578 en 580.
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huizing uit Antwerpen. Hetgeen er overigens ook al tegen de aennemelykheid van 's Heeren Van Evens ontdekking mag opgeworpen
zyn , achten wy van geringe waerde. De Heer Alberdingk Thijm
heeft reeds gegronde bedenkingen tegen het verwerpen der waerde
van die ontdekking ingebragt 13 . Wy kunnen het jaergeld van vyf
stuivers , voor een man als onzen dichter niet zoo belachelyk aenzien
als de heer Dr Jonckbloet het meent. De rekeningen uit de XIVe eeuw
vervatten meer zulke schynbaer geringe lyfrenten. Men kent er immers den oorsprong niet van. En dan , verondersteld , een ander man
van den zelfden naem ; voor dien was de inkomst toch even gering.
Wy kennen toch zoo min de betrekkelyke waerde dier Tr sluvers, als
van de xxxij stuvers payements welke den aenbrengere vander dood
van Jan Van Boendale werd betaeld. Het verschil tusschen de namen
Boendale en van B. was ook der aenmerking van den geleerden Heer
Jonckbloet niet waerd. In het oppergewysde van den Abt van Villers
van 1336 , 14 heet hy immers in het latyn Johannes dictus de Boendale ; en heeft de schryver in zyn vers van de uTeestye" het voorzetsel weggelaten , dan was het slechts om de dichtmaet. Het is overigens bekend dat dit voorzetsel vry onverschillig in de namen nu
eens werd gebezigd , dan weer weggelaten. Of de reizen welke onze
Jan in 1324 ondernam in zyne beknopte levensbeschryving als eene
byzonderheid verdienen aenglhaeld te worden, dit zullen wy daerlaten.
Onze Clere zal wel dergelyke reizen veel meer gedurende al den tyd
dat hy in dienst is geweest , gedaen hebben. Naer het doel dier reizen
raden komt ons vry nutteloos voor : het blyft voor ons althans een
raedsel welke die hindernissen waren , die in 1324 uit den opstand
der Bruggenaren moesten voortspruiten voor onzen handel, en door
Van Boendale zouden weggeruimd worden. Wy zouden de memorandums moeten bezitten waer de afgevaerdigde by zulke zendingen drager van was , om eenig belang in die reizen te kunnen stellen.
Wy bekennen het volgaerne , in onze aenmerkingen zyn nog veel
gissingen , doch wy meenen ook dat er verscheidene onder zyn , die
met de vroegere gemaekte onderstellingen kunnen opwegen. Onder
de vaststaende berigten zal gewis het medegedeelde artikel van der
solarien , uit onze stadsrekening van den jare 13 24 [*] , den letterkundi13 #/De Eendragt" t. a. p. 14 «Geschiedenis van Antwerpen" V. D. blz. 610.
[* Deze „Oudste Rekening der stad Antwerpen" heeft de Heer Mertens
onlangs in haar geheel uitgegeven , in den a Codex diplomaticus" van 't «Rist.
Genootfchap" te Utrecht. IIe ser. IVe D', le afd. 1857.]
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gen welkom zyn. Wy vernemen daeruit dat Van Boendale ,. in dien
jare althans , . buiten zyn klerkschap , nog met de comptabiliteit der
Lakenhal was belast ; daer hy den stadsrentmeesteren rekening deed
van ontvang en uitgave wegens dit gesticht , en voor de beide bedieningen eene jaerwedde van XXXV. 11. genoot , terwyl zyn ambtgenoot Colen Noesen , niet meer dan XVIIJ 11. ontving ; en de volgende , Jan Van den ghere slechts X. 11. Het overige onzer meeringen onderwerpen wy aen de beoordeeling der geleerden die zich met
het onderzoek , geheel of ten deele , hebben bezig gehouden , en
welker namen in ons beknopt overzicht meermaels zyn aengehaeld.
Wy zyn overtuigd dat die Heeren ons ten goede zullen duiden ,
hunne aendacht op eenige nieuwe bemerkingen te hebben ingeroepen.
Antwerpen, den 8 October 1856.

F. H. MEP. rENS.

BYLAGE.
Schabinale beslissing wegens het benoemen van eenen
Stads Klerk. 1425.
In den jare ons heeren alsmen streef .m.ccee. ende viuentwintich ,
neghen ende twintich daghe in September soe weit Gielijs vanden
Wyngarde ontfangere gesworen clerc te zine der stad van Antwerpen inder manieren hier nae Rverclaert , ende daer op , dat hy oic
alsoe costumelic is zinen eet gedaen heeft. Dats te wetene , dat de
zelue Gieijs nv ter tijt gheen bewint hebben en zal van eenigen
zaken der stad aengaende te scrivene of te doen scriuene , het zy
van scepenen brieuen oft anders , die gesworen clercken vander vors.
stad gewoonlic siin ende schuldich te scriuene ende tbewint daraf te
hebbene , maer dat hy een maent tijts of daer omtrent , op dat hem
gelieft , te rade sal mogen tomen , gemerct dat hy zinen eet toten
nmbachte gedaen heeft , ende daer en teynden twee geheele jaren
trecken ter studien achter een veruolgende , zonder hem hier en tusschen eenich bewint in den clerescap te hebbene , noch oic eenige
wedden van der stad. Behoudelic dien , dat hem de stad jaerlix sal
doen hebben eenen kerel met horen anderen clereken ; mer gebeurdet alsoe dat eenich vanden vier clercken , die nv siin , hier en
tusschen storne of by ziecten ende afgaenden liue zyn ambacht quijt
wesen wonde , mids dat hij tselue niet langer en sóude vermogen te
regeren , Soc es voert ouerdrageii dat de selue Gielijs inde vierde
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stad staen zal zonder yemend anders daer inne te promoveren. Ende
waer oic dat zake dat voirs. Gielijs niet volcomelic en hielde altgoent
dat voirs. is ende daer buyten ginge , soe es der voirs. stad meyninge
ongehouden ende los te zine van des zy den voirs. Gielijs oic in desen gescrifte toegeseyt heeft, ende daer op dat hy oie sinen eet gedaen heeft. Ende omme dat een yegelic weten moghe dat der voirs
stad van Antwerpen meyninge niet en is in toecomenden tiden hoir
vorder te belasten dan met viere gesworen clercken gelije zy tot her
toe geplogen heeft , es voert eendrechtelic geordineert ende volcomelic
gesloten teeuweliken dagen gehouden te werden dat men omme nyements beden wille , soe wie hy sy eenigen gesworen clerc of secretaris van nv voerdane kiesen oft ontfangen en zal toter voirs. stad behoef voer aue der tijt dat eenich vanden viere gesworen elereken
ten tide wezende , afliuich worden w ere , of siin ambacht ouer gensigneert. alle dingen ten goeden verstane ende zonder argenlist. By
desen voirs ordinaucien ende ouerdrage waren Claus vanden Werue,
die de `voerde vtende , ende Claus Alleyn , als burgernieesteren , Claus
vanden Mortere , Claus van WVyneghem , Gielijs Damaes , Jan Steuens,
Claus vander Elst, Costen van Kets, Ghijsbrecht de Coninc, Willem
Noyts , Heinric van Rijthouen ende Jacob van Stelant , als scepenen.
I. IIOEUEL. J. DE RoMA.

Oud. reg. metten bercleren f° cvj. recto.

NOG UET STERF) ER VAN JAN VAN BOENDALE.
Men weet het : de door ons , in de Rekeningen der stal Leuven
van 1365 , gedane ontdekking eener aenteekening omtrent het sterfjaer van Jan van Boendale 1 werd eerst door den heer P. Génard
en vervolgeis door Dr Jonckbloet e betwist. Doch een man , trien
men geene bekendheid met de geschiedenis der middelnederlandsche letterkunde ontzeggen zal, de lieer J.-A. Alberdingk Thijm , trad niet al1) Deze aenteekening luidt aldus : « item, van der DOET van JAN VAN BOEN.
September 1365.

I)ALE , van V stuvers 's iaers -- XX1J stuvers pagenients."

Rekeningen der stad.

2) De aenmerkingen van den Iloogleeraer Jonckbloet blyven ons onbekend.
Wy hebben zyne Geschiedenis der middelnederlandsche dichtkunst in de Bibliotheken van Leuven te vergeefs gezocht. liet is ons derhalve onmogelyk zyne
opwerpingen te wederleggen.
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leen onze meening toe , maer versterkte ze tevens door grondig beredeneerde aenmerkingen. Uit de Tendragt van den 9e November
11, vernamen wy, met genoegen , dat de heer F.-H. Mertens, de geleerde Bibliothecaris van Antwerpen , zich mede aen onze zyde heeft
gevoegd. Zyn Nieuw onderzoek op het ster f j aer van Jan Van Boendale,
verdient de aendacht van al wie in de geschiedenis onzer letterkunde
belang stelt.
Wy hebben vroeger getoond dat de aenteekening voorkomende op
het S chutblad van het HS. der Brabandsche Veesten , ' t welk vroeger
aen Gevartius behoorde en welke den dood des dichters op 1351
stelt, haest zoo vele feilen als woorden bevat , en dat ze derhalve van
jongeren tyd moest wezen. De heer Mertens brengt ons thands de
verzekering , dat het Chronicon rhytmicurn parvum , uit 't welk deze
aenteekening genomen is , tot de 16e eeuw behoort 1 . Nu , wat gevolgtrekking mag men maken , voor eene gebeurtenis der 14e eeuw,
uit eene aenteekening voorkomende in een beuzelachtig kronykjen,
opgesteld rond 1542? De vraeg hoeft niet te worden besproken.
Wy hadden aengetoond dat het woord Secretaris , ' t welk in die
aenteekening voorkomt , in de 14e eeuw voor dit slag van stedelyke
ambtenaren als onzen schryver niet gebruikt werd. De heer Mertens
bevestigt onze voorgeving door oorkonden uit het stedelyk archief
van Antwerpen genomen. By 's mans aenmerkingen zullen wy nog
toevoegen dat -de stedelyke geheimschryvers van Leuven in de 14e
eeuw geene andere benaming dan degene van Clerc droegen. Eerst
in de 15e eeuw ontmoeten wy in de Stadsrekeningen gewag van
Secretaris , schoon in die dagen de greffiers van byzondere instellingen den naem van Clerc droegen. Zoo lezen wy in het HS. Origo

domus Sti Martini in Lovanio , opgesteld in 1433: ii Walterus de
Fine , CLERICUS van de Guldekens" folo. 5 v° 2 . Nu deze Guldekens
maekten een lid van het stedelyk bestuer uit , en het ambt dat de
Fine waernam was derhalve vry aenzienlyk.
De geleerden vonden vroeger eenen steun tot schraging hunner
1 Het schynt hem toe dat het niet anders is dan het Antwerpsch RymChronykje (837-1542), 't welk onder Nr 6200 ter Burgondische Bibliotheek
berust, en waer men op een ingelascht bladje, onder meer andere aenteekeningen van de hand des schepenen Verdussen , overleden in 17 74, leest : " 1351
Stir1 CLAES DE CLERCS, Secretaris van Antwerpen, die streef 't duyts Chronyck
en andere Boecken. " Deze aenteekening verschilt met degenen van Gevartius en

van Valckenisse, welke door ons vroeger overgeschreven werden.
2 Dit handschrift behoort tot onze byzondere Bibliotheek.
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meening omtrent de echtheid der oude aenteekening in het afbreken
der Brabancdsche Yeesten aen 1350. De heer Alberdingk Thijm heeft
hiertegen de vraeg opgeworpen : "Is het niet aan te nemen , dat een
geest , zoo weinig enthuziastiesch gestemd als die van den goeden
Boendale , meende dat het gulden jaar 1350 juist een geschikt tijdpunt was om zijns rijmens een einde te maken ?" Deze meening is
alleraennemelykst. Onze kronykschryvers vervolgden niet altijd hunne
schriften tot op hunnen dood. Diveeus breekt zyne Jaerboeken van
Leuven af aen 1501 , en hy is slechts in 1581 gestorven ; Willem
Boonen eindigt zyne Kronyk van Leuven aen 'tjaer 1594 en hy ontsliep maer eerst in 1618. Zulke voorbeelden bestaen er meer. Dan,
de heer Mertens bewijst dat het 60e capittel der Yeesten na den dood
van Jan III , Hertog van Braband , en dus na 1355 moet geschreven
zyn. Dit feit is beslissend in voordeel der aenteekening uit de rekeningen van Leuven van 1365. Iets wat hier mede niet onopgemerkt
dient te worden voorbygegaen , is dat men tot dusverre nog geen
anderen man van den naem Boenadale , dan onzen Jan , in de brabandsche archieven uit de 14e eeuw heeft teruggevonden.
Het is niet onwaerschynlyk, gelyk de heer Mertens opmerkt , dat
de rampvolle toestand van Antwerpen , in 1358 , Jan van Boendale
zyne huisgoden naer elders deed overvoeren , en dat hy , van zyne
bediening ontslagen zynde , zynen antwerpschen naem met dien van
zyne familie verwisselde , onder welken hy in de Rekeningen van
Leuven voorkomt. Deze verplaetsing kan hem mede den lust benomen hebben om zyne Yeesten voorttezetten.
Wy zullen onze lezers niet langer met Jan van Boendale ophouden. De bydrage van den heer Mertens getuigt van veel doorzigt en
van diepe kennis 5 . Zy zal gewis de belangstelling opwekken van al
wie de geschiedenis der vaderlandsche letteren hoogschat.
EDWARD VAN EVEN.

Leuven.
5) In eene aenteekening wydt de heer Mertens uit over het woord voderselen. Wy zullen hier opmerken dat het woord in de rekeningen der stad
Leuven uit de 15e eeuw voedergeld luidt. VOEDEREELT voer de secretarisse,
knapen booden, meesters werklude, portiers ende pypers. " Zie Rekeningen van
1474, folo. 43 °O.
'I

MENGELINGEN.

EXPLOITATIE VAN VOLKSBOEKEN. — Het niet lof bekend
►► Provinciaal Utrechtsch Genootfehap van Kunsten en Wetenfchappen" -- dat
waarlijk, uit hoofde zijner keurig gefcheiden fectiën, waarbinnen de verfehillende Kn en Wn plaats nemen, wel met den ongeoccupeerden naam van Koninklijk Utrechtsch (of Vaderlandsch) Instituut mogt vereerd worden --- vooral
federt het «Rist. Gezelfchap" te Utrecht zich zachtkens tot de evenredigheden
van een «Genootschap" heeft uitgezet — dat Utrechtsche Genootfchap dan ,
heeft dezer dagen weder eenige leden benoemd, waaronder voorkomen verfcheidene HH. advocaten , vermoedelijk tot vertegenwoordiging der Wetenfchappen", en verfcheidene HH. docters , benevens twee HII. heelmeesters, een
H. apotheker en een 1I. asfstent-chemist, vermoedelijk tot uitvoering der
«Kunsten". Een der twee of drie letterkundigen, welke men, volg. den -'Konsten Letterbode", benoemd heeft , beftaat echter , helaas , niet , offchoon hem de
hoedanigheid van leeraar aan het Amst. Gymnasium wordt toegefchreven ; hij
bestaat althans zoo min als W. I. Bildei dijk Iz. ooit heeft bestaan.
Tot de «Kunsten", die het Genootfehap volbragt wenscht te zien voor 30
November 1861, behoort de vervaardiging van een hist.-crit. overzicht van de
►'volksboeken , in Noord-Nederland , sedert de uitvinding der drnkkunst tot op
den tegenwoordigen tijd, in het licht verschenen". Aanvankelijk zou men, zonder die kostelijke bepaling wegens «de uitvinding" der onvolprezen «Kunst"
van Laurens Koster , kunnen denken , dat er ook naar volksboeken van vddr
de meergenoemde uitvinding gevraagd werd, ofte wel naar volksboeken , nog
later dan ,den tegenwoordigen tijd" in het licht verschenen. Tiaar des aangaande is nu alle onzekerheid geweken. Wij juichen de prijsvraag toe en
KENNEN, zoo goed als het Genootfchap, en onze geachte vriend de boekli.
...... , den bekwamen man reeds , die den prijs zal weghalen. 't Is (sub rosa)
DB ......... Wij zijn niet van 't Beftuur ; er is dus geene indiscretie in dit
vooruitloopen van de uitfpraak der Commihre van 1861.
Het Genootfchap geeft van zijn «volksboeken" eene zeer interestante definitie. Het zijn «zulke werken", die «én bij de eerste verfchijriing én daarna gedurende geruimen tijd door het volk (?) met ingenomenheid ontvangen werden en invloed op den (?) volksgeest geoefend hebben". Ach! hadde het loffelijk
Genootfchap zijne definitie toch maar niet gegeven ! Wij hebben althans door
bevoegde auctoriteiten voor ftellig hooren verzekeren , dat én de „Ridder met
de Zwaan", én de «Vier Ileemskinderen", en «Tortunatus Borse", en de ►► Zeven Wijzen", bij hunne eerste verfchijning -- daags na de uitvinding der edele
drukkunst — volftrekt met geen ingenomenheid door het volk (! !) zijn ontvangen (!) ; maar dat dezelve eerst in later tijd er in gedaagd zijn zich eene
populariteit te verfcha#fen, als waarin de boekjes van Paul de Koek, père et
fels , zich bij een gedeelte van het Nederlandsche volk , kort vddr den tegenwoordigen tijd", verheugd hebben.
Onbetaalbaar is ook de bepaling, waarbij de vermelding verboden wordt van
de in Zuid-Nederland verfchenen edities der volksboeken. Het Beftuur weet
blijkbaar niet, dat die boeken gedwaald en Toms gevlogen hebben van Kimpe
te Gent, naar Van ,,Egmont of zijn opvolgers te Amsterdam, van Koene te
Amsterdam naar Thijs te Antwerpen, van Jorez te Brussel naar Gijsbert de
Groot en Hendr. van der Putte , van Jan de Grieck te Brusfel , naar Jan de
Lange te Deventer , van Vinck te Antwerpen naar Cornelis aan den Overtoom,
van Van Paemel naar Van de Rumpel of *omgekeerd, enz. enz. enz. D.
„
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BULLETIV BIDZEST1tIEL
DDE LA „DIETSCHE WARANDE ".
1858. No 3.

Ous nous occupons , dans la troisième livraison de notre revue
pour 1858 , d'un sujet que nous n'avons abordé qu' avec une
grande retenue , en égard à 1'importance de la matière , ainsi qu'aux
hauts talents et á 1'éminente dignité de 1'écrivain dont nous nous
sommes permis de eritiquer les opinions archeologiques.
C'est le docte évêque de Bruges, Mgr Malou, dans le temps 1'un
des plus illustres professeurs de 1'université de Louvain , qui vient de
s'occuper de i'L'iconographie de 1'immaculée conception". Dans le
volume que le vénérable prélat a consaeré á cette question intéressante , il examine tour-à-tour les différentes manières dont on a représenté le mystère , et après le développement d'une théorie , dont
tout ami de l'art chrétien fera bien de prendre connaissance, Mgr
Malou trace le tableau que voici des éléments qu'il aimerait à faire
entrer dans 1'irnage de la Ste Vierge concue sans péché:
IIIMAGE CORRECTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
14111 La figure de Marie debout , vêtue du soleil ; [2] position
calme et modeste ; [3] dans la clarté ; [4] ses pieds touchent
la lune et le globe terrestre , et le serpent infernal qui a la tête
écrasée ; [5] Marie panalt dans sa première adolescente , avec les
traits de la modestie , de l'innocence , de la eandeur et de la beauté ; —
[6] figure douce et aimable ; — [7] la taille ordinaire ; — [8] les
yeux modestement baissés , ou , ce qui vaat mieux , les regards doucement élevés vers le eiel ; [9] les mains dans l'attitude de la
prière , ou croisées sur . la poitrine , ou plutót jointes ensemble , ou
inodestement élevées vers le eiel;
[10] rien dans les mains , pas
nfant Jésus ;
[11] le pied droit chaussé d'un.e sandale,
ineme l' Enfant
pos& sur la tete du serpent pour l'écraser ; -- [12] Ie pied gauche
caché sous les vêtements ; [13] une robe blanche un pen large et
un manteau bleu hyaéinthe assez vaste , qui lui couvrent tout Ie corps
-
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et en dissimulent les formes ;
[14] modestie et simplicit dans leg
habits comme dans la personne ; -- [15] rien qui attire les regards
d'une manière spéciale sur les habits ; -- [16] la tête couverte d'un voile
léger et , si 1'on vent , transparent , ornée de l'auréole et du nimbe ,
couronnee de douze étoiles ; — [17] au-dessus de la tete Dieu le Père
seul , comme Créateur qui l'a créée en état de gra^ ce, elevant la main
pour bénir sa créature ; -- [18] trois anges , ou neuf anges, dans l'at=
titude de l'admiration et de la joie , placés autour de ses pieds , et
en tout cas plus bas que ses mains ; [19] une espèce de soleil en
forme d'auréole autour de son corps , comme un vétement ajouté,
cru rayons partant de son corps pour l'entourer de lumière ; — [20] la
demi-lune sous ses pieds qui reposent dans la concavité ; [20] une
couronne de douze étoiles qui ceignent son front en forme de nimbe ; -[21] le serpent infernal , noir ou vert , enlacant le monde de ses plis
la pomme fatale dans sa
au moment ou Marie lui écrase la tête ,
gueule écumant , --- les regards du serpent hideux et désespérés ; -[22] Marie placée dans la lumière , le monde et l'espace dans les té[23] autour de la Sainte Vierge , avec ordre et symétrie ,
nèbres ;
les principaux symboles de 1'h^nmaculée Conception , et les inscriptions les plus précises et les plus naturelles qui la rappellent."
Pour simplifier la question , commencons par écarter ce qui , dans
vette esquisse , paraat superflu ou difficile á concilier avec d'autres détails. La seconde partie du premier article et l'article que nous avons
marqué du n° 3 trouvent , dans l'article 19 , une explication qui les
reinplace tres bien et qui semble aussi rendre superflu la première partie
de l'article 22. Nous ne savons pas s'il faut obéir á l'article 4, ou
le serpent a „„la tête écrasée” ou bien à l'article 21 qui semble représenter le moment me^me loil Marie lui écrase la tête". Aussi , si la
tête vient d'être écrasée ou mettra-t-on la gueule ecumante et les
«regards désespérés" ? Si les pieds de la S. V. reposent dans la concavité de la demi-lune [20] , comment leur faire toucher le globe terrestre [4] et la tête du serpent [11] ? Le no 5 nous ferait exclure le
nO 6 qui , è, notre modeste avis , ne peut qu'en affaiblir le sens. L'article 15 semble aussi une répétition du no 14. auand l'art. 16 exige
l'auréole , il parait que l'honorable écrivain n'accepte pas la définition
qu'en donne M. Didron , 1'archéologue qui, comme nous croyons , a le
mieux approfondi la matière des gloires des saints. A Part. 19 , au
-

contraire , nous apprécions parfaitement l'auréole. Faut-il entendre par
('la couronne.... ceignant le font", à l'art 20, autre chose que le nimbe

(522 ***) 11
e l'art. 16 ? Les symboles , dont il est fait mention , á l'art 23,
semblent ne pas faire parti intégrante de la composition ; ---- comme
tableaux accessoires nul ne songera á en contester la valeur ni la
convenance.
Pour ce qui est maintenant des principaux traits de 1'Image de 1'iminaculée conception , telle que Mgr Malou , en résumé de son traité
savant et spirituel, se la représente , 1'illustre crivain les a rassemblés
et ordonnés avec une liberté d'examen et une indépendance de choix,
qui , sur le terrain de l'esthétique religieuse , nous a servi d'exemple
et nous tiendra lieu de justification. Dans notre uRevue" nous avons dé.m
taillé á loisir les modestes arguments qui nous ont amen á une conclusion , différente sur quelques points de celle de 1'honorable auteur
qui nous occupe. Nous adoptons de plein gr e' les Nos 1, 2 , 10
et , au besoin , les Nos 18 et 23. Nous approcions la liberté que
Mgr Malou veut bien laisser à l'artiste à l'article 8. Nous voudrions
étendre vette liberté aux Nos 5 et 13. Nous reproduisons ici 1'image
d'une Vierge que notre ami M. Didron a publié dans son nnH.istoire de
Dieu" ; vette image est copiée sur une miniature du time siècle. Nous
croyons pouvoir y saluer une lVierge immaculée". Ce n'est pas une
ladolescente", elle n'aura pas sur l'original une robe blanche ; rarement nous avons rencontr des Vierges du moyen áge à robe blanche.
Certainement nos peintres et nos sculpteurs polychromistes se seront
souvenus avec trop d'amour qu'Elle est la Reine des Martyrs, pour
la vêtir de blanc. Néanmoinss , il est évident que l'art liturgique affectionnera toujours vette couleur pour la Vierge des Vierges. Parlons
(les mains c'est la question principale. Nous ne nous sommes arrêté
L 1'opinion que nous nous permettrons d'énoncer qu'après avoir pris
connaissance des notices ou traits de MM. l'abbé Auber , le chanoine Pelletier , le Bon Louis d.'Agos et Grimouard de St Laurent. Nous
l'avouons ingénument : nous tenons fortement á l'idée principale de la
médaille miraculeuse. Nous la retrouvons sur l'ancienne image , si significative , qui accompagne eet article ; M. 1'abbé Crosnier en a constaté
des traces dans des sculptures du moyen age. Il semble que les deux
apparitions , que Mgr Malou relève á juste titre (p. 19 , 20), jettent
quelque poids dans la balance en faveur des in a i n s o u v e r t e s. Ces
apparitions ont, pour ainsi dire, accompagn la méditation et la définition du dogme , consommées de nos jours. Serait-ce à tort que vette
représentation , avec LES DEUX MAINS OUVERTES ET RAYONNANTES ,
s'est acquise une popularité qui semble ne pas devoir céder facilement.
- - -
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le pas à une autre image ? Des popes , des patriarelies , des archev-^ques et des évêques de nos jours ne font pas désavouée ; au contraire,
a pleines mains ils en ont gratifié le peuple fidèle. Et les oracles de
l'art Overbeek , Steinle (sur la statue de Cologne) , Ittenbach I'ont
adoptée. Est-il nécessaire de faire remarquer qu'ici non-seulement «les
graces sont signifiées que Marie nous obtient" , mais encore celles
iidont elle a éte> comblée elle-même" ? Marie , la Mère-Vierge , montre
les mains , et ces mains sont pures de tout péché , de foute tache:
ces mains projettent de la lumiere céleste. Impossible de se méprendre
sur la signification de cette position des mains ; tandis que dans les
mains de l'article 9 rien n'indique que c'est la Vierge i m m a c u 1 de
que l'on a placée dans vette attitude excessivement ordinaire. Contre
la nsandale" du N° 11 et contre le voile «transparent" du N° 16
nous devons respectuensement protester. Le voile transparent est inexéeutable en sculpture , et nous semble trop sentir la Renaissance en
peinture. Les Saints i'chaussds" en iconographie portent de véritables
souliers ; ce sont les saints personnages udechaussés", auxquels ot a
donnd quelquefois des sandales. Des preuves , empruntées aux meilleurs
monuments, ont été fournies dans notre examen néerlandais. Mgr Malou
n'admet pas la couronne proprement dite. Cependant c'est la iiReg ina

sine labe concepta" que nous vénérons. Nous nous permettrons la
14 et 15.
meme remarque contre les
Nous regrettons que l'espace nous manque pour ddtailler nos arguments. L'importance de la inatière et la science reconnue de l'auteur
de uL'iconographie de 1'immaculde conception" demandaient une appréciation de la question quelque peu dtendue ; nous ne la donnons
pas ici , mais nous avons rassemblés les points principaux dans le N<>
3 de notre / Revue" pour 1858.
En somme , nous ne regretterions pas autant l'exécution du projet
de Mgr Malou , que nous regrettons , et que nous nous permettons
même de rejeter la statue monstrueuse de Notre-Dame du Puy: vette
statue avec ses yeux percés et toute espèce de petits appartements
comfortables, pour que les mylords touristes puissent jouir á leur aise
de la eig1il-seeing du mont Cornèille --- pour qu'ils puissent s'accouder dans un oeil de cette lBavaria" ch.rétienne ou se mettre à califorchon dans le cartilage de son nez colossal: mais nous regre.tterionstrès-fort la perte de cette. image si expressive de la médaille miraculeuse que des millions d'a^ mes pieuses portent sur le coeur et chérissent d'un amour ardent et raisonnable á la fois..
NOS
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In de laatste twaalf jaren kan men zeggen , dat de wetenfehap der heilige architektuur en algemeene tektoniek, wat
hare - hoofddeelen betreft , tot eene groote klaarheid en volkomenheid is geraakt. Wel valt er , voor het aesthetiesch
geheel , in zonderheid voor de kennis der famenftemmings wetten van konstruktie en fymbolismus nog veel toe te lichten : maar in hare voornaamste vormen kan men getuigen , dat
de kathedraal der XIII° Eeuw vrij wel gekend is. Het is overbodig te zeggen, dat we , bij het vermelden van dezen ftand
der ekkleziologische vetenfchap , alleen het oog hebben op
het buitenland — bizonder op Frankrijk , Duitscbland en
Engeland. In Nederland -- in Noord-Nederland althands heeft men nog al te weinig werk gemaakt van de beftudeering
der belangrijke monumenten , die men hier toch nog in genoegzamen getale aantreft , en der boeken , die de Leipziger
en Parijzer markten ons toch vrij geregeld toevoeren , om
het ook maar tot eene middelmatige hoogte met de kennis
der gewijde kunstvormen te hebben kunnen brengen. Wat
onze belgische ftamgenoten betreft een land , waar de
Vrais principes de l'architecture ngivale" naar Pugin al vroeg
verfchenen en goed uitgegeven zijn , waar Th. King zijne
groote werken het licht kan doen zien , waar alom gelet
wordt op hetgeen de beftaande kerken nog belangrijks hebben aan te bieden -- zulk een land kan men niet zeggen, dat
vreemd aan de beweging blijft. Het is dan ook niet te verwonderen , dat zelfs de zoon van een bouwmeester uit de
fehool van Vignola , de jonge Suys , ontwerper van de ftoute
en veelszins merkwaardige,. hoezeer, in ons oog, niet volkoDIETSCHE WABèNDE
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men verdedigbare kerkkompozitie kon zijn , die men eerlang te
Amsterdam gelegenheid zal hebben te bezichtigen ; het is geen
wonder, dat, offchoon de belgische architekten der nieuwere
richting meer vindingsgeest , dan fijne vatbaarheid voor de
hetooverende fchoonheid der XIII -eeuwsche evenredigheden,
aan den dag leggen -- Lodewijk de Curte van Gent in aanmerking gekomen is bij den , helaas , wat nietig afgeloopen,
grooten wedstrijd te Rijsel. Al zijn wij er dus ver van daan
ons in gelijke fternming met den Heer Schayes te verheugen,
over al hetgeen waarin die gefchiedvorscher den vooruitgang
der belgische architektuur begroet : wij wantrouwen de toekomst der nederlàndsch-christelijke kunst in Belgiën niet ; wij
verwachten er architekten , gelijk Swerts en Guffens er fchilders zijn; wij verwachten er even veel praktische architektuur
als er nijvere archaeologie in vollen gang is. Wat de laatste
betreft , zij zal welhaast uit de beoefening van grafzerken en
zegels zich verheffen tot de kennis der a esthetische beginselen,
welke ook door die fteenen en wasprentingen onmiskenbaar
gepredikt worden.
In het buitenland dan groeiden de kiemen der ekkleziologie
reeds aan tot een rijken, een weligen boomgaard, vol vruchten en loveren ; en de hoofdprofielen van het ftelsel zijn beftudeerd , gekend , ontleed , belproken , GENOEMD, genummerd
bijna. Nu beoefent men , bij voorkeur , fomrnige onderdeelen.
Wij fpraken van den zinrijken vloer der kerk , van de zegels
der fundatiebrieven maar de ftudie ontziet zich zelfs niet
meer de daken te beklimmen, daar de torentoppen, de windvanen , de vorstkammen , al het gefneden en doorpeinsde
loodwerk van den top des gebouws te ondervragen. Aan de
KLOKKEN heeft men in de laatste tijd eene gezette beoefening
gewijd -- en gelijk het met onze wetenfehap gaat: 't is of
cene telegrafische trilling de pennen van al onze vrienden te
gelijk over dit onderwerp in beweging heeft gebracht: er is
geen afftand meer tusfchen Londen , Parijs en Weenen. Maar
ook de VENSTERS heeft men in 't bizonder tot voorwerp van
onderzoek gemaakt. Alom rijzen fabrieken van gebrand glas ---
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en men doet de w e t e n f c h a p hand aan hand gaan niet
de kunst. Dat dit noodig is, begrijpt men, naar 't fchijnt,
overal behalven in Nederland. Hier zetten zich timmerlieden en onvolwassen der Akademie ontloopen leerknapen
aan het inventeeren van bouwvormen , en.... maar daarover
een anderen keer, nog duizend keer ! .... Men beoefent dan
de glasfchildering , niet flechts in hare techniek maar vooral
in de wetten harer toepasfing : men leert dat alles vrij wel
kennen en zal zoo tot het kunnen geraken. Maar een derde
voorwerp , waaraan niet minder oplettendheid en liefderijke
ftudie te beurt valt in deze dagen , is het STIKWERK van de
bloeitijd der kerkelijke kunst. Te-recht heeft men de dwaze
aristokratische verdeeling verworpen waarbij alleen Schilder-, Beeldhouw- en Graveerkunst beeldende kunsten worden
genoemd. Te-recht heeft men zich weer geplaatst op het veld
waar men ruimer ademt dan in de muffe klasfische fchool op het veld der XIIIe en XIVe-eeuwsche kunstoefening : daar
wordt alles van de zon der waarheid en fchoonheid beftraald
en verguld : iedere fmit, koperflager, loodbewerker, fchrijnwerker , borduurder wordt er een kunstenaar : om dat het
inderdaad kunstwerken zijn, die hij te maken heeft : en daarom
moeten onze dichtgebaarde Apellesfen zich niet te zeer verontwaardigen , dat oudtijds de glazenmakers en fchilders (ook
fijnfchilders) tot een gilde behoorden. 't Is niet, dat de kunst
zoo veel lager ftond — maar het handwerk , het ambacht
ftond zoo veel hooger. Dat was aan geenen kant verlies. Naar
mate, dat de personen van invloed meer tot het begrip der
algemeene kunstbeginselen zullen geraken , en in eenig kunstftuk niet langer iets geizoleerds, iets muzeurnachtigs, iets gekamferds zullen zien , dat in watten of onder een ftolpjen
bewaard wordt, gelijk een afrikaansche half bezwemen en dodderende rateldang of een paar opgezette parkietjens maar
i n ieder kunstftuk flechts zullen leeren waardeeren een toon
van het rijke akkoord , dat hun in de befchaafde fchepping
van links en rechts in de ooren klinkt , flechts een (teen,
hier of ginds, in de keten die de geheele maatfchappij bij-
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elkaar-houdt : naar die mate zal het handwerk rijzen en zich
met * de zoogenaamde kunsten asf mileeren. Daar en dáar alleen
is voor de laatste eene toekomst zoo de waereld hare belofte houdt, en.... vooruitrolt. Het is voor ons weinig moeite aldus
te prediken, en aldus te voorfpellen , want op vele plaatsen
worden onze wenschen reeds verwezenlijkt.
Zijne Door!. Hoogw. de Bisfchop van Haarlem heeft een
bewijs gegeven, dat ook door hem de nieuwere richting der
kerkelijke kunst , en de veranderde waardeeringen , die hieruit
volgen , gefehat worden. De , Bisfchop heeft --- en naar het zich
laat berekenen , niet zonder aanzienlijke offers --- een ftel kerk.
gewaden doen vernieuwen en herftellen , die, opklimmende
tot de eerste helft der XVI° Eeuw , zeker tot het fchoonste
behooren wat er hier te lande nog aan kerkgewaden van den
goeden ftijl is overgebleven. Van 150 tot 1830 zou men te
vergeefs de wedergade zoeken van eene kunstwaardeering als
uit dit voorbeeld blijkt. Grooter dienst zou men gemeend
hebben aan de gewijde kunst te bewijzen , grooter luister aan
den Godsdienst bij te zetten als men óf een groot op doek
gefchilderd en glad vernist olieverw-fchilderij met vergulde
lijst had laten vervaardigen , om hier of daar op te hangen
in de kathedraal, of wel op ftijve klosfen een masfa gouddraad tot bloemen en krullen voor kazuifels en dalmatieken
had laten verwerken dan dit prachtig liturgiesch kunstwerk
ter eere van den Schepper aller fchoonheid te doen herftellen
en als integreerend deel der Godsdienstoefening op treffende
wijze bruikbaar te maken.
Opgedragen aan den met lof bekenden borduurwerker, den
Heer Louis Grosfé, . Stevyns-plaats te Brugge, bood dit werk
al aanftonds de beste waarborgen voor eene goede uitvoe.
ring. Men moet dan ook erkennen dat , zoowel voor het.geen - de restauratie der befchadigde deelen aangaat, als in
de geheele ontwerping en uitvoering van belangrijke tafereelen
van dit kerkgewaad , - de Heer Grosfé zich met talent en
trouw van zijne taak heeft gekweten , en alleszins de beLeherming verdient, die hem door voorname Kerkvoogden en
.
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andere vrienden der gewijde kunst verleend wordt. De fchelp
(of hoofdkap) van het pluviale , voorftellende het Zevende
Werk van Barmhartigheid Dooden begraven -- benevens de
voorftellingen op de mouwen en banden der dalmatieken ,
zijn geheel nieuw en gekomponeerd door den Heer Grosfé.
Ware door den leverancier (den Heer van Halle te Brussel) in
in plaats eener fchoone doch min doelmatige moderne goudftof,, een brocard uit de tijd aangebracht dan zou men een
nog meer harmoniesch geheel verkregen hebben.
Om onzen lezers eenig denkbeeld te geven van de fchoonheid
en rijkdom dezer kerkgewaden , volge hier eene korte vermelding der in fijn zijden borduurwerk uitgevoerde voorftellingen. 't Is onnoodig te zeggen , dat , hoewel in deze tafereelen
eenigszins de invloed zichtbaar is van het licht- en-bruin der
latere fchilderknnst -- ze. zich toch altijd voordeelig onderfcheiden boven kunstwerken als bijv, de goudsche glazen , waar
de Renaissance al te veel in zelfbewondering middel en doel
verward heeft , en in plaats van doorzichtig en geestrijk - borduurwerk , fchilderijen met zware effekten heeft geleverd. Op
het kazuifel , het priesterkleed bij uitnemendheid , is de gefchiedenis van St Bavo , Patroon der oude kathedraal .voorgefteld , benevens St Franciscus als grondvester der porta-cwlikapel l en wien men den aflaat van Portiuncula te danken
heeft ; daarbij , de H. Apollonia --- zinfpelingen wellicht op de
eerste gevers van het officie. Franciscus bovendien is de naam
van den tegenwoordigen Hoogw. Ordinarius. Op de dalmatieken ziet men afbeeldingen van St Jan de Dooper en van de.
H. Veronica , van Joannes den Evangelist en van den H. Willibrordus ; op den rugkant de gefchiedenis van: de Ha.
Maagd; in 't midden van welke, de Emausgangers voorkomen
en op de wedergade de Graflegging Xri : beide , zeer waarfchijnlijk, eene zinfpeling op de betrekking waarin Diaken en
Subdiaken tot den officiëerenden Priester ftaan daar zij zoowel Cleophas en zijn vriend , die getuige van. cie 'I' r a..0 s f tul 1)

Zie 'D. Warande" 1857, bl
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s t a n t i a t i e zijn, als Nicodemus en Joseph bij Christus' B e g r afeni sfe gezegd kunnen worden voor te Rellen. Op de mouwen
zijn de beeltenisfen geborduurd van nederlandsche of-bizonder
in Nederland vereerde Heiligen : Twee Heilige Vrouwen de
Kunst en de Wetenfchap eene romeinsche , Barbara , eene
grieksche, Catharina : Twee andere , twee nederlandsche , de
Patronesfe van het geestelijk leven, en die van het leven langs bergen en dalen St. Begga en Ste Geertruide ; voords, vier der
geloofsverkondigers in Utrecht , Friesland , Brabant en Vlaanderen : Amandus , Eligius , Willibrordus en Bonifacius. Op de
kap — het zinnebeeld van befcherming en liefde 1 , zijn zeer
eigenaardig de zeven werken van barmhartigheid aangebracht.
Ook op het gremiale wordt de Konsekratie te Emaus in herinnering gehouden ('t is blijkbaar van andere herkomst dan
de levietenrokken) ; op het velum voor de Benediktie is de H.
Geest met eene menigte Engelen voorgefteld ; terwijl op de
mijter van voren St Joseph , van achteren St Jacobus zijn afgebeeld, Patronen van de tegenwoordige hoofdkerk en van
haren Hw. Herder.
Wij hebben , met deze korte vermelding der onderwerpen
alleen ten doel tot eene naauwkeuriger beftudeering en algemeener waardeering van het prachtige haarlemsche ftel kerkgewaden aanleiding te geven ; daar de oogenblikken , door ons
aan de bezichtiging befteed niet toereikend waren , om een
volkomen ikonograf schen indruk van die fchoone tafereelen
op te doen.
Wij kunnen niet nalaten bij deze gelegenheid te wijzen op
nog eene andere restauratie van een ftel nederlandsche kerkgewaden , door den Heer Louis Grosfé volbracht : 't is die
van het heerlijk officie des Hw. Bisfchops van Luik. Men
fchrijft de teekening der keurige kleine figuren van dat ornement aan niemant anders toe dan aan Hemlinck-zelven. 't Is
gedragen geweest door den bekenden Utrechtschen Bisfchop
David van Borgondië, en hem waarfchijnlijk vereerd door onze
1) 'D. Warande" 1857, bl. 406.
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beminnelijke Gravin Maria. Dit gewaad heeft ook den ouden
vorm behouden en zijn brocard van karmozijnen fluweel en
fijn goud.
De Heer Grosfé heeft , overigens , door zijne levering van
nieuwe gewaden aan den Bisfchop van Salford (Manchester),
aan Dr Fergusson te Fulham (Londen), den Graaf de Merode
te Gheel , en elders bewezen , dat hij de aaloude kunst met goeden
uitlag beoefent. Wij gelooven trouwens , dat het bekende werk
van onzen landgenoot (in engeren zin) den H' Stoltzenberg te
Roermonde , niet behoeft achter te ftaan bij dat uit andere
ftreken , en wenschen , dat de Geestelijkheid van Nederland
onzen limburgschen vriend fteeds de ftrengste eischen moog
doen , wat den ftijl betreft , waarin de liturgische borduurwerken behooren te worden uitgevoerd.
Eer wij eindigen , nog deze mededeeling , dat de Hr Grosfé
in zijne werkplaatsen , om binnen de grenzen van alle beurzen
te kunnen blijven, ook eene keuze van fijne gefchilderde
PAPIEREN aanbiedt in den echten christelijken ftijl ; gefchikt ,
om in kapellen , bidkamers , fchoollokalen , bibliotheeken en
gewone vertrekken de tegenwoordige papierbehangsels , of de
afgrijslijke witkalk , te vervangen. Wij hebben de (talen daarvan niet gezien , maar moedigen tot een onderzoek aan.
M.

„DE G1tID2BERGSCHE OORLOG”
009SP80YHL1J8, MIDDELNEDERLANDSCH , RIDDERDICHT DER Ilfc EEUW.
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De tijd der handeling van de » Ilias der Berthouds" is (men
herinnert het zich) de helft der XII° Eeuw; liet dichtftuk
dagteekent van de (eerste ?) helft der XIVe ; het handfchrift ,
waarnaar de » maetfchappij der vlaemsche Bibliophilen" het
ftuk heeft uitgegeven is een tweede-hands kopie van een
XIVe-eeuwschen verloren geraakten codex, waarbij ter vergelijking een jonger handfchr. , van het laatst ' der XVe Eeuw
namelijk, is aangewend. Beide texten onderfcheidt men als het

Hf. van (Prof.) Matthwus en het Brusf. Hf.
We hervatten hier onze mededeelingen uit dit zeer merkwaardig gedicht, om dat het inderdaad tot de fchoone zeld zaamheden behoort.
Vroeger meende men , dat er geen middelnedérlandsche
literatuur beftond, buiten de didaktische vertalingen van Maerlanï en de chronijk van Melis Stoke. In onze dagen is men,
in tegendeel , gaan roepen over den rijkdom der middelned.
letterkunde. Te onrechte : om dat men niet bewijst te weten,
waar die rijkdom in beftaat. De middelned. letterkunde is
zeer rijk : maar niet aan dat gene wat de napraters onzer
dietsche-gefchiedbeoefenaars gelooven. Zij denken , als zij de
uitgaven overzien der » Vereeniging" en wat vroeger het
Instituut en de Maatfchappij van Letterkunde en Clignett en
reeds Huydecoper hebben doen drukken , dat de ned. letterkunde , even als de fransche bij voorbeeld , een groot getal
1 Zie

Warande", 1856, bi. 403.
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oorfpronklijke , mïddeleeuwsche dichtwerken heeft aan te wijzen. Dat is een dwaling. Nu, zeggen dan de liefhebbers:
er mogen dan vele navolgingen van vreemde dichters onder
zijn ; 't zijn toch vrij bewerkte navolgingen : adres aan » Floris
en Blancefloer". Wij vragen vergeving. Onze meeste middelned. dichters hebben zoo trouw en vaak zoo flaafs vertaald
als 't hun maar mogelijk was , en Prof. Jonckbloet is zelfs
van oordeel, dat de » Floris en Blancefloer" veeleer verloren
dan gewonnen heeft in de vertaling.
En toch is onze middelnederl. letterkunde of, om het
ellendig woord op zij te zetten, onze Dietsche Dichtkunst
rijk, zeer rijk; zoo rijk als de literatuur van eenig ander volk.
Hoe kan dat?
Zie hier : ons volk heeft gedeeld in het krachtig leven van
al de germaansche ftammen ; en heeft denkend en dichtend,
onder den invloed van klimaat, ligging, geloofsprediking en
uiterlijke gebeurtenisfen , zoo fchoon gebloeid en zoo zoete
vruchten gedragen als Franschen , Engelschen of Duitschers :
maar op onzen grond hebben de grootste gedachten , de
zesthetische beelden voornamelijk in den ftaat van verduizendvoudigde links en rechts rondfpelende overleveringen voortgeleefd; zeldzaam zijn er zoo gelukkig bewerktuigde en moedige
geniën bij ons verrezen , die deze overleveringen in een oogenblik van majestuëuzen ftilftand , op een paneel met de frisfche
kleuren der oorfpronklijke kracht hebben weten over te breng.
en. Daarin zijn we door onze zuidelijke naburen vooral voorgekomen en voorbijgeftreefd. Maar pas laad dan ook de fransche kunstenaar zijn fchilderij gewrocht , of de Nederlander,
getroffen door de waarheid waarmeê het kind der vaak ge meenfchaplijke fantaizie of de vrucht van het gemeenfchappelijke in- en doordenken in wel getrokken vormen was voorgefteld, of bewogen door die heilige liefde welke ons aanfpoort
de fchoonheid in ons op te nemen , te huwen aan onzen geest,
en als een deel van ons-zelf te herbaren , greep de vertaler
naar zijn penceel en bracht ook op dietsche doeken de vaste
harmonie ter aanfchouwing , waarin de vreemde kunstenaar
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het volksdenkbeeld had weten te befluiten en volkomen herkenbaar te maken. Dat vertalen was, zoo doende, geen werktuiglijke arbeid : maar inderdaad het uitfpreken van woorden,
die ieder reeds bij voorraad op de lippen zweefden. Daarom
verraste geen vertaling het volk ook ooit. De vertaling des
dichtftuks floot zich aan bij de inheemsche begrippen of voorftellingen, beandwoordde aan eene luid fprekende behoefte
en zoo voelden de Heemskinderen , de Ridder met de Zwaan,
Reinaert de Vos , zoo voelden S` Patricius en Genoveva zich
hier werkelijk te-huis.
Oorfpronklijke dichtftukken — eerste afwerkingen der zage
zijn dus zeldzaam in onze letterkunde; en daarom, hoe hooge
waarde er ook aan de beide uiteinden der keten te hechten.
dubbele
zij — de Zage en het Herovergevoerde Dichtftuk
merkwaardigheid zal altoos dat kunstwerk hebben twelk hier
GEHEEL geboren, opgegroeid en volwrocht is. Zoodanig een is
de hechts in 100 uitgegeven exemplaren voor-handen » Grim,
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bergsche Oorlog" ; daarom verdient de Maetfchappij der Vlaem-

sche Bibliophilen hoogen lof voor de uitgave ; daarom gaan
wij hier voort met er een en ander uit meê te deden.
Misfchien herinnert men zich nog, waar wij , ter voriger
gelegenheid den draad des verhaals lieten vallen:
De dichter bezingt den krijg , die tusfchen de Heeren van
Grimbergen en den Grave van Leuven , Godevaert met den
Baerd , ontftaan was, toen de Keizer dezen tot Hertog van
Lotharingen , het land zijner voorvaderen , verheven had. Heer
Arnout van Grimbergen met de zijnen wilden hem niet als
Leenheer erkennen , beweerende dat het geflacht Grimbergen
nooit leenplichtig aan Godevaerts voorouders geweest was,
en hieruit ontftond, bij veel heen- en wederberaadllagens, . die
lange, bloedige en belangrijke ftrijd, bij een van welker epizoden ons eerste overzicht werd afgefloten. De Keizer had beloofd , dat, indien de onwaarheid bleek van Grimbergens beweering , hij dan Hertog Godevaert in zijn recht zou helpen
bevestigen. Daarop wapende men zich weêrszijds. De Hertog
deed kooplieden uit het Grimbergsche opvangen en te Brusfel
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vastzetten. Heer Arnout trok toen met een talrijk heir tot Brusfel , op zijn weg alom pandend en rovende en den buit te
Grimbergen binnenvoerend. Maar ook de Hertog zat niet ftil.
Zijne lieden togen om weêrwraak uit in 't land van Grimbergen, en betrokken, als zij wijken moesten, het Huys te
Nettelaer, een burcht van den Hertog. Recht [laags konde
men echter niet worden.
,

Die minfte hoop w eec t'allen tide
Den meerren (alfo ie las) ,
Tot hi van lieden riker was.
Deze strooptochten (en hiermede geven wij het woord aan
onze vrienden , de vlaemsche uitgevers) duren eenigen tijd
voort en de verwoestingen breiden zich zoo zeer uit , dat tusschen Brussel en Grimbergen tot aen Vilvoorde niet een dorp
blijft staen, ten zij Nettelaer met het sterke slot. Nu gevoelde
men ter wederzijden begeerte naer vredeonderhandelingen,
maer de grave van Vianden , de heer van Breda verhinderden
dit , alsook Wouter Berthout , Grimbergen's oir. Kort daerop
overleed hertog Godevaert en werd te Affligem begraven.
Na Godevae rt den IIe , die slechts vier jaren regeerde , kwam
het hertogdom aen Godevaert den III° , nog een kind , jong
van dagen , dat aen vier voogden of momboren werd bevolen : aen de heeren Hendrik van Diest , Geraert van Wesemale , Jan van Bierbeke en Arnout van Wemmele. Als de heer
van Grimbergen den dood des hertogen vernam , beriep hij
te eenen Bestelden dage alle zijne leenhouders en verwanten
om hen te raedplegen over den krijg.
-

Hierna gevielt sint
Dat van Grimberghen heer Arnout
Ende beide syne sonen stout
Vernamen van 's hertogen doet,
Ende hadden nijt herde groet,
End in haer herte groten toren
Datse die hertoghe te voren
In haer lant hadde versocht,
Ende so vele volex hadde brocht
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Op hem , die hem daden scade;
Ende werden des staphans in rade
Dat si die wouden wreken seere;
Om dies dat doot was haer heere
Dochten dat si niet ene twint
En gaven om dat jonge kint.
Dies ontboot heer Arnout
Sijn vrienden jonc ende out
T'enen nameliken daghe ,
Ende oic alle sijn maighen.
30130 Leenknechten ende man
Quamen te Grimbergen an,
Gewapent herde wel ter cuere.
Doen sprac mijn heer Arnout vuere:
u Ghi heren , die hertoge van Brabant
Die op ons gesticht heeft brant,
Ende ons geerne hadde verdreven,
Es doot, ende na hem es bleven
Een kint van jongen jaren.
Radijt nu, wy sullen varen
3070 Ons wreken daer in 't lant
Op die ons willen hebben gescant !"
Die here van Breda sprac doe:
#Goeden raet sal ie geven hier toe
Laet ons opsitten sonder vaer,
Wy sellen varen te Nettelaer,
Dat niet verre en es van hier;
Wy hebben ridderen stout ende fier,
Ende wij sellen in allen sinnen
Die borch beleggen. Eest dat wise winnen,
3080 So laetse ons , in corter stoet,
Slechten tot in den gront,
Ende 't dorp verberren sonder sparen;.
Ende van daer laet ons varen
Te Vilvoorden al te male ,
Ende af breken borch ende sale
Ende verberren 't dorp gereet,
Dat ons nu al te na steet,
Ende in de oogen al te seere..
30,50
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Hierna sonder letten meere
Willen wy ons beraden saen,
Wat wy dan voirt willen bestaen."
Heer Arnout sprac : NDese raet es Boet:
Also wil ie dat men doet !"
Hi dede gebieden met staden
Dat men wagene dede laden
Met brode ende oic met wine ;
Ende si laeden hoer wapine,
Tente ende pavelj oene ,
Dies men mochte te doene
9100 Hebben , ende dair toe gestutte,
Dat oirberlec ware ende nutte.
Doen die van Grimbergen waren
Al gereet , sonder sparen
Togen si al onverveert
Ghereet te Nettelaer weert,
Ende voerden met hem in de vaert
Menich start springende paert ,
Menich . ors , menich rosside ;
Oec voerden si met hem tien tide
3110 Menigen stilt ende baniere,
3090

Die rikelijk waren ende diere.

Men blies dair hoirnen ende trompen,
Ende lieten die orssen henen trompen
Des si te Nettelaer quamen,
Daer si belagen te samen
Die vaste borch alomme ende omme,
Beide in rechte ende in cromme.
Sy gingen slaen in dat groene
Tenten ende pavelj oene ,
3120 Daer si in souden rusten daghen;
Ende als die van binnen saghen
't Here dat daer was gelogiert ,
Werden si seere gescoffiert ,
Ende verveert in allen sinnen.
Sine wisten wes beginnen;
Want sy waren onversien.
Doch sloten sy vaste na dien
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llaer vaste poorten (dat wet)
Ende verhameiden met
3180 Haer wikette met groter spoet,
Met ketene vaste ende goet,
Ende met grote bomen sterc.
Daer na droegense hoer werc
En grooten steenen totten mueren
Daer si mede souden rueren,
Woude mense in enigen sinnen
Stormen; sy droegen ten thinnen
Stercke bogen ende gescutte,
Ende dat te stormen was nutte,
8140 Om hem te waerne met eren.
Ende van Grimbergen die heren,
Doe si gelogeert waren,
Ginghen si sonder sparen
Eten, drineken , slapen doe;
Maer si bewaerden hen alsoe
Dat si daden in der nachte
Doen al te sconen sciltwachte
Goeden lieden, diese in haer laghe
Wel behoeden totten daghe.
3150 's Morgens dede met gewout
Gebieden mijn heer Arnout
Dat hem elkerlije bereide;
Hy wonde die borch sonder beide
Stormen of asselgeren gaen,
Ende als men dat heeft verstaen
Wort in 't here groot gescal.
't Voic gulle hem wapenen al;
Sy daden aen halsberge of platen,
Ende wapenroe, die hem wel sateii,
3160 Eic na dat hy begheerde.
Sy gorden goede snydende sweerde,
Ende namen helmen ende scilde.
Daer na daden de heren milde
Knapen nemen ende serjanden
Vaste tergien in hare handen
Ende hoek-awelen in haer hant,
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Daer si mede, si u becant,
Den muer met souden breken,
Ende houwen ende afpeken.
8170 Ende doen si waren bereet
Togen si derwert wel gereet
Ter borch toe met groter spoet,
Somme t' ors , somme te voet.
Sy bliesen trompe ende hoorne
Dien van binnen ten toorne,
Die hem vaste setten ter weere.
Die van buten quamen met ghere
Al ter borcht toe gereet,
Wel gewapent ende bereet,
3180 Ende gingen die borch sonder vieren
Sterckelic asselgieren;
Hout ende stroe dat si brachten,
Ende vulden die diepe grachten
Ondancs die van binnen,
Die uytworpen in alle sinnen
Menighen herden, swaren steen.
Oec scoten si al in een
Scerpe stralen ende pilen
Uit haren boge dicwile.
3190 Maer d' ander hadden targien vast,
Dat hem niet en scade een bast,
Ende volden die grachten daer
Dat men cortelic daer naer
Aen den muer ginc te voet.
Doen hadden sy. met groter spoet
Groote leederen ende stercke,
Die men maict te selken wercke,
Ende rechten se ane die mueren.
Der wert groot ende stuere
3200 Dat assaut ende vermede
Wel begonnen te .xx. steden,
Sy daden comen sonder sparen
Alle haer scutten , die daer waren,
Die opwert in dat rueel
Scoten menich scarp quareel,
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Die daer vlogen min noch mee
Gelije hagel ende snee;
Ende van buten ende van binnen
Elc pijnden om winnen,
3210 Ende scoot sinen vianden jeghën.
Daer vert gequetst menich degen,
Beide van buten ende van binnen;
Men stormde daer in allen sinnen,
Ende die van buten sonder stop
Clommen daer die lederen op,
Ende droegen met gewelde
Boven haer die vaste schelde,
Waer op men menigen steen
Worp ende stac in een
3220 Met grote glavien lanc.
Si daden an haren danc
Die lederen tumelen neder,
Die nochtan verquamen weder,
Ende togen emmer ter lederen toe;
Want dier van buten was doe
Vele meer dan dier van binnen:
Dies sijn si in allen sinnen
Ten mure clommen boven.
Men mochtse prisen ende loven
3230 D'ierste , die ten muere bestreden
Die vianden met vromicheden.
Dier was een voirwaer
Mijnheer Geraert van Herlaer,
Ende van Oyenbrugge mijnheer Henrie
Ende heer Willem sekerlijc ,
Die borchgrave van der Thomen ;
Dese waren opgecomen
Ten muere aldaer yerstwerf;
Nochtan waren si menichwerf
3240 Geworpen op hare stilde
Die sy hielden , die ridders milde,
Dat si bina waren gevallen ;
Doch quamen si mit allen
Al stridende hantgemene
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Jeghen de vianden groot ende cleane,
Ende sloegen grote slaghe.
So vele deden si in dien daghe ,
Dat men hare dade scone , goet ,
Met rechte prisen moet.
3250 Wat si geraecten metten sweerde,
Dat velden si al tegen d' eerde,
Si daden tumelen van den muere.
Met tweeen , met drien , ter selver ure.
Die van binnen weerden hem vast;
Maer si werden te seere verlast,
Ende vermant in allen syden;
Ende doen si hare gesellen stryden
Sagen , die daer waren beneden,
Ende si al sulken anxt leden
3260 Op den muer daer si waren ,
Clommen si op sonder sparen
Met .x. met .xij. te malen ,
Ondancs den anderen (wet wale)
So dat si quamen ten muere
Boven ; ende dair , tier ure
Wert menige man te dale gevelt
Van den muere met gewelt.
D'andere lieten's hieromme twint,
Sine clommens boven met genint,
3270 Soe dat si ten muer quamen ,
Ende begonsten alle te samen
Te stridene op den viande ,
Die hem weerde metten brande,
Ende somme (dat wale wet)
Worpen si met stenen net ;
Maer dire van buten was so vele ,
Dat si moesten in den nijtspele
Wiken die van binnen waren;
Want daer wasser in dit toe varen
3280 Doot ende gequetst ene partie.
Van den muere vloen sie
In de borch , ende sloten se toe;
Maer die ander volgden doe
DIETSCAE WARAWDE
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Na die andren ter borch w aert ,
Ende daden die poerten op ter vaert ,
Dat haer geselscap quam binnen;
Daer begonst men in allen sinnen
Die borch te bestriden nu.

De brabanders snellen den belegerden ter hulpe onder 't bevel van Arnout van Crainhem ;
3520

Sijn tornekeel was goet ende fijn,
Ende was eens met siere baniere ,
Die abelic was ende diere,
Van claren goude , ende daerin
Een cruce van kelen , meer no min,
Van sable een craye fier
Steende in 't overste quartier.

maer de burcht, te Nettelaer, was reeds ingenomen en afgebroken als zy aenkwamen. In het veld , by Nettelaer , randden • zy echter de Grimbergenaers aen; maer moesten 'het
eindelijk opgeven. Die van Grimbergen behielden het veld en
vervolgden de Brabanders tot onder Brussel.
Toen de momboren van den jongen hertog_ Godevaert de
nederlage vernamen door hun leger in het veld te Nettelaer geleden , en dat de sterke burcht aldaer afgebroken was , beriepen zy al de leenheeren van Brabant te Cortenberg om
over 's lands zaken te beraedslagen. Men besluit aldaer een
machtig heir te verzamelen om een einde aen den overmoed
der Grimbergsche heeren te stellen. Die van Grimbergen hadden besloten naer Vilvoorden te trekken om de burcht aldaer
ook te verwoesten , toen zy den tocht van het brabantsch leger naer Grimbergen te weten kregen. Nu togen zy het te
gemoet en een groote veldslag werd geleverd in de vlakte buiten Grimbergen.
Arnout van Grimbergen verdeelt zijn heir in vier scharen.
De grave van Vianden was leidsman der eerste schare ; met
hem waren : de burchtgrave Willem vander Tommen , Pieter
van Imple, Arnout van Cobbenbosch, Willem Tant , Aldert
van Beighem , Geeraert van Herlaer en andere. -- De tweede

1IIDDELNEDERt, RIDDERDICHT.

34f

schare leidde de heer Geeraert van Breda ; riet hein kwamen
zijne vier zonen : Geeraert, Zeger, Heindrik en Jan; en Wouter van den Damme , Willem van den Bogaerde. -- De derde
legerbende gaf heer Arnout aen Wouter Berthout, zynen oudsten zone en zes anderen riddren : Zeger van den Male , en
deszelfs zoon Simoen , Godevaert Screihane en dezes twee broe •
deren en Jan van Caelmont. -- Over de vierde schare nam
Arnout van Grimbergen zelf liet bevel , en met hem waren de
heeren : Arnout van Oyenbrugge , en dezes zoon Heindrik ;
Paridaen van Eppeghem , Heindrik Hoesken of Hoesten , Paridaen van Massenhove en zijn oom Geeraert (Arnout B. H.)
van Liere, Arnout van Hombeke en zyne vier zonen. Arnout
van Grimbergen beval den standaerd den heere van Assche
en Arnout van Hombeke met zyne vier zonen.
Wanneer Arnout van Grimbergen aldus zijn volk had verdeeld bleef hy stil houden op dat veld buiten Grimbergen en
hy beidde daer de Brabanders , die snel naderden , daer zy
Bene lichte bende van Grimbergen hadden verslagen en meenden
dat gansch het leger vluchtend was. Toen de heer van Wese-male , maerschalk van Brabant en bevelhebber der Brabanders, vernam dat de Grimbergenaers hen in slagorde afwachtten , deed hy zyne troepen stand houden en verdeelde dezelve
ook in vier scharen ; elke schare telde vijfduizend man. De
heer van Diest leidde de eerste legerbende,
Met hem quamen een deel siere n ge ,
Die hem hielden in dien daghe
Algader onder sijn baniere,
Die root was getij c den viere,
Van gouden , twee vaesschen daer in
Van sable ,

de heere van Bierbeke leidde de tweede schare , de heere
Hendrik van Rosselaer de derde en de heer van Crainhem
en van Wesemale de vierde. De standaerd van Brabant werd
bevolen den heere Van Wemmele , hem en zynen magen.
Beide legers naderden elkander onder geklank der hoornen
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en bazuinen. Hendrik van Oyenbrugge', die sterk en jong was,
reedt, vooruit en wilde den eersten kamp wagen en den vyand
eerst bestaen. Een knape Jan genaemd , die de wapenen droeg
van Wesemale, reed hem uit het brabantsch leger tegen; maer
deze werd zoo hevig door Hendrik geraekt dat man en paerd
te neder vielen ; als zyne speer gebroken was , trok hy het
zwaerd en woedde schrikkelijk onder de vyanden. Ondertusschen trekt de schare , door den grave van Vianden geleid,
tegen die van den here van Diest ; de legerbende den heere
van Bierbeke bevolen tegen de gene des heeren van Breda, en
zy streden als Roelants genoten. Geeraert , des heeren zone van
Breda,
Den stilt...
Van kelen , met drie sautoren
Van selvere , ..
Met enen palestene...
Goet ende fijn van lasuere ,

stak Warnaer van Thienen , dat hy dood ter aerde viel. Menig
degen bleef op het veld verslagen. Daer vochten de grave
van Vianden en de heer van Diest
Sijn stilt was root tier ure
Met enen inscildeken daerin.

moedig tegen elkander. Wouter Berthout naderde welhaest
met de derde schare en trok tegen die van den heer van
Rotselaer , en stak eenen van 's Hertogenbossche dat hy van
zijn paerd ter neêr stortte.
Doen quam dair sinen hogen draf
Die here van Rotselaer in den strijt
Ghereden, en menich man tier tijt,
Die hem bilt onder sine baniere,
Die wit was , rikelic ende diere
4470 Met drie lelien van kelen root;
Die brachte geleit ende conroot
In der Brabanters side.
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Selve was hi in den stride
Gewapent als een ridder wel;
Sijn ors was dapper ende snel,
Met sinen tekenen overtoglien.
Hi hadde den schacht (ongelogheii)
In die hant, ende sloech met sporen,
Men moeite d'erde doven horen,
4480 Daer hi over gereden quam.
Alsen heer Wouter vernam
Berthout , reet hi hem j eghen ,
Ende heer Henric opgesteghen
Weder, op heer Wouter doe,
Ende stacken metten spere soe,
Dat hi was bi na mit allen
Van den orsse neder gevallen.
Heer Wouter die hem tamelike
Onthilt, stat mijn heer Henrike
4400 Met sinen stereken spere weder
Op den scilt , door dat leder
Van der plate , dat 't spere booch
Ende in menichen stucken vlooch;
Her Heinric die ridder snel
Onthilt hem van den steke wel.
Ende trac 't sweert uter scheiden
Ende slouch heer Wouteren sonder beiden
Op den helm rechte boven,
Dat hi van den slaghe verstoven
4500 Wert ende al te male in dole.
Van toorne ontstak hi als een cole
Die leecht ende bernet in 't vier,
Hem worde verwermt beide sijn lier
Van groter verwoethede :
't Sweert troc hi uter scede ,
Ende heeft heer Henric geslegen,
Die jegen den slach brachte Bedregen
Den schilt te poente in 't gevoech,
Daer hi een grote stuc af sloech,
4.510 't Sweert voer voort in de borst,
Ende wonden een deel , sonder vorst
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Dat bloet daer uyt gelopen quam;
't Sweert hi anderwerf nam,
En waende te slaen op sijn hoet;
Maer een ander ridder stoet,
Dien hi metter selver snede
Geraecte , dat hi hem dede
't Hooft afvliegen verre.
Doen wert mijn heer Heinric erre,
4550 Die heer was van Rotselaer;
't Sweert nam hi aldaer,
Ende verhief 't met beide handen.
Hi waenden slaen toten tanden;
Maer d'ors ontdroeghene aldair
Uten slaghe ; maer 't sweert baer
Voer den orsse tusschen de oren,
Dat hy 't geraecte te voren ,
So dat voer ten herssenen toe.
Dat ors storte neder doe ;
4530 Maer heer Wouter sprane op saen,
Ende gine over sine voeten staen,
Daer street hi alse een here ;
Doe riep hi : u Grimbergen !" sere,
Selken die sijn roep vernamen,
Gheredelike si toe hem quamen;
Daer quam her Heinric van Oyeiibrugge ,
Die sterc , jonc was ende vlugghe:
Doen hi 'Grimbergen' roepen hoerde,
Reet hi derwaert metten voerde,
4540 Ende quam daer heer Wouter stoet
Op d'eerde , ende vocht te voet.
Doen wert erre mijn heer Ileinrie
Met speren sloechi vreselie
Op die heer Wouter aenstoeden
Dapperlije ende onvermoeden,
Ende stac enen ridder daer,
Die metten here van Rotselaer
Comen was te desen stride,
Rechte op sijn slincke syde
-4550 Dat hi viel uien gereide.
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D'ors nam al sonder beide
Mijn heer Wouter met gewoude.
Hi peinsde dat hi 't dancken soude
Heer Heinric t' eniger stede,
Die dele joeste dore hem dede,
Ende hem was dat ors goet,
Dien hi staende vant te voet.
Doen voerden die heren te harde
Met crachte doer die viande,
4,580 Daer si anxtelijc op streden
Te met, dat si deure leden.

Daer werd angstelijk gestreden. Dan kwam de heer van
Crainhem met de vierde schare aen. Tegen hem trok de heer
van Wesemale;
Sijn tornekeel ende sijn baniere
Waren rijckelic ende diere
Ende al eens van kelen root,
Met drie Lelien groot
Van silvere verheven scone

ook kwam Arnout van Grimbergen daer ende heer van Asschc,
..... dien in die vaert
Bevolen was de standaert.
Nochtans bant hi selve baniere;
.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

Sijn tornekeel dat was van goude
Ende van kelen.....
Van .x. stucken , na siju behoirte

Arnout , de heer van Grimbergen , rende alleen uit : hy zat op
een ors appelgrauw , dien de heer van Moy , zijn verwant,
hem gezonden had uit Artois. Tegen hem kwam Geeraert van
Wesemale gereden , dè speren waren dra gebroken en moedig
streden zy dan met de zwaerden.
Men blies daer , sijt seker das,
Als dat here vergadert was ,
Menighen trompe ende basinf, ;
Men riep dus lade in schine
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Menighen roep , menich teyken;
Niemant wilde den anderen wijeken.
Die grave Dideric riep : «Vianen !"
Ende ginc sijn lieden vermanen
4710 Dat si hem wel proeven souden ,
Ende den strijt vaste houden.
De here van Breda riep : «Breda !"
Ende sijn sonen oec daerna
Riepen sijn teycken sonder berghen;
Ende her Arnout riep : «Grimbergen !"
Ende her Wouter Berthout
Riep : l Me ehelen !" met gewout.
Selc riep : uAssche !" Gele riep : «Beyghem !"
Ende elc sijn teyken dat hem
472,0 Toe hoirde in allen rechte.
Dese waren van den geslechte
Van Grimbergen ; ende van der side ,
liepen lude in den stride
(In de ander side , dat wet) :
«Lotherike ende Brabant !" met.
Selc riep : ,,Diest !" selc : «Wesemale !"
Selc u Craynhem !" (weet wale)
,iRotselaer" , i, Wemele ," seic «Bierbeke !"
4130

Wert daer geropen tien stonden
Van hem die banieren bonden.
Ele riep dat hem toehoerde ,
Ende na den cri ende na den roerde
Sijn si te samen daer gevaren.
Der vergaderde in der scaren
Haestelike 't. kynt bi den vader,
Die neve bi den oem algader ;
Daer d'een vrient bi den anderen helt
Wert daer , met groter gewelt,
4740 in beide siden sere gestreden,
Ende menich man overtreden,
Ende met sweerden dorhouwen.
Oec so mocht men daer scouwen
Menighen halsberclt ontmaelgiert,
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Menighen helm gefaelgiert ,
Menighen scilt in spaneren gesleghen ,
Ende verminct menich deghen ,
Menich voet , arm ende hant
Afgeslagen in dat sant.
4750 Men mochte peerde ende rosside
Al idel sien lopen uten stride
Daer die here af was doot.
Daer was anxt ende groote noot
Aen beiden siden op dat velt.
Daer quam gereden met gewelt
Van Leefdale mijn heer Godevaert
Wel gewapent , op sijn paert,
Al van den hoofde toten teen:
Sijn baniere , sijn scilt al een
4760 Van goude , met drie roosen daerin
Van kelen root , meer no min;
Van kelen oic een quartier.
Sijn ors dede lopen die ridder fier,
Dat scone , start was ende goet ;
Jeghen hem quam in 't gemoet
Van Grimbergen heer G eraert ,
Die stout was ende onvervaert.
Hi hadde een stiven scacht
Met enen pinnoncele bracht
4770 Van samite scone ende groene.
Van Leefdale die ridder coene
Reet jegen hem dus weder;
Ele stat d'anderen dore 't leder
Van den stilde , dat si bogen
Ende die speren in stucken vloghen.
Hierna quamen die heren t' samen
Met borste ende met lichamen ,
Met helme ende met stilde,
Weder elc wilde ofte en wilde
4780 Dat si , met orse ende met allen,
Ter erden quamen gevallen ,
Daer si beide een stuc tijts laghen.
Menighen sach men derwaert jagen
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Daer dese leren lagen neder
Om hem op te heffen weder;
Maer en waert niet so saen
In den strijt daer gedaen ,
Elc woude den sinen ierst helpen op.
Daer wert ghegheven menighen dop,
4790 Aldair die heren laghen onder,
Dies strijts mocht elken wonder
Hebben , die daer hadde gesien
Beide dat jagen ende dat vlien
Doch werden si met grooter pine
Opgeheven in de hutsine.
Men gaf daer eiken sijn sweert,
Doen ginghen de heren weert
Van yerst weder striden seere ;
Ende mijn heer Arnout die here
4800 Van Oyenbrugge , ende heer Henric
Sijn sone diesgelijc ,
Sijn gewapent hiertoe comen;
Daer heeft heer Arnout genomen

Van Oyenbrugge sijn starc spere ,
Ende stac van Wavere den here,
Dat hi bina met allen
Van den peerde was gevallen
Want met pine , met arbeide
Ililt hi hem in 't gereide ;
4810 Ende heer Henric heeft vercoren
Heer Wouteren ende stacken voren
Op den scilt so overseere,
Dat heer Wouter die here
Van den orsse viel ter erden neder;
Maer hermonteert wert hi weder
Van sijns selfs gesellen doe ,
Die daer gereden quamen toe.
Oic quam dair die here van Aa,
Wel gewapent - (als ie versta)
4820 Van kelen met enen sautore
Van silvere gaende dore.
Hy stac van Oyenbruggc heer Ar noudc
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Op den seilt van roeden goude
Ende van sinople dat hi spleet;
Die scacht brat , ende daer hi leet
Sloechene heer Arnout boven
Op den helm , men moeite loven
Beide arm ende oic sweert;
Want hi den riken helm weert
4,331) Ende 't beckeneel spliten dede;
Ende hadde hem aldus ter stede
't Sweert niet in de hapt gekeert
Hi hadde hem een evel spel geleert ,
Of hi hadden so gewont
Dat hi nemeer en ware gesont;
Ende here Arnout voer voort,
Hi ende syne sone , die groote moort ,
Daden over die viande;
Sy sloegen af voete ende hande,
484 Q 1-loofde , armen , bene met.
Aldus stridende (dat wet)
uamen si onder die baniere
Van Grimberghen weder sciere ,
Die her Arnout hilt , haer here
Die ghestreden hadde sere
Als een prince vrome ende stout.
Doen voer te hant heer Arnout,
Ende sijn sone neven hem , houden
Daer menich dood lach ter mouden.

Arnout van Grimbergen kwam met zyne zonen daer ook
aangereden en streed moedig tegen de Brabanders. De heer
van Assche die helm , zwaerd en schild verloren had,
streed woedend met eene kolve ; hy greep eene sterke speer
en doorstak eenen Brabander dat hy zieltogend nederviel en
sloeg met den schacht eenen anderen dat hy levenloos nederstortte, en zoo voer hy door het vyandlijk leger heen tot dat
hy by Arnout van ilombeke kwam , waer hy den standaard
zag wapperen , die hein toevertrouwd was. -- Zoo duerde reeds
de strijd voort van 's morgens vroeg tot nanoen , en die van
Brabant hadden meer vole verloren dan die van Grimbbcrgen,
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Elc wou den andren sonder bliven
Van den velde daer verdriven.
Alse die dorpliede vernamen,
Hebben si hem alle te samen
Dapperlike omme sent
Van die woenden daeromtrent.
Sy daden die vloeken slaen,
Ende vergaderden sonder waen,
Vele lieden, na mijn versinnen,
Gewapent te Grimbergen binnen
4940 Met ghisarmen ende met pijcken,
Daer si ten wighe wert met wouden strijcken
Met swaerden , met vodden , met staven,
Daer si slagen groot met gaven,
Also ie u sal openbaren.
Also si allen vergadert waren
Coren si eenen leytsman,
Ende hiet Van Massenhove Jan;
Hine was blode , lac no traecli,
Hi was der Grimbergsche maech,
4950 Ende

bestont hem (na mijn Tien)
Herde na van bastardien.
Hy was vrome , stout van moede;
Maer niet rike was hi van goede.
Doen hy leytsman worden was
Dede hi voeren , sijt seker das,
.LX. scutteren gaen tier wilen
Met boghen ende met scerpen pilen ,
No meer en hadde hiere doe.
Daerna dede hi gaen alsoe
4960 Lieden met staven ende met piken.
Daer na dede hi henen striken,
Die daer metten sweerde quamen,
Ende metter ghisarmen te samen.
Dus bescaerde hise (dat 's waer)
Ende droech selve daernaer
Haer lieder standaert ,
Die al sweert was , in die vaert
Daer stont in : leen witte kercke'
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Na des cloosteren gewereke ,
Die men noch heden op den dach
Aldus wel bescouwen mach.
Hi sprac : u Ohi heren , siet voor U,
Ende peinst algader nu,
Dat men ons in corter stont
Af sal herren in den gront,
Opdat wy den strijt verliesen;
Dies seldi u vianden kiesen,
Ende slaen groote slage ende swaer.
Winnen wy den strijt aldair,
4980 Ende wise van den velde driven ,
Wy selen ewelic heren bliven."
Doen riepen sy al gemeine,
Out, j onc , groot ende clein e :
# Wi selen die viande soe slaen
Datter ons gheen sal ontgaen ,
Hem sal berouwen in corten dagleen
Dat sy ons hier met oghen saghen."
Dus sijn sy tomen al samen
Op dat velt , daer sy vernamen
4990 Groten , stercken , bitteren strijt.
Doen sprac haer leytsman tier tijt:
«Treet aen , ghi heren , ende slaet sere
Laet ons bejaghen heden ere."
Doen riepen si alse d' onvervaerde:
,,Treet voert met den standaerde,
Wy sellen u volgen ende bystaen,
Ende grote stercke slaghe slaen.
Die veile dat wy moghen leven,
En selen wy u niet begheven."
5000 Mettien gaf die leytsman sciere
Eenen sinen neve die banniere,
Ende nam een hantacx in de hant,
Daer hi mede als een wigant,
Ende als een vrome coene man ,
Te stridene began.
D' ander volgden wel saen ,
Ende hebben die viande bestaen.
4970
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Si ginghen striden als d' onverveerde ,
Selc met staven , selc met sweerde.
010 Binnen dat men daer street sere
Heeft van Wesemale de here
Ommegesien ende heeft vernomen
Dat voetvolc te gader comen
Met tolven ende met massuwen,
Dies eiken wel mochte gruwen.
Dat voetvolt ontsach de here;
Want si streden herde sere;
Sy sloeghen voer hem ter eerden
Orssen, mannen , mede peerden,
J°'° Ridderen , baenrotsen mede;
Sine gaven niemant vrede.
Toen sprac die Í here van Wesemale
Ten here van Diest (wet vale):
// Segt , here , welt is u raet,
Nadien dat hier gescapen staet ?
Hier sijn tomen met ghenent
Die dorplieden van hier omtrent,

Wel gewapent en de voirsien,
Als die niet en willen vlien.
5030 S y hebben nu begonnen strijt ,
Het 's quaet volt , des seker sijt,
Sine kennen coninc noch. grave;
Commen wy onder hare stave ,
Sy slaen ons seker doot;
Sine kinnen in hoer conroot
Geen edellieden , ridderen , noch knapen
Wien si tonnen hier betrapen
Heeft seker sijn lijf verloren.".
Doen sprac die here van Diest te voren:
5040 J e en weet (sera mijn leven!)
Wat rade hier toe gheven.
Bliven wi hier , na mijn verstwen,
Sy selen ons sonder twivel slaen ,
Of leggen , ons in vancnesse ,
Daer ons éen dach zal duncken sesse."
Binnen deser talen ende spraken
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(ringhen die boerlude maken
Inden strijt onder die viande ,
Ende sloeghen menighen in den lande.
3050 Wie dat ouder hem quam.
Die veghe doot dat hi nam;
Sine spaerden peert noch man
Win si consten komen an;
Si dronghen emmer voert vaste,
Ende onthaelden so de gasten
Dat si van den selven stride
Serich worden ende ontblide.
Die scutters stoten vaste ende sere ,
Menighen knape , menighen here;
5000 Die scerpe pile , die dair vloghen
Uten stercken groten boghen
Hebben gewont menich peert.

Zy gaven niemand vrede ; zy streden immer voort en
maekten harden strijd; zy drongen zoo zeer voorwaert , dat
de Brabanders gedwongen waren achteruit te deinzen en eindelijk de vlucht te nemen. Die van Grimbergen behielden het
veld en keerden met grooten buit naar Grimbergen terug,
waar zy dezen deelden.
Daer keerde 't vole ongespaert
Weder te Grimbergen waert,
Ende voerde met hem te samen
Groeten roef , dien si namen,
5120 Ende hare gevangen mede.
O e c hadden si te dier stede
Orsse , rossiden , peerden,
Daer si voeren hare veerde,
Ende ander Boet dat si met minnen
Deilden te Grimbergen binnen.
Sy daden hem ontwapenen gemeine ,
Out, jont, groot ende cleine,
Ende ginghen hem te ghemake
Daen van menigherhande sake,
3130 Ende van ate ende van drancke.
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Haer gevangen daden si saen
In stercke ysere ketenen slaen,
In veteren ende in boyen swaer,
Dat sire seker waren dair
Dat si hem in ghenen sinnen
En mochten ontgaen noch ontwinnen.
Die ghenen die daer waren ghewont
Deden men ersateren terstond ,
5140 Ende verbinden haer diepe wonden ,
Die si ontfaen hadden tien stonden.
Men leitse soete ende sachte,
Ende achterwarese ende wachte
Van al dat hem mochte deren.
Sy hebben oic na hair begheren
Hem te rasten samen gedaen;
Ende heer Arnout (na mijn verstaen)
Van Grimbergen die here
Dede grootelijcx sijns selfs ere,
5150 Ende toghet daer sijn doghet groot;
Want allen , die waren doot
Bleven 's daegs in den stride,
Dede hi halen in weder side
op wagen , op karren sonder sparen,
Weder si vrient oft viant waren
Ende daedse ter selver uren
Algader in den clooster vuren;
op een kerkhof dede hise graven.
Die sier waren dede men laven ,
5160 Ende die ghewonden verbinden vel.'
Hier na ghinc sonder groot spel
Heer Arnout ende sijn sonen beide
Slapen , dat es waerheide;
Sy hadden gevochten metten brande,
Dat sijs moede waren , op den viande,
Ende hadden raste wel te doene.

NIEUWE BOUWWERKEN, -VOLTOOYINGEN EN -DERSTELLINGEN
IN NEDERLAND.
ivo
KERKEN (III).

V1.
S' Laurentius te Alkmaar.
I.

Daar zijn twee manieren , waarop in de behoefte aan Bene
kerk door katholieke parochiën voorzien wordt.
De Bene manier is deze:
Men begeeft zich tot. een eerlijken timmermansbaas, die
reeds vele tot kerk beftemde en voor kerk gebruikte bouw werken gezet heeft. Die brave man weet , dat men , met het
maken eener kerk , in 'het gothieke, of in het byzantijnsche ,
of in de bouworden van Vignola vallen kan ; hij houdt het
er ook voor, dat men zich niet altijd » ílaafsch" aan een
» bouworder" hoeft te binden. Hij heeft gezien , dat de oude
Heer Suys fomtijds vormen gebruikt heeft, die in Vignola
niet gevonden worden. Een weldoener der kerk heeft hem
ook gezegd, dat Von Schinkel zich even-min trouw aan de
lesringen van Vignola en Scamozzi hield. Deze weldoener heeft
van een beroemden kunstkenner gehoord, dat er zelfs voor Benige
jaren in Duitschland iemant is opgeftaan, die de Gothiek veel
verbeterd heeft, en uit haar en uit de klasfieke ftijlen dat
gene heeft genomen wat het, mooist in beiden was 1 . Hoe
1 F. W. Horn, nSystciii eitics ncugcrman. Baufty1,b'", 13-4;
IV.

DIETSCHE WARENDE
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zou, bij zulke ondervinding en bij zoodanige berichten , onze
bouwmeester zwarigheid zien, om zich vrijheden in zijne fchepping te veroorloven , en om vooral zijne lastgevers , waar zij
niet het geheel onmogelijke vergen, te wille te zijn: te meer,
daar er gothische mannen in het land zijn , knappe mannen,
die beweeren , dat er , bij voorbeeld , in de Gothiek geen onderfeheid is tusfchen de kunst der XIIIe en die der XVI6
Eeuw , dat alle evenredigheden , alle vormverbindingen in geheel het gothische tijdperk gelijkelijk thuis behooren. Na Benig
overleg met het kerkbeftuur en met de weldoeners, wordt er
een plan gemaakt : bij voorbeeld een gothiesch. Dat is te zeggen met puntboogvensters en -veaastertjens, puntboogdeuren en
-deurtjens en met autaarnisfen met drie of vijf zijden. Naar even
redigheden wordt voor 't overige niet gevraagd , als de bepaalde
fom maar niet over. fchreden wordt en het bepaalde getal
klapftoelen in het » choor" en het bepaalde getal kusfentjens
maar in de » heerenbanken" geplaatst kunnen worden. Preekftoel, biechtftoel , doopvont , fakristij wordt aangebracht waar
er ruimte is , en indien er ruimte is. Soms. , is de kerk onder
een dak met de pastorij , maar toch altijd zoo , dat dit van
luiten. niet in 't oog . loopt. Hoc de kerk geplaatst wordt, of
liet roer of de boegfpriet van dit petrusfeheepjen naar liet
Oosten of naar het Noorden gekeerd is daar heeft men
niet op te letten : de Heer wil » in geest en in waarheid" gediend zijn , en daarom komen de vormen er niet op aan.
Tout clwrnin conti uit á Rwne ; het fcheepjen zal altijd de
haven wel bereiken , en de groote XIXu-eeuwsche dichter Van
Someren heeft -fehoon gezegd:
,Is hier het choorkleccl wit — is daar cie tabbaart zwa t -Een Goal doorziet en woont in beider ziel en hart."

Zoo , of ongeveer zoo , laat de (lichter Van Someren zich uit;
en de beroemde archeoloog , Ds . Mensinga, heeft -getuigd , (lat
liet fyiiil)olisinus Gene ongerijmdheid was.
Als het plan nu gemaakt is , wordt het aan een der talrijke
kerkbouwkenners i,inneu ons vaderland gefulbmittcerd , of ook
wcl aan een lJ^^i rda itl^.el!ctl arc - itel.1,. om er etui e aaanmcr-
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kingen op te ontvangen. Van gantscher harte geeft onze bouw.
meester daaraan gehoor, en welhaast verneemt men , dat de
beftekken in het Hof van Braband en in den Liggenden Os
ter lezing liggen. Binnen weinige maanden verrijst een zindelijk gebouwtjen, dat zoo veel op eene kerk gelijkt als een
held uit de » Amsterdamsche Vier Kroonen" op Frederik Barbarosfa of op den Landvoogd Gessler : behalven dat de helden
uit de »Vier Kroonen" niet zindelijk zijn. Echter hebben ze
met genoemd bouwwerk gemeen , dat men ook bij dit een
poging doet om de fouten en zwakheden der konstruktie wech te
blanketten met de ftukadoorskalk, even als de vlekken en
rimpels der artiesten van het kerinistooneel verdwijnen onder
het menie- en krijtpreparaat hunner aangezichtskleur.
De andere manier is de volgende:
Men vraagt , onder opgave der bizondere vereischten van
plaats en gemeente , een plan van een geoefend ARCHITEKT.
Wij zeggen niet begaafd architekt : want dat zou een pleonasme
wezen. Een onbegaafd DICHTER is geen dichter; zoo, wie
ARCHITEKT zegt , zegt , o. a. , eene ziel , van. God met het
Poëetiesch Licht en de Scheppende Kracht der Architektuur
begiftigd. 'toen Boileau de geesteloze fchrij vers waarfchuwde
niet naar de dichtveder te grijpen, zeide hij:
«Soyez plutot ma on, si eest votre talent".

Hij zou zich vel gewacht hebben te zegen : » Sois pluutot
architecte". De ware roeping en het wezen (Ier bouwkunst
was in de Eeuw van Lodewijk den XIVe nog niet dermate
vergeten , dat hij bij den » architecte" le feu divin ontbeerbaar
gerekend zou hebben. Maar wij zeggen geoefend architekt:
want de man heeft nog vele andere zaken dan dichterlijk
gevoel en verbeelding noodig.. 1 lij moet geoefend zijn in de
leer en praktijk der konstruktie , in de esthetische kennis en
kunst, in de leer der fyi nboliek ; hij moet het akkoord ken11e11 , waarin deze drie volkomen harnloniesch 1'anienklinnken.
Zoon architekt heeft ve1 kerken van liet, ltc lijdpcik (lei,
-
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romaansch-duitsche I kunst gezien en beftudeerd ; ook voor
hem hebben de talrijke bronnen gevloeid, waaruit men, in
zijn lees- en fchrijfvertrek, zoo onfchatbaar veel tot aanvulling
zijner kennis kan opdoen. Voor de keuze van dien architekt
moet men met geen persoonlijke bedenkingen te rade gaan:
men is daarin zoo vrij als een vogel in de lucht. Maar eenmaal den dichter gekozen dan moet men aan geen recept
voor het poëetiesch gewrocht meer denken ; dan moet men
ook don architekt op zijne beurt vrijlaten. Deze wenscht de
vrijheid niet te gebruiken met verfreading der ware regels:
eene vrije vertaling is flechts daarom waarlijk vrij, om dat ze
meer waar is en den dichter nader aan den zin of althands aan de
uitwerking brengt , die men met het ftuk beoogt. Als de architekt zijn ontwerp gereed heeft, dan komt het volk , en even
als bij den beeldhouwer , die het gevoel der geheele natie
heeft uitgefproken , toen hij liet Randbeeld van haren lieveling maakte, roept het volk uit, als het plan is voortgebracht:
» Ja , dat is vleesch van ons vleesch en gebeente van ons gebeente'" Zoo gaat het , mids men den waren architekt kieze.
En is het volk op het oogenblik inisfehien nog niet vatbaar
voor den volkomen indruk, -welke zulk een getuigenis uitlokt als gij den waren architekt gekozen hebt, zal het
daar eerlang rijp voor worden.
Te verbinden konstruktie, esthetiek, en fymboliek ziedaar
wat de kerkvoogden eri bouwmeesters der oude dagen fteeds gewild hebben ; ziedaar den weg , waarlangs-alleen eene herftelling
in kracht en eere der nederlandsclre bouwkunst verwacht kan
worden. Een merkwaardig voorbeeld van nlecwerking tot bereiking
1 De Gothiek is geboren in die ftrekeu, waar neen liet centrum der monarchie van Karel den Groote kan (tellen. Zij zou roet nog ineer recht Fransch
dan Germaansch kunnen heeten -- indien mei meende, dat het Fransche niet
onder het Gerrnaaiische begrepen inas. Dit doet ons den naam van rornaanscliduitsche kunst gebruiken. l omaanscli-Diiitsch is vooral onze Dietsche Kunst.
Ook onze I)ietsche Liter atuur was in 1200 , in 1400 , en in 1 700 , RoinaanschDuitsch. Zelfs de alexandrijnen vaiiVondel zijn Roinaanscli -- 't valt niet te
ontkennen. re 11eb1en er ook fee ^, zius verlegen meê te zijig. 't Is eene
fchoone taak voor eerre natie olp zijn bodem bruiloft te houtalen van do twee
gioote eleisieíuten
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van dat doel, hebben wij iii de» Dietsche Warande" aan te teekenen, na dat wij er reeds op eene andere plaats gewag van maakten.
Na onderfcheidene minder of meer gelukte proefnemingen
van hetgeen de Gothiek in ons Vaderland, federt de herleving der
Christelijke Kunst , vermag , zullen ook de bewoners der noordelijker provinciën eene eerste zegepraal der goede beginselen
mogen vieren; de tradiliën gedenkende van Bisfchoppen als de
Zalige Bernuiphus ' van Abten en Abdissen als Walter van
Egmond 2 en Gravin Richardis van Nassau 3 , zal men de kunstleer
van Bisfehop Henrik van Vianden 4 voor het eerst, flats vijf, zes
eeuwen , in holland weder in loepasfing brengen. Aan de stad
Alkmaar, de begraafplaats van den beroenidsten der hollandsche Graven uit de bloeitijd onzer niidde1gefchiedeni , valt
de eere ten deel, weder de bakermat te zijn der herleving van
de Gothiek zeker een der heerlijkste verfchijiiselen , waarin
zich de volksgeest van Graaf Floris den Ve , de godsdienst- en
kunstzin der Xliie Eeuw, geopenbaard heeft. Is het inderdaad
niet opmerkenswaardig, dat juist Alkmaar, binnen welks gebied de beroemdste riederlandsche kunstenaresfe in het nieuwere
proza en onze romantische dichter hij uitnemendheid het licht
zagen , het bevoorrecht oord zal zijn, waar der schoone bouwkunst de kroon zal worden opgezet? - Wij treden hier niet
in eene vergelijking der onclerfcheidene richtingen van Toussaint en Hofdijk , maar niemant zal ontkennen , dat in beiden
zich een oorfpronkelijk en aan de moderne vatbaarheden geëvenredigd genie uitfpreekt , hetwelk tevens krachtig gevoed is
met de fappen van den historischen grond. En zoo is het ook
met den architekt , aan wien de ftichting der nieuwe Heiligdomftede te Alkmaar is opgedragen. Bij de toenemende ontvikkehing van het kerkelijk ftelsel , is men hoe langer hoe
1 Die de rornaansche St fiers en St Jauskerken te Utrecht gebouwd
heeft omftreeks 1050.
2 ' Ao D' 1142 perfectum eft temphim in Egmunda a 1)ornino Waltero
Abbate octavo." Jo. a Leydis
3 Bouwvrouwe en ie Abdis van het klooster te Roermorele, waar de tcgQnw.
1unsterkerk toe behoorde: gekonsakreerd , 1224.
4 Bouwheer van den Dom te Utrecht 1 254.
:

:5110

NIEUWE BOUWWERKEN -VOLTOOYINGEN EN

beter de elementen en wetten gaan kennen eener katholieke
bouwkunst voor onzen tijd , en te recht begrijpen de bouwmeesters zoowel als de letterkunstenaars, dat, gelijk Reichensperger zich uitdrukt , de kunst zich moet voeden met het merg
der gefchiedenis" : daarom heeft de architekt Cuypers de verloopene eeuwen ondervraagd, om hare lesfen op te volgen in
zijne kunstfcbepping , om hare bloeyende loten te enten op de
ftammen van den aan te leggen hof. Maar even min als Alkmaars
dichter, bij het heropwekken van het vrije , en rijke , en edele
diclitfysteem van de dagen der volksepopceën en balladen , zich
beperkt tot de beoefening en nabootsing van de Nederlandsche
poëzie , van de vlotte traditie en den rhythmischen zang der
Nederlandsche middeleeuwen - even min als hij die louter
nabootst - even weinig gaat de heer Cuypers , die Alkmaars
nieuwe Laurentius-kerk bouwen zal , alleen bij het Nederlandsch
verleden voor de keuze zijner bouwvormen te rade - even
weinig vergenoegt hij zich den Munster van Roermond of den
Dom van Utrecht na te bouwen. Onze germaansche kunst der
Xliie Eeuw heeft vooral aanfpraak op beoefening in hare /choonste
monumenten; en als er een edeler toon is af te luisteren, een
fijner kleur na te temperen, volgende de kunstenaars, die aan
Bovenrijn of Seine hebben gezongen en gefchilderd - dan beftaat
er geen reden, om met die beste vruchten van onze gemeenfchappelijke romaansch-duitsche befchaving de tegenwoordige
kunstbehoefte niet te laven en te voeden. 't Is dus zeker niet
te misprijzen in den christen architekt onzer dagen, dat hij
het fchoonste wat onze ftamgenootschap heeft voortgebracht,
bij voorkeur in zich opneemt.* liet kan den Heer Cuypers niet
meer dan zoo velen kwalijk opgevoeden of minder volleerden
onder onze kerkbouwmeesters ontgaan zijn , dat de kerken
uit de latere, en wel uit het laatste en flechtste tijdperk der
Gothiek bij ons ongelijk talrjker zijn , dan die van een vroeger,, zuiverder en krachtiger kunst-periode: maar moet dat
een reden zijn , om die kerken in haar geheel 1 of in hare
1 Het zoû evenwel reeds een groot gewin zijn, al bouwden onze hollandsche
en utreehf.sche dorpskcxkrnakers de eenvoudigste monumenten van vroeger. ook

-HERSTELLINGEN IN NEDERLAND.

361

deeles te volgen ? De lieer Cuypers doet afftand van geen der
evenredigheden, der hoofdlijnbepalingen , der vercieringsmiddelen , die de romaansch-duitsche , •en bizonder de dietsche
kunst befchikbaar ftelt maar hij bevlekt, gelukkiglijk, zijn
kunstenaarsgeweten niet met het gebruik dier tudorboogen,
dier doorvallende frontalen , dier kleingeestig uitgegraven pijlergeledingen , noch met het misbruik dier veêren en vlammen , dier doorgeftoken en gebogen pinakels , waar andere
architekten , het zij om een zangchoor te kunnen bouwen,
liet zij om een fakristij te gipswulven , het zij om een kalen
muur te vervrolijken , het zij om een zinledige venstertraceering voort te brengen , het zij om een altaar- of orgelfchrijnwerk te timmeren , hunne toevlucht in zoeken bij de modellen van 1500.
De teekeningen van het ontworpen Alkinaarsche heiligdom
hangen in de tegenwoordige kerk ten toon. Wij zullen, voor
die genen onzer lezers , welken de gelegenheid ontbreekt dat
kunstwerk in oogenfchouw te gaan nemen , er hier eene beknopte l)efchrijvillg van laten volgen.
Reeds de platte grond, dien wij op kleine fe haal hier bijvoegen , onderfcIleidt zich door die harmonie van lijnen , welke,
doorgaands met, doelmatigheid en zinrijkheid falnengaat. Wij
hebben hier te doen roet eene kerk, die , over het kruis gemeten, buitenswerks, eene verhouding oplevert van cirka
60 (ah) bij i0 (cd) ned. ellen. liet eerste cijfer bepaalt tevens
te recht de fchoone hoogte, waartoe, in vervolg van tijd , de
ontworpen toren zal worden opgetrokken. Alhoewel voorshands,
op het loffelijk voorbeeld der vaderen , de kerk f echts zoo
ver volbouwd zal worden , als de middelen zullen - toelaten
dat is , het presbyterium (caf) voltooid , de beuken (igltk
dus ook het middenfchip , lnnno) onder dak , en ook de toren
(ploq) waarfchijnlijk, reeds tot de hoogte der dakvorsten
van den Hechtsten tijd maar na. Wat belet , bij voorbeeld , cie kerk van Baarn
(Prov. Utrecht) te volgen , die , uiterlijk , non, bijna ongefchonden is ? Zelfs de
venstereggen Leftaan nog grootendeels. In dit kerkjen van 15000 is méer harmonie dan in neten- van de tien nieuw geboluwde kerken.
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zullen wij het plan befchrijven in zijne geheelheid , dat is,
trouwens , de kerk in hare , naar men hopen mag, reeds
fpoedig aanbrekende toekomst.

Wij treffen hier Bene kerk aan , waarin het geheiligd getal
Drie, met zijn onderdeelen n vermeervoudiging, in den geést
der liturgische fchrijvers , kennelijk op den voorgrond treedt.
Drie beuken en drie ftagiën zoowel van het Westen (b),
naar het Oosten (a) , als (in het dwarspand) van het Noorden (e) naar het Zuiden (d).
De rechte beuken , in hun drietal , ftrekken zich echter
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niet verder uit dan tot aan het fanktuariurn in het hooge choor
(van i Ic tot r u). Daar wordt dit choor aan weérszijde door een,
in plan uitnemend fraai geordonneerd , diakonikon of sakristij
(s r v w x), . gerwekamer (w), ten N., en (t u A b y), fehatkamer (x)
t. z., geflankeerd, en de westmuren (r s en t u) dezer fakristijen
leveren , onder het uiterste gewelfsveld der lage beuken , aan
beide zijden eene kapel met autaar (a en c) op. En daar het
dwarspand mede drie beuken (geflt, e E•. G f , D g h F heeft en,
ter lengte van éen kerkvak aan elke zijde, buiten de rechte
beuken fpri ngt , heeft de architekt gelegenheid gevonden , tegen
den oostwand van de kruisarmen , een vierde en vijfde autaar
(ii en i) aan te brengen.
Wanneer men dus in het kruiswerk ftaat, ziet men, op
drie verfchillende afftanden , de vijf altaren (iiBi ci) voor zich
uit , en als opgericht tegen de oostwanden der kerk. In het
eigenlijk fanktuarium , dat dus geen choortrans , en DERHALV E
geen triforium heeft , prredomineert , tegenover liet aangeduide
drietal , de EENHEID : het is eene, wat men noemen kan veidiepte apside -- gefloten met DRIE zijden van den zeshoek
(X31, 1H N , N y), verdiept door de toevoeging van het kerkvak,
waarin links en rechts (sx, ty), de fakristijdeuren zijn. Deze
vijf zijden van het Heiligdom onderfcheiden zich van het overige
der kerk door de VIJF ranke vensters het zinnebeeld van
tiet mysterie. In de twee overige choorvakken is ook het triforium opgenomen (s o , t P , o Q , i ri). Archwologen weten,
(lat de Roos, om hare VIJF bladeren , even zeer het zinnebeeld
is des Gehei^ns, en juist om deze reden aan Maria gewijd,
wier wondervolle persoonlijkheid wel bizonderlijk door het
Heilige (Ier Heiligen van onzen tempel gefywbolizeerd wordt.
)

Over-een-komstig met traditiën , die acht of negen eeuwen
oud zijn, is de lengte dezer kerk op tweedcrlei wijzen in
driën te verdeelen : namelijk : de voorkerk (met doop- en uitvaartkapel (s en T), die gerekend wordt van de westingang des
torens (b) tot aan het eerste kerkvak (l o) eene lengte van
ongeveer )o voet 1 ; het schip, met twee beuken van het
! Van de onderste t'toentr•ecle tot eiui oostkant ter Linnenberen van den toren.
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dwarspand (t D e f r o) ; het choor (Q v M N y R --- of, in ruimer
,zin, e E r s x M N y t u G f). Het eerste is voor de armen, de (katechismus-) kinderen , en de dooden hulpbehoevende leden _der
kerk; het -tweede voor de volwassen gemeente ftrijdende kerk;
het derde voor de geestelijkheid — die de zegevierende kerk
vertegenwoordigt. Tweede verdeeling : het fanktuariuin t-net de
vijf vensters (SX MN yt; het mindere deel van choor en dwars.
pand (sQeghfitt), waar . gepreekt (m) wordt , biecht gehoord
(aa , bb, cc, dd), en de H. Kommun' ie aan de leeken (Q R of o P)
gegeven ; het fchip en de westbeuk des dwarspands niet de
voorkerk (Pil>ghFkq). En bij deze echt liturgische distributie
heeft de architekt in dit plan allergelukkigst een gewenscht
groot middenplein met de hoofdlijnen eener kruiskerk weten
te vereenigen. Om de vier kruispijlers (QRMn), die in de
romaansche zoowel als in de gothische geftichten fteeds voor de
zinnebeelden der Evangelisten 1 hebben gegolden , fcharen zich
de twaalf zuilen-, die , van Konstantijn tot Maximiliaan , fteeds
de Apostelen, of kerkleeraars bij uitnemendheid hebben afge-beeld : twee in het presbyterium (op). twee in eiken der beide
kruisarmen (ee, ffi gy, hh) ; zes in het fchip (ii, kk, ll, mm, u, v) 2
Men ziet, dat het omhelzen der eenig ware beginselen den
kunstenaarsgeest aan geen banden legt , noch dwingt zichzelven of anderen te kopiëeren.
De Heer Cuypers heeft thands dertien groote en kleinere
kerken in aanbouw, en geen twee zijn het zelfde. Trouwens,
als een waar dichter ook maar twee fonnetten fchrijft , eerbiedigt hij wel in beiden de regelen der kunst — maar ze zijn
toch altoos wijd verfchillend van elkander.
Behaiven hare vijf altaren een punt van over-een-komst
met de aaloude St Laurenskerk te Alkmaar — heeft het tegenwoordig plan aan de Westzijde (gelijk we reeds aangaven) ten
Noorden hare doop • (s) , ten Zuiden hare uitvaartkapel (T) ;
.

1 Aan den choorpijler der Evangeliezijde van de kerk v. Naarden (met hare
uitmuntende welffchildering) vertoont het kapiteel de zinnebeelden der IV
Evangelisten. Zijn die fymboliesch versierde kapiteelen van het latere gothische
tijdperk wel heel algemeen?
2 N. B. I?e geledingen der pilaren op on„ p;annetjen zijn niet volkomen juist.
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plat is weí?rszijds van den toren. Opmerkelijk , en mede der
verwantfchap met de oude kerk getrouw, is de bekapping
ingericht '-. Het presbyterium, namelijk , zal een fteenen ge welf ontvangen , welks drukking door fteunboogen (de eerste
in Holland , federt l 500) hecht en eierlijk van buiten zijn
wederftand zal vinden. Zoo, zou de Bisfchop van Manden
zeggen , omgeven de vroomste Christenen het eigenlijk Heiligdom en fpannen er de fteenhuive der vereering boven uit.
De rechte en dwarspands-middenbeuk (1Qno g e f hh) daarentegen zullen met een houten doorloopenden puntboog-welf
overtimmerd worden : nagenoeg van konstruktie , als we voor
omstreeks een jaar geleden ons nog overtuigd hebben, dat
de kapel van Floris V op het (lot te Muiden is bekapt geweest. Deze behandeling der puntboogkap doet het fchip een
merkelijk eind hooger worden dan de welven van het presbyterium ; zoodat hier 1° de regel van Durandus in toepasfing
wordt gebracht dat het verlaagde priesterchoor het zinnebeeld van de nederigheid der kerkbedienaars zij , en 2° gelegenheid gegeven om tegen den muur, die van het ftcenenverwelf tot de kruispandsbekapping reikt, een tafereel van
den in zegepraal ten troon zittenden Verlosser werkelijk boven
den zoogenaamden »triomfboog" (Q u) te fchilderen : hetwelk
bij het binnentreden der kerk eerre fchoone uitwerking do en
zal. 'degen den westgevel (lo) zal daarenboven het . Laatste
Oordeel worden voorgefteld , om als waarschuwing te dienen
l)ij het uitgaan der kerk.
De kerk zal drie toegangen hebben : de hoofdingang onder
den toren ten Westen (b) , waar, naar den regel, Christus'
Godheid en Menschheid , of het Oude en Nieuwe Testament
door zal worden voorgefteld; de geveldeur van den noordelijken kruisarm , die aan de Allerheiligste Maagd (c), die van
den zuidelijken , welke aan St Laurens (d) gewijd naoog zijn.
Heeft men, ter zijde van de koninklijke deur (b) , de poorte
l

1 Zij zal echter nog fchooner zijn : want terwijl de zijbeuken der groote
kerk, even als hier met fteen gewelfd zijn, heeft haar presbytet•iiim Hechts
een bouten tongen-elf.
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des Heils (s), de Doopvont namelijk aan. beid é zijden der
Zuid- en Noorddeuren zullen biechtftoelen , dus weer andere
genadepoorten, in den muur worden gemetseld .(aa, bb, cc, dd),
en deze zullen hier dus (wat met de tegenwoordige behoeften
geheel ftrookt) een integreerend deel uitmaken van het gebouw.
Boven die ingangen zijn de transfeptwanden voortreliijk beliandeld. Daar vindt men voor-eerst gelegenheid in drie nis
ren , Heiligenbeelden op te richten. Hierboven, op de hoogte
van de t.riforia of gewone kerkgalerij , worden de vier boogen,
waar deze, in ieder kerkvak uit beftaat, door vier edel in -,
gedeelde vensters vervangen: als wilde men boven het Zuidportaal b. v. de vier kardinale Deugden in het glas fchilderen en aan de Noordzijde die vier geheimzinnige Heilige Vrouwen Stc Sophia (de wijsheid) , met hare drie dochters Fides,
Spes en Charitas (Geloof, Hoop en Liefde). Hoog in den trotschen • boog eindelijk , die deze muren bekroont , praalt een
roos of radvenster met majestueuze evenredigheden. Na dat de
vijf choorvensters met voorftellingen in gebrand glas zullen
bekleed zijn , bieden deze rozen een heerlijk veld aan het
genie van den kunstenaar. Maar loopen wij de toekomst niet
te ver vooruit.
De preekftoel wordt tegen den Markuspijler (m) opgericht;
zeker niet te onpas -- daar fchrijvers van gezach in den H.
Marcus bizonder het orgaan van den H. Petrus zien. Bij Bene
plaatsing van den preêkftoel tegen den MatthTuspijler (Q) zou
ook de prediker geheel met den rug naar het fanktuarium gekeerd zijn , en zich achter in de kerk moeilijk doen hooren.
De toren is ontworpen als volgt : Hij maakt een innig aan
de kerk verbonden bouwdeel uit. Op zijne eerste verdieping ,
boven het fchoone , met een frontaal bekroond door een ftoep
voorafgegaan portaal , fchitteren de drie- en vierbladen eener
eenvoudige roos in hare zware iraceering, gelijk het voor een
toren eigenaardig is. Die roos verlicht de orgelgaanderij der
kerk : zoo dat eenmaal hare fchitterende ruitjens de gekrys
tallizeerde tonen van het orgel zullen fchijnen. Boven die
roos , van buiten . op de hoogte van het kerkdal; , wordt dit
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dak , op den torengevel in een keper met drie ranke lichten
en een gemetselde geneuronneerde kaplijst uitgedrukt. Allergelukkigste gedachte. Vooreerst befchermt die frontaallijst
welke tusfchen de konterforten gevat wordt , het vensterwerk
van den gevel ; in de tweede plaats vindt de bouwmeester gelegenheid om (zoo als hij 't in de kerk aan de transfeptwanden ook met zoo veel wetenfchap gedaan heeft) den muur,
des noodig zijnde , hooger te verdunnen. Boven - het dak der
kerk gaat de torengalerij rond , waar de vierhoek in een achthoek overfpringt, zoo als de regel dit voor groote kerken , op
konstruktieve evenzeer als fymbolische en esthetische gronden aan de hand geeft. Aan zijne hoofdzijden heeft die achthoek kepergevels, boven die hoekberen van den kubus, rijzen
vier hoektorens , die met fteunboogen aan de kern verbonden,
deze tot aan de fpits vergezellen. Voor de verklaring daarvan,
kan men , bij Durandus te rade gaande , in den toren liet volhardend geloof erkennende , dat door de 1111. Kerkvaders , Gregorius, Ambrosius , Hiëronymus en Augustinus , onderfteund
,wordt 1 .
Men moet den aanblik van het westfront der geheele famen
ftelling zelf gaan genieten , om zich een juist denkbeeld te
kunnen maken van het heerlijk monument waarmeê Alkmaars
veste ftaat verrijkt te worden : de fchoon geëvenredigde toren
met zijn vijf flanke (pitsen ; links en rechts, de zijbeuken der
kerk met hare vensters ; op een verwijderd plan de uitfpringende kruisarmen , even zeer met zijbeuken , die eene schoone
werking doen ; alles verfterkt met konterforten ; de muren in
gewenschte verfcheidenheid bevensterd ; de dakhellingen met
overkapte dakvenstertjens verlevendigd.
't Is overtollig hier uitdrukkelijk bij te voegen, dat er aan
de eerste wet dei- kerkelijke bouwkunst bij dit ontwerp vol-daan zal worden : De .[(eik heeft cm e geer goede ori ntaiie
IET.-O.-t.-O. Om redenen, bij eene andere gelegenheid te ontwikkelen, kunneii in de noordelijker landen de kerkassen
1 Verg. een artikel v cr '1: ii foron van Vcchcl ia den wTijd" Van kaau^iktr
9 21 :Dcc. 1857.
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meer afwijking ten Noorden lijden dan elders ; de noordelijke
afwijking van het opgangspunt der zon brengt bovendien de
les van het Boek der Wijsheid. in toepasfing , lift. XVI , v. 28.
Men behoort aan het Parochiaal Kerkbeftuur van St Laurens te Alkmaar allen lof te geven wegends zijne wijze , be-langeloze, moedige, en ijverige voorbereiding dezer geheele
kerkbouwzaak. Wij betuigen het, in naam der goede beginselen , den warmsten dank , dat het , om eene goede oriëntatie
mogelijk te maken , en daardoor aan de eerste esthetische
voorwaarde van een katholiek kerkgefticht te voldoen , zich
belangrijke opoi`feringen getroost heeft. Wij wenschen den waardigen Heer Deken Van Gent hartelijk geluk, met liet grootsche werk , dat onder zulke gunstige voorteekenen begonnen
wordt. Is het geen Eskuriaal van den Spaanschen Koning, dat
men hier bouwen zal , in den vorm van het marteltuig des
Heiligen : het is Bene Laurentiuskerk , in den vorm van liet
H. Kruis , heenwij zend naar het Oosten , » id est ad Christum",
dat kruis waarvoor Laurenïius de marteldood geftorven is,
en dat hem, met Stephanus , voor eeuwig den levicteurok ten
purperen Heiligenmantel heeft 'doen adelen.
En wat de ftad Alkmaar. betreft : Er woont daar verlichte
kunstzin en waardeering van vaderlandsche, monumenten. Wij
twijfelen geenszins of het gemeentebeftuur zal bevroeden wat
verfraaying de nieuwe kerk aan hare ftad belooft , en zoo wel
als de Koning van Pruisen bijdraagt tot den katholieken Dom
van Keulen zal het Alkmaarsche gemeentebeftuur , altbands
zullen zijne leden zich bij het nieuwe en vele offers eischende
werk niet onbetuigd laten.
Het meeste moet de kerkgemeente doen dat fpreekt van
zelve : trouwens zij kan overtuigd zijn , dat zij voor een betrekkelijk lagen prijs , het fchoonste en hechtste MONUMENT zal
verkrijgen , dat er op dit oogenblik in Nederland gemaakt kan
worden -- en dat geen der beste arcliitekten van het buitenland,
noch Clutton, noch Scott , noch Schmidt, noch Statz, noch
Viollet- le- due dit, werk zijner onwaardig zou rekenen.

--.^-

-^

Jos- .. A, Tii.

KERKELIJKE NEDERLANDSCHE OUDHEDEN,
T. EENE BEMONSTBANCIE , VAN 1522 , VOORTKOMENDE
VAN HET VOORMALIGE KLOOSTER DER CLARISSEN
TE AMSTERDAM.
ii. EEN SCHILDERSTUK VAN JACOB BORNWATER , VAN
DORDRECHT, A° 1554 1
DOOR

EDWARD VAN EVEN.

Tijdens den afval der Nederlanden , in de laetste helft clei
16 eeuw, werd er een aenzienlijk getal tafereelen en kunstwerken uit de kerken en kloosters van holland naer België
overgevoerd. Vele dier gewrochten werden ten •onzent, in do
omwenteling van 1795 vernield. Doch niet allen hebben dit
lot ondergaen. 111cr en ginds zijn er nog voorhanden welke
het meeste belang opleveren voor de geschiedenis der Catho
lijke kunsten in ons vaderland.
Wij zijn voornemens de lezers der DIETSCHE WARANDE een
oogenl)lik op te houden met een paer gewrochten van dien
oord„ in het vertrouwen (lat OIIZO mededeeling de belangstelling
zal opwekken van al wie den ouden kunstroem van holland
Ier herte gaet.
1. lIet eerste (lier kunstwerken is cene remonstrancie in
oogivacischen stijl, vervaerdigd , in 152 122, voor het voormalige
Klooster dor Clarissen, te Amsterdam. Zij vormt een toren
tjen , in koper verguld, van cello ongemeene rankheid. Als
sanenliang kan men zich niets kunstiger, niets edeler, niets
'1ielitrlijkcr inbcchlcii Zij herinnert vrij wei de steenen torens
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onzer openbare gebouwen uit de 15e eeuw, zoo als dengenen van het Raedhuis van Brussel en van de kerk van
0.-L.-Vrouwe van Antwerpen. De remonstrantie, geheel en
gandsch à jour, is opgeschikt niet kleine beeldsteden en* sic.
raeden van allen slag , in den derden oogivaelschen stijl.
Onder de standbeeldjens welke er in voorkomen , bemerkt men
degenen van den Zaligmaker , van S. Franciscus en van
Sinte Clara, alle van eene allerkeurigste uitvoering. Op den
onderkant des voetstuks leest men de volgende woorden:
1

Ceij otrt 'arr tati eit tiau .(ansitrtiain , 21° 542 .

Deze remonstrantie leert ons welk eene verhevene vlugt de
zilversmidskunst , in de eerste helft der 16e eeuw , in Holland
had genomen. Na de vernietiging van het Klooster der Claris
sen van Amsterdam werd zij aen liet Klooster der Minderbroeders van Leuven geschonken. Men weet dat deze gemeente
op hare beurt, in 1796 , werd afgeschaft. De overblijvende
Minderbroeders schonken het kunstgewrocht, in 't begin dezer
eeuw, aen de Parochie-Kerk van 0.-L.-Vrouwe ten Predikhoeren , te Leuven , alwaer het zich tfiands nog bevindt , en als
een meesterstuk bewonderd wordt i),
II. In de werken over de Nederlandsche Schilders (Vlae mingen en Hollanders) welke in onze Bibliotheek voorhanden
zijn , heb ik te vergeefs den naera gezocht van JACOB BoruN
WATER, van Dordrecht, die in 15i4 bloeide. Karel van Mander , die ons de meeste bijzonderheden heeft gelaten over de
meesters der vroegere hollandsche School , zegt er geen woord
van. liet was nogthands een kunstenaer van wezenlijke ver
diensten. De man bezat de gave der zamenstelling en wist
met zijne kleuren belhendiglijk oni te gaen. 11 verdient derhalve eene plaets in de geschiedenis der Kunst.
Over enkele dagen zagen wij ten huize van den Eerw. Meere
-

1) Bestaen cie archieven van liet Klooster (er Clarissen v^Lti Amsterdam,
en, zoo ja, is er geeue mo olijkheid om (iel Iiacin de 'ervaerdiget-,s van dit
kunstgewrocht te ontdekken?
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TERDIE , Pastor der Kerk van St-Jacob , te Leuven , een klein
tafereel van Bornwater. Dit schilderstuk, erkomstig uit een
klooster van Holland, afgeschaft tijdens den opstand tegen
Philips II , vertoont den Kalvarieberg , en is versierd met een
schier onopnoemelijk getal persoonaedjen. De samenstelling
heeft vele verdiensten , en het koloriet is van eene ongemeene
kracht. Alles verraedt eene hand die liet penseel meester is.
Op eenen steen , in den linkerhoek van het tafereel , 't welk
op hout is uitgevoerd, leest men het volgende opschrift:
» JACOBUS BORNWATER , DORDRACENSIS , PICTOR , ME
PINGEBAT. 1554."
De man die het hier besprokene gewrocht vervaerdigd
heeft , moet vast grootere. werken gelaten hebben. Trouwens,
men wordt zoo niet in eens een schilder van talent. Wij
vestigen op hem de aendacht der liefhebbers van de Geschiedenis der Kunst. Welligt zijn er binnen Dordrecht, zijne
vaderstad , nog gewrochten van Jacob Bornwater voorhanden.
Ziedaer eenige bijzonderheden over een paer kunstgewrochten welke, in de laetste helft der 16e eeuw , van Holland
naer Belgie werden overgebragt. Daer moeten er schier in al
onze steden voorhanden wezen. Doch de meeste dezer werken
dragen geene opschriften , en zoo is het veelal moeijelijk , zoo
niet onmogelijk, hunnen oorsprong te bepalen.
LEUVEN, 6

Junij 1858.
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XXVI

OORKONDEN.
Iv.

DE KLEEDERKAMER VAN EEN ZEEUWSCH EDELMAN IN HET JAAR 1600,
DOOR

J. J. VAN I)ER HORST, Pa.

Wel-Edele Heer Bestuurder!

't Zal wel niet noodig zijn , hier de verklaring af te leggen,
dat ik mij zeer gevleid gevoelde met uwe vereerende bede,
van nu toch eens met niet ledige handen de » Dietsche Warande" te bezoeken. Welnu : ik voldoe aan uwe uitnoodiging,
en breng dan ook iets aan , dat misfchien in uwen' lusthof
nog een verloren hoekje mag vinden. Ik vermeet mij daartoe
te gereeder , omdat het volstrekt geen werk mijner handen
is , en zeer gevoegelijk des noods ook onder de » oorkonden"
een plaatsje kan innemen. In de lijst der » voorwerpen , waarover -- zoo schreeft gij zelf ter » Inleiding" — in onze Warande
behoort gehandeld te worden", komt ook op de nederigste
plaats het bekoorlijk hoofdstuk » ZEDEN" voor. En die » zeden"
onzer voorouders verlangt ge opgespoord en voorgesteld te zien
ook in het » HUISELIJK LEVEN ", ja tot zelfs in de A KLEEDING ". Mag
ik dan tot dit laatste hoofdstuk eene kleine bijdrage leveren,
en voor den bezoeker der » Dietsche Warande" de kleederkamer van een Goesch Edelman uit het begin der XVIIPe eeuw
eens openen?
Ik heb voor mij liggen het testament van » Jonchr. anthoni
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vande weerde", geschreven door Amy Jan van Rijen openb
notario bijden hove van Hollant geadmitteert, ter Goes refiderende, op heden den fetfentwintichften Decemb' XVje." iNadat de vrome edelman zijne ziel » Gode almachtich" bevolen,
en den » fchamelen huyfarmen" van Goes en Ouefant rijkelijk
heeft bedacht, vermaakt hij , kinderloos als hij was , vele legaten aan zijne naaste bloedverwanten , en wel de aanzienlijkste aan den natuurlijken zoon zijns overleden broeders, Philips
van Gindertale. Onder de legaten nu van dezen neef komen
ook voor : » mitfgaders mijns teftateurs cleederen met alle t' ghene
tot mijnen live is behoorende." En welke die kleederen en
verdere lijfstooiselen waren , weten wij uit den aan het testament vastgehechten » Inventaris van Landen Houve én meubelen goederen die Jonchr. anthoni van weerde by Teftamente
heeft gelegatiert aen Philips van Gindertale , natuirlijcken foone
van Phf Gindertalen den ouden nu overleden gemaeckt ende
genomen door last en ten overftaen van De Heer Mt Johan
Huyffen Rentmr van Bewefterfchelt." Ik ligt ze dus daar uit.
Zij komen voor onder het opschrift:
MEUBELEN.
Eerft twee grauwe mans Hoeden een met een filveren boetbant met
gouwe doppen , dander met een gouden bant.
Een fwarten hoet met een gouden bant en vergulde fchelpen.
Een armofijne mantel.
Een caffa mantel van binnen met vluweel ende twaelff paffementen.
Een groene laeckene mantel van binnen met groene pluys , geboort
met twee goude paffementen.
Een rooden fcharlakenen mantel met filver galon ende filver knoppen.
Een fwarten lakenen rouwmantel.
Een bruine mantel met gouwe knoppen.
Een roo fchaerlakene kafiacke met een roode fchaerlakene brouck
met filver geboort.
Een wit wambais met lere mouwen vol filver galon geboort.
Een caffa wambais met een caffabrouck met een hemtrock met gouwe
laeckene mouwen.
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Een grauw heerefay gemengelt coleur cafiacke ende brouck van éen
ftoffe met geblomde mouwen daerin.
Een wambais en brouck van groen perpetuaes met gout palment
geboort.
Een caf acke met een brouck van bruyn laecken met goude paffementen.
Een bruyn wambays met een bruynen brouck met roo zijde geftickt.
Een bruyn wambais met lilver paffement fonder brouck.
Een grauw laeckene wambais ende brouck met filver paffement geboort.
Twee oude fwarte lakene wambaifen met een root camelot wambais
alle drie • met filver.
Een grau lakene rock met witte Tijde knoppen.
Weinych flechte boucken. 1
Een goude nieuwe henckfel met een ander goude en filver henckfel.
Vijff rapier henckxfels.
Drie goude riemen, een met fijn filver bellach.
Een houwer met een rapier beyde verfilvert.
Een goude bagge met vyer diamanten en vyer robinen rontfoinme
e11 een moriaens hooft in midden.

Een gouden rinck en agaet fteen daerin.
Eenendertich mans hemden foo fijn als grove.
Acht witte gefteken mutfen.
Drie witte gedruckte mutfen.
Achthien fijne neufdoucken met fpellewerck.
Twaelfr ander neufdoucken zonder fpellewerck.
Seven ander neufdoucken met fpellewerck.
Vijff ander neufdoucken met fpellewerck.
Negen ander neufdoucken fonder fpellewerck.
Negen paer opperftucken bovenlaerfen.
Tweentwintich paer pinjetten met fpellewerck.
Drie paer pinjetten fonder fpellewerck.
Acht camerickxfche lobben daer onder vier met fpellewerck.
Een paer geborduerde hantfchoeuen.
Een blauwe armofijne Ileuyer met gouwe fpellewerck.
Twee roode zijde koufebanden met gouwe fpellewerck.
Een partye zijde nafteljngen.
1 Zou dat niet «broucken" "moeten zijn?

•
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Een paer faeiette koufen van ingefprengt coleur blau en root.
Negen paer witte koufen.
Vyer paer opperftucken bovenleerfen van boeren caffa.
Twintich ommeflagen met, fpellewerck.
Noch een fackxken met oude puinjetten en omflagen.
Twee witte pluymen met een groene pluyme en drie fwarte pluymen.
Een geel carfaien onderbrouck.
Een witte carfaien onderbrouck.
Twee witte hemtrocken.
Een hemptrock vol bont.
Aldus gejnventarifeert e'n de voorf. goederen overfyen beruftende
onder Beatricx Janf. by benjamijn Deynoot openbaer geadmitteert notaris refideren binnen der ftede Goes op den derden Julij XVjc vierendertich.
My t'oirconden ende geteeckent B : Deynoot. nuts: pubcus : T.
Augustus, 58.

v
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Van de hand des Blokkerschen Predikants Johannes Brummel uit de helft der vorige Eeuw , kwam ons onlangs het
hier volgend koncept van een Kerkenraadsadres onder de oogen,
dat, als eene kleine bijdrage tot waardeering der kerkelijke
verhoudingen in zijne tijd, ons niet onwaardig scheen aan
de liasfe onzer » Warande''-oorkonden te worden geregen. Wij
laten het hier volgen , verbeterd door de eigen hand van den
fchrijver, maar , met de varianten, in noot vermeld , waardoor zijne eerste redaktie en hare eerste revizie gekenmerkt
werden.
-

1 N. B. In dezen text is het gebruik der y en ij door ons geregeld.

A. Tu.
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Aan de Agtbare Heeren , de
regerende en oud Burgermeesteren
»zynde te gelyk 1 " Kerkrneesters te W. Blokker.
Geeft met verschuldigde eerbiet te kennen de Kerkenraad te Wester
Blokker, dat zij met de uiterste bevreemding gezien en gelezen heeft
een zeker grafschrift , gehouwen , ltusschen den 1 en 13 April 2 "
dezes ,jaars 3 1765 , op twee steenen «van 4 " een graf , gelegen in
de kerk te westerblokker , voor het gestoelte der agtbare Regenten
in den doorgang en dus voor een jeders oog zynde van dezen inhout:
Hier is begrave de Zeer Eerwaarde Heer
Christianus Janssens, geboren den
24 Maart 1693. Rooms Priester geweid
den 21 December A° 1718. En na Hy deze
gemeente van den 19 augusti 1723 als
een getrouw en waaksaam Herder
gehoed had , den 29 December A° 1761
Hier gerust.
Het zy in vreede amen.
De Kerkenraad oordeelt dat liet gemelde grafschrift ongeoorloft
ergerlyk , iigevaarlyk 5 " en onder de Paapse stoutigheden te rekenen is.
A. Zy #kan s" niet geloven nog eenig blyk vinden , dat ergens
in ons land , aan eenen dienaar van den Roomschen godtsdienst,
#welke alleen by oogluiking w. toegelaten 7 " de titel van Zeer Eerwaarde
Heer , en van eenen geweyden Rooms Priester opentlyk mag gegeven
worden , en nog veel weyniger , dat zulks op zyn graf in eene gereformeerde kerk (indien het hem 8 vergunt is aldaar een grafplaats te
hebben) te mogen gehouwen te worden.
B. Niet minder moet het aan 9 gereformeerde Ledematen ergerlyk
voorkomen , zulk een grafschrift te lezen en zelfs als te moeten lezen
eivan wegens 10 " desselfs gelegentheijt , wanneer veele hunne plaatsen
zullen kiezen of na 1 1 des Heeren-tafel zig begeven , van zulk eenen,
die ten minsten door zyne leere & zending , waartoe hy iingeweyd 1e"
,

,

1 Eerste red. -ven". 2 Ontbrak. 3 Onleesbaar. 4 E. r. Nop". 5 Ontbrak.
6 E. r. uweet". 7 Ontbrak. Bij de eerste revizie ontbrak nog 't woord /,alleen ».
8 E. red. «aldaar". 9 Ontbrak. 10 E. red. u door". 11 E. red. naar". 12 E.
red. «in weyd".
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is , een openbare vyand is ilgeweest l" van de gereformeerde «alhier
lieerschende 2 " godsdienst, #daar s" den Protestanten in andere
landen , nalwaar 4 " de Roomsche godsdienst de heerschende is, nauwlyks een xagte en afgelegene plaats vergunt worden , om hunne doden
te begraven , veel minder in de kerk en met een grafschrift , waaruit
II blyl en kan 6 " dat zy van eenera tegenstrydigen godtsdienst geweest zyn.
C. Zulk een handelwyze komt ook den Kerkenraad gevaarlyk voor,
en van verren uitzigt. Indien 7 zulk een grafschrift van een Rooms
priester wort toegelaten , is het regtmatig te dugten, dat andere Roomsgezinden op hunnen graf zullen laten zetten , tot bravering van de
gereformeerden , dat zy in het Roomsch l Catholyk 8 " gelove gestorven zijn , of diergelyke dingen. Immers de ondervinding leert ons,
dat de Roomsgezinden ijzig van tyd tot tyd meerder vryhz aanmatigen en niet alleen hunne boeken dikwils opentlyk 9 dragen na
het [preek]huis , maar ook 10 tegen de wetten en herhaalde waarschouwingen zig verstouten , om «doorgaans 11 " na hun 12 zogenaamde preekkerk zig te begeven en daarvan uit te gaan , genoegsaam op
dien zelven tydstond , als de gereformeerde godsdienst alhier begint en eyndigt , hetwelk alles , wat gevolgen het hebben kan , wij
gaarn van UEd. agtbaarheden laten beoordelen. Hier komt bij , dat
wanneer de woorden hier gerust , het zij in vrede amen , gelezen worden , van zulke die in de gereformeerde #leer 13 " niet al te wel ervaren
zyn , ligtelyk in die verbeelding zouden konnen gebragt worden , even
als of men ' voor den oxledenen 14 nog iets door wenschingen ten goede
zoude konnen uytwerken , lidaar alles , wat aanleyding tot dwaling
geven kan , uit de gereformeerde kerk moet Beweert worden 15".
D. Bovenal houd de Kerkenraad zulk een gedrag van de uitvoerders van het gemelde grafschrift voor zeer stout en onbeschaamt:
J<. Stout is het, dat het daarop gehouwen is zonder kennisgeving
en gevraagde permissie van uU agtbaarheden , die tegelijk Burgermeesters zyt 16 " van de E. Kerkmeesters , die thans tegelyk nieuwe 17
en oude Burgermeesters zyn , oordelende de Kerkenraad , dat het
««aan niemant 18 " geoorloft is , llten minsten 1e" ongewone dingen , buiten consent op jemants graf te laten zetten.
1 Ontbrak. 2 Ontbrak. 3 E. red. «daar het". 4 E. red. «daar". 5 E. r.
i'waardoor". 6 E. r. ublykt" 7 E. r. «Indien het". 8 Ontbrak; later lcatolyk". 9 Aanvanklijk stond hier «na de kerk". 10 Ontbrak. 11 E. r. «dikwils".
12 E. r. was hier reeds tipre"(ekkerk) begonnen. 13 E. red. «godtsdienst"
14 E. red. «na hunnen dooi". 15 Ontbrak. 16 Ontbrak. 17 E. r. joude"
vooraan. 18 Later doorgehaald. 19 Ontbrak.
,
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Stout en onbefchaamt is het van „,wylen l" Christianus Jansens
#op steenen 2 " te laten uithouwen, #in. onze kerk s" tot eene langdurige gedagtenis , dat hy als een getrouw en waaksaam Herder,
deze gemeente gehoed heeft en hier gerust is. De nakomelingen . of
vreemden zulks lezende , zouden volgens dit opschrift in gedagten
komen of moeten komen , even als of hy deze gemeente , in welkers
kerk hy begraven is en daar zyn lighaam rust , als een . getrouwe
en waakname Herder gehoed had #i en aldaar gestorven was , en
dat. de kerk toen derhalven nog een Roomsche kerk. was 4 ". En
schoon zy dit verstaan van de Roomse gemeente , waarvan zy
hem een Priester noemen , en zy dan hadden moeten iilaten 5 "
zetten zijne iiof die e" gemeente, zo is liet egter #zeer 7 " ftout
hem den titel van een getrouwen waaksamen herder _ te laten geven
op zyn graf in de gereformeerde kerk. Wie heeft ooyt van zulk eene
onbeschaamde stoutigheijt gehoort of gelezen tiin ons land 8 " ? Is
hy een getrouwe en waaksaame Herder geweest, dan moeten #in tegenstelling en 9 " volgens de leer der Roomsgezinden alle gereformeerde of Protestansche Predikanten ontrouwe en, slaperige Herders
zyn. Heeft hy als een getrouwe en waaksame Herder de gemeente gehoed?- daar Hy een Dienaar van den Antichrist geweest is, die da-.
gelyks zijn werk maakte van de mis , welken wy belyden te zyn een
verlochening van de eenige offerhande yen lydens 1 p" van Jesus Christus en een vervloekte afgoderye. Heeft hy de kudde of gemeente geweyd , daar hy ze veel eer verleyd heeft , • en van de ware gemeente
heeft zoeken te rug te houden , en deze zo veel mogelyk afbreuk
gedaan heeft. moet hy niet veel eer 'getelt worden ' onder de kwade
Herders , die haar zelven weyden en over de . kudde heerschen met
strengigheyt 11.
Stout is het eyndelyk , dat men opentlyk , door een grafschrift
Nin onze kerk 12 " durft dryven het bidden 'voor de doden , en hem
#Zo 1 s" vrede toewenschen , zo regtsdraats strydende tegen de gereformeerde leer en godts alleen, ter zalighz. leijdende voort.
Om deze en andere redenen keert zig de Kerkenraad van Wester
blokker tot U. Agtbaarheden , met ootmoedig verzoek , dat U. agtbaarheden , als voester Heeren van godts Kerke en aanzienelyke bely1 E. red. ode Paap". 2 Ontbrak. 3 Ontbrak. 4 Ontbrak derhalven" ontbrak ook bij de herfchrijving en is later bijgevoegd. 5 Ontbrak. 6 Ontbrak.
7 Ontbrak. 8 Ontbrak. 9 Ontbrak. 10 Ontbrak. 11 Eerste r. volgde men
met hardigheijt". 12 Ontbrak. 13 Ontbrak.
; N
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ders van den gereformeerden godtsdienst , #naar uwe magt en vermogen 1 ' gelieven uit te werken , dat de gemelde steenen , met zulk
een grafschrift pronkende , spoedig mogen worden weggenomen en
andere in deszelfs plaats gelegt , zonder daarop lltoe te laten maar
te xhoeden dat 2 " iets diergelyks wederom ugehouwen worde s".
of dat het genoemde grafschrift 4 worde verhouwen en onleesbaar
gemaakt, ten einde de opstellers daarin in hun stout oogmerk verydelt en de gegevene ergernis & het gevaarlyke uitzigt mogen geweert worden , gaande dit naar de gedagten des Kerkenr. veel verder
als die Paapse stoutigheden , waartegen onder anderen de agtbare
regeerders van Westwout c. anexis in vroegere jaren en wel den 11
Jan. 166 0 , volgens berigt , eene keure gemaakt hebben. En nademaal
dit grafschrift omtrent vierde half jaar na de doot van den gemelden Christianus Janssens op zyn graf gehouwen is , zo oordeelt de
Kerkenraad dat zulks na ryp overleg ii& het te gem.oetzien van
zwarighz 5 " door de Bezorgers geschiet is , en om door zulk een
oflyk getuigenis eenigzints te beantwoorden aan de weldaat, die men
zegt, dat het Roomsche preekhuis «of de aankleven van hetzelve s"
door uervmaking 7 " uit de nalatenschap van den uoverledenen Christianus 8 " Janssens ontvangen heeft, het welk zo zynde , geeft de
Kerkenraad in bedenking, of daar in niet gehandelt is tegen het
placaat van hunne Ed. gr. mog. 1655 , den 4 meij volgens welke
Papisten niet mogen testeren ten behoeve van geestelyke «Personen 9 "
gestigten of godshuizen , moetende hunne goederen volgen aan den
geenen , die naars lands versterfregt daar toe geregtigt is.
Eyndelyk verzoekt de voornoemde Kerkenraad uby deze gelegenhz 10 "
dat by renovatie moge geordonneert worden , dat de Roomsgezinden
volgens den bepaalden tyd hunnen #dienst 11 " beginnen en eyndigen,
om zo alle confusie voor te komen.
't welk doende &c.
Uit naam van den gantschen
Kerkenraad te Westerblokker

.

JOHANNES BRUMMEL ,

Predikant in de Blokkers.
den 23 april 1765.
1 Ontbrak. 2 Ontbrak. 3 E. red. «te laten houwen". 4 E. red. . geheelenal''.
5 Ontbrak. 6 Ontbrak. 7 E. red. « ervenis". 8 E. red. # Heer". 9 Ontbrak.
10 Ontbrak. 11 Eerste red. «godsdienst".
,
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DE AMSTERDAMSCHE

KUNST-TEN-TOON-STELLINGEN
IN 1858.

XIe BRIEF VAN PAUWELS FOREESTIER 1 , Buikflooter,
aan zijn Vriend D. P.
tot Vrijburg (in Baden).
Buikloot, 5 Oktober, 1858.

Mijn goede Vriend!

Na dat uw paket een week of drie aan de grenzen fchijnt
gelegen te hebben , is het mij heden , met zijn drie omllagen
en drie maal verfchreven adres en inhoudswaardeèring, plotslijk op de theetafel komen vallen. Ik dank u zeer voor die
even gezond beredeneerde als kuriëuze mededeelingen. Het
fchijnt in Munningen 2 dan ook alles al geen goud te ' wezen
wat er blinkt. Ik zou , volgends uw verlangen , onzen Kirghbijl ten Dam uwe bladzijden reeds ter meêdeeling aan den
redakteur der » Waraxide" hebben overgemaakt r begreep ik
niet , dat er meer haast is bij het onderwerp mijner tegenwoordige epistel, en vreesde ik niet , dat de redakteur , door
uw belangrijker ftuk verleid , mijn huidig gefchrijf tot na
Nieuwe Jaar ter zijde zou leggen; hetwelk mij in geen opzicht vlijen zou; van v 1 e y e n zwijg ik dan nog. Gij weet,
Vriend , dat er in onze, tijd zoo nog al dingen zijn, die alleen
van het à-propos hunne waarde ontleenen.
Wat zal ik u zeggen van de ftoffe, daar Ge mij naar vraagt?
Och , Gij kunt het bijna wel zoo .t *agaan , wat er . alweêr
:van deze ten-toon-ftellingen is. —_ Het blijft, exceptis excip%^r

1 Zie #D. Warande", 1858 , bi. 188.
2 Ondietsch : München , Munich.
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tindis, bij het oude. — Het zijn k u n s t-ten-toon-ftellingen : en
voor zoo ver daaronder verftaan wordt de kunstmatige verzameling van zeer vele fehilderijen , beandwoorden ze geheel
aan haar naam : maar voor zoo ver men hier zou willen
zien ten-toon- gefteld, hoe het tegenwoordig met de kunstbeweging in de waereld ftaat, voldoen ze maar voor een zeker
nietig gedeelte aan zoodanige verwachting.
Neen , die op onze ten-toon-ftellingen zou willen leeren
welken gang thands die groote maatfchappelijke kracht neemt,
die men kunstzin of fchoonheidszin noemt hoe de nieuwere
befchaving het KUNSTELEIYIENT , de WAERELD DER VORMEN begrijpt
en aan zich dienstbaar maakt : welke de verhouding is, waarin
het NUTTIGHEIDS- en het SCHOONHEIDSBEGINSEL tegenwoordig tegenover elkander in de maatfchappij optreden : die kan onze
ten-toon-ftellingen gerust daar laten; althands zal men dit
overal elders veel beter kunnen leeren dan op onze ten-toonftellingen.
Dat kan men dan nog beter afleiden uit de expozitie der
teekenproeven van de leerlingen onzer Akademie ; en uit deze
is inderdaad wel op te maken, dat ook op onze Koninklijke
inftelling meer en meer het begrip begint door te dringen ,
dat de KUNST niet is noch behoort te zijn het vermogen om
fchilderijtjens te maken : , maar het vermogen, om alle zichtbare en tastbare vormen om ons heen te veredelen ; het beste
daaruit het meest te doen fpreken; aan alle (bouw-, beeld-)
vormen, aan alle vlakken ftenimen te geven, die ons op harmonische wijze wat verhalen, dat ons goed is te weten , vooral
dat ons zoet en verheffend is te gevoelen. Dat zou ik denken
is eigenlijk de kunst. Wie heeft toch dat wanbegrip in de
waereld gebracht , dat de ic, L'ART , de KUNST , hoort ge
wel , zoo als Waagen en Gustave Planche en Joshua Reynolds er over weten of wisten te fchrijven, die zekere krasfe
Plag en waereldpasfie is, om binnen honderd-duizend beplumuurdoekte 1 fpieramen en op tien-duizend gladde borden aller1 Wie helpt mij aan de etymologie van het vormloze en onontbeerlijke

woord plumuren ?
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natuurlijkst te platfchilderen wat een mensch zoo al onder
het oog komt? Mijn Hemel, wat heeft 1° zeker rhijnwijnglas,
met afgefchilden citroen en ftuk dood wild, 2° een floot met
brug en wilgenboom , benevens 3• het gezicht van zijn middelste dochter, toch gedaan, om in de zijkamer te hangen van
den Heer van Peelen, den (gereputeerd) rijksten Buikflooter,
bewonend het grootste huis ?
Loop 's mans kamers , alle , door. Je zult overal een ameublement vinden , dat gedeeltelijk tot het jaar 1810, gedeeltelijk tot 1830 behoort ; beneden , frisfche , boven , nog goede
behangsels ; fpiegels in alle kamers. In fommige, bloemglazen
of bloembakken , een vogelkooi, een boekenrek, handwerk van
zijn dochters , huisraad , tafelferviecen , kleederen , parapluïes,
een hengelftok, waar -ze behooren (— de laatste op Mijnheers
kamer) : maar alleen in de zijkamer vindt je de aangegeven
drie fchilderijtjens met hare goudgypste lijsten. Neen , boven
ziet men toch, op de kamer van den braven weduwnaar, aan
weêrskanten van den fchoorfteen , de miniatuurportrètjens van
zijne ouders en twee daguerrotypen — een van zijn vrouw,
een van zijn betreurden zoon. Nogmaals ! zvat doen die floot,
dat rhijnwijnglas , dat meisjensgezicht in die ruime zijkamer?
Ik taxeer ieder der vakken , waar elk der ftukjens tegenhangt ,
door elkander op 24 0 nederi. ellen , en de ftukjens houden
elk geen 9 0 el ! Wat hebben die drie 4 [3 el behangselpapier
gedaan , en de ftreep daarboven tot den zolder toe, om bedekt te worden met dat vierkantjen fchilderdoek, cum annexis,
dat is 2z el fchilderijkoord, voor ieder ? Ik wed , dat de brave
Heer Gaspar van Peelen (gelijk zijn franschachtige moeder
hem gedoopnaamd heeft) heel veel moeite zou hebben , om
me op die vraag een eenigszins ordentelijk andwoord te geven.
En als ik aan Jufvrouw Mietje zou vragen, waarom Jansjes
tronie daar is opgehangen , en de hare niet dan zou ze
mij andwoorden : » om dat wij een neef . hadden, die een
beetjen fchilderen kon, en die heeft hier eens veertien dagen
gelogeerd , en toen heeft hij , voor liefhebberij , . het portret
van Jans gefchilderd." Maar dat is de vraag niet : 't is niet
-
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de vraag, hoe , toevallig, dit ftukjen in de waereld is gekomen , maar wat aan de tronie van Jufv. Jansje , voor de beide
andere , de eer verdiend heeft , hier in 't midden van dat
groote behangselpapiervlak te worden opgehangen. Bijv. terecht ftaat de theeftoof onder den fchoorfteen : want 't is hier
de kamer waar je-lui thee-drinkt : dat je dat zinnebeeld van
je chineesche liefhebberij dus bij de hand hebt, is natuurlijk
en redelijk; even zeer, dat het op de plaat onder den fchoorfteen ftaat : want de theeftoof is gecenseerd een vuurmachine
te wezen. Dat op den fchoorfteen je twee luusters . ftaan ,' is
volkomen te billijken — want als je-lui menschen hebt, dan
kun-je der de ftolpen afnemen, zetten er kaarsen op en fteken
licht aan. Dat je een inktkoker voor den fchoorfteen hebt
ftaan begrijp ik : want je kunt hem vullen , je kunt er
een pen bij leggen , en welk mensch heeft in zijn theetalon
niet wel eens een briefjen te fchrij ven ! Dat je een karpet
over je tapijt legt, waar 'et het meest beloopen wordt, is
perfekt : want daar dijt het 'et meest , en daar geef je de
vrienden het liefst warme voetjens-: maar ik kom op dat
portret van EEN van jullie ; op die floot, bij voorkeur boven
een winter.... » 0 , die heeft vader eens uit een loterij getrokken..." Alles best --- ik twijfel geen oogenblik , dat je
vader er eerlijk aan gekomen is : maar waarom hangt hij zulke
dingen op ? Dingen , die men , bij uitzondering en met in 't
oog vallende zorg ophangt, moeten dat, om de eene of andere reden , verdienen. — Dat rhinsche wijnglas.... je vader
drinkt nooit rhinschen wijn... Gerret Meesfen, daarentegen,
je buurman is er een aartsliefhebber van.... houdt, ook zeer
veel van fchilderijen 1 : waarom geeft je vader dáar dat ftukjen
» Vader heeft 'et van een armen fchilder geniet aan ?
Lieve meid , daar heb ik
kocht.... Vader is zoo goed ! ..."
maar is dat -- een reden om hier dat
niemendal tegen
fchilderijtjen op zoo'n geweldig uitftekende manier tegen -het
grijze behangsel te hangen .. ? — » Och Heer, wij zien het niet
T

1

Zie # D. Waxande" , 1857, bl. 102.

584

DE A1VISTERDAMSCHE KUNST-TEN-TOON-STELLINGEN IN 18

i8.

eens meer !" — Opperbest, reden te * meer , om het wech te
doen, ... » Maar, Mijnheer Foreestier,'' -kwam Jufvrouw Jans•
jen er tusfchen , die inderdaad de . domste
van de drie niet
is : » moet men net als Diogenes alles wech doen , wat men
niet noodig heeft ?" —» Neen en ja , jufvrouw Jansie ! ik zou
ja durven - zeggen, als je me permitteert dat ja afhanklijk te
maken van de omftandigheid , of ik uit mag leggen , wat ik
het noodige noem. Zie, ik zou kunnen begrijpen , dat je Pa
noodig had .. zich altoos in zijn theefilet van de beeltenisfen
zijtier drie dochters omringd te zien...." De meisjens gingen
lachen... »Neen , neen! ik ben ernstig. Hij heeft je-lui niet
altijd bij mêkaár : hij vindt dat je-lui zoo'n aardig driefpannetjen uitmaakt ; je bent zijn drie eenige dochters:
niets natuurlijker dan dat hij je gedriën , onbeweeglijk in zijn
zaal hing. Ik begrijp , dat iemant, een liefhebber van rhijnwijn
zijnde, zich in zijn kamer van ftukken omringde, betrekking
hebbende op wijngaard, kelder en tafel. Ik kan des noods , begrijpen , dat iemant een wijnflesch op zijn tabaksdoos laat
fchilderen : en nog als Meesfen het ftukjen had , dan zou
ik het billijk vinden , dat hij alle dagen met de handen in,
den zak, er een uurtjen naar ging ftaan .kijken : maar de
tegenwoordige bezitter zoû daar even graag ieder ander fchilderijtjen , misfchien even graag het omlijste nummerbordtjen
van zijn huis hebben hangen...." De _meisjens vatt'eii volftrekt
mijn bezwaar maar niet , en ik kwam weinig verder. Toen
ik echter het werkkistjen van een der meisjens meester kon
worden, en aantoonde , hoe daar alles op zijn plaats - was;
hoe daar al het fchoon bewerkte paerlernoer evenredig was
aan het nuttig doel dat het , al vercierend , moest helpen bereiken : toen kwam er toch een beetjen licht.
Lei me hier niet uit af, beste D. P., dat ik wensch minder
fchilderijen gemaakt te zien.... 't Is er ver van ..daan. Maar
ik wenschte den arbeid anders verdeeld. - Ik zou willen , dat
de deftige burger man , die tegenwoordig fchilderijen nahoudt,
op eene andere wijze in haar bezit werd gefteld , dan doorgaands het geval is. Zie naar mate dat men mindere hoe-

-

-
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veelheid van iets heeft , - daar men van houdt , in die zelfde
mate zal dat weinige meer onze aandacht trekken ; zullen wij
er meer uren aan toewijden , zal zijn invloed op ons een
minder betwiste , een grooter invloed zijn. Ik ftel het geval,
dat een deftig burger in elke fchilderijverloting een lot neemt
(dat is toch zeker de meest geregelde weg , waarlangs de
(tukken aan den man komen) : ik ftel het geval , dat die burger een ftuk trekt , dat hem bevalt.... Dát hij 't , voor zijn
f 5.— , bekomen héeft , is bij de meesten reeds genoeg om
eene bizondere bekoorlijkheid aan het ftuk bij te zetten. hij
haalt het thuis ; hij hangt het op. Ziedaar nu de eerste, tot
dus verre de Benige gelegenheid voor dien braven man , om
zijne behoefte aan fchilderijgenot te voldoen. (Dat deze behoefte bij het algemeen zeer zeker onderfteld wordt , blijkt
onweêrfprekelijk uit het maken van zoo vele ongevraagde
(tukken.) Nu vraag ik u , als die man nu bij zijn best met
dat middel dien » winter" of dien » zomer" , dien » middag" of
dien » manefchijn" zijne behoefte zoekt te vervullen, zijn dorst
te lesfchen — wat zal er dan van zijn wsthetischen zin geworden zijn, tegen den dag, dat hij , over 6 , 8 , 10 jaren,
weer een » winter" , een » middag", een n manefchijn" trekt ? Kan
men zeggen, dat door dit groot kunstgeluk door die twee
prijzen -- iets gedaan is om de (maak van dien man te vormen en te bevestigen , om zijne a esthetische opvoeding te voltooyen , te beginnen ? Geen vóorftailder der kunst , als befchavingsmiddel tot » verzachting der zeden", tot verheffing
des harten zal toch beweeren, dat de gelegenheid van het
ten-toon-ftellings-bezoek , zelfs voor Amsterdammers , buiten
het genot van eigen fchilderijen om, genoeg is, ter vooruitbrenging van den deftigen burger op den weg der befchaving ?
Is het niet belachlijk , het aanbrengen van dit opvoedingselement, het zien van kunst., van eene loterij afhankelijk te
maken ? En men zal toch wel niet beweeren , dat alle menschen de zelfde behoefte hebben , en dat een droefgeestige
avond ' of een zonnige middag , een ftadsgezicht , of een meid
die aardappelen fchilt , op ieder den zelfden indruk moeten
-
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maken, en voor - ieder gelijke waarde moeten hebben. Ik zou.
wenschen , dat , even als ieder mensch naar de mate van zijn
verftand en fmaak en geldmiddelen , zich kleedt , zijn tafel
inricht , zijn dagwerk zoekt , zich - vestigt of niet vestigt , naar
de komedie . gaat of er van daan blijft Gijsbrecht van Aemstel gaat zien of Un demi-monde : dat zoo ook, gelijk ieder
dus min of meer zijn eigen kleêrmaker , kok , broodwinner,
vermaakkiezer en zederichter is , een ieder ook zijn eigen
kunstbereider waar. Het allerbest zou wezen , wanneer aan
de ftoffeering eener woning met fchilderijen de a esthetische
opvoeding der familie vooraf kon gaan ; maar de redelijkheid
zou toch al een grooten pas voorwaards gedaan hebben , indien ieder ten minste dát gene trok, wat hem, in zijn omftandigheden, al ware 't dan ook maar naar zijn eigen oordeel,
het best vlijde , het meeste geluk kon aanbrengen. Worden,
in het beste geval , als de fchilderij trekker ingenomen raakt
met het tafereeltjes , niet zeer dikwijls daardoor 's mans zwakke
vatbaarheden buiten het rechte fpóor geleid ? Is er de minste
waarborg , dat zijn ftukjen (hetwelk toch in ieder geval geroepen is eene taak te vervullen) gunstig op hem en de zijnen
werken zal ? Verbeeld u , dat men eene ten-toon-(telling van
boeken hield, en dat er eene Kommistie was ,- die zich kweet
van den vaderlijken plicht , om van daag eens een boek van
Hofdijk, morgen van Prof. Donders, overmorgen van Mr
Is. Da Costa , vervolgends een jaargang van den » Gids",
een van den » Militairen Spectator" , een van » Europa" of de
»Honigbij" , een van den » Katholiek", een van het » Kerkhistorisch Archief" , een boek over veeteelt , over logarithmenberekening , een boek in 't Eransch , in 't Zweedsch, in 't
Rusfiesch , . - de Spraakleer van Brill , een masfa vertaalde romans , en wat verder onze » wakkere" uitgevers en boek -handelaren al meer leveren kunnen , aan te koopen ; ftel u het
gezicht voor van Mijnheer van Peelen , die de logarithmentafels , van Ds De Liefde, die den » Katholiek", van Gerret Meesfen
die de russische fpraakkunst, van een koffihuishouder, die het
Archief van Kist en Moll , van Prof. Moli , die de » Honigbij'
-
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trekken zou ! — En is het met de fchilderijen anders? Spreken die ook geen verfcheiden taal ? Zijn die ook niet van
veelfoortigen inhoud? Zoo neen — .preken zij dan in 't geheel
dan is 't de moeite niet waard ze te fehilderen. Zoo
niet
bewijs me dan , dat het iets beters dan gebrek aan
ja
diepte , luiheid , botheid , weet ik veel ! is , als men niet
merkt , dat men de taal van het ftuk niet verftaat ; of als
men heel iets moois meent te lezen, waar niets goeds geleverd wordt , of als , in ieder geval , de invloed der fchilderij
blijft ver beneden den door den fchilder genoten prijs.
Als men toch loterijen zou willen houden was 't veel
logischer 't aldus aan te leggen : Loten te koopen ; het geld
bij-een te brengen; fchilderijen aan te wijzen in zes kategoriën ; elke kategorie uit ftukken beftaande van verfchillende
foort, maar van bijkants gelijke koopwaarde, te zamen tot
een bedrag als dat der loten. Vervolgends moest men zoo
veel en zoo groote g e 1 d-prijzen uit het bij-een-gebrachte
kapitaal maken, als er fchilderijen waren , en in de zelfde
verhouding van bedrag. Dan die geld-prijzen laten trekken.
dan f 100.— dan kon men een der fchilderijen
Trok t
daarvoor uitkiezen. De eerst uitkomende zou de
van f '100.
eerste keuze hebben ; maar, na afloop der trekking , konden
de gelukkigen ook hij elkander komen in 't lokaal , waar de
ftukken befchikbaar zijn , en. ruilen of veilen de ftukken , en
geven voor een werk dat ons liever zou wezen, een geldfom
aan den gene, wien ons ftuk, verbeterd door het bijgevoegd
bedrag , liever zou zijn. Dan liep men minder gevaar, dat
men trekken zou, wat ons niet paste , en wat onze fmaak zou
kunnen bederven op den koop toe. Bij het doen der keuze
had men dan ook allicht een vriend, die ons ten beste kon
raden, en zoo zou men met middelen , die tot » kunstverzamelaars"-middelen ftaan als een cent tot een gulden, toch min
of meer het fpoor van den kunstverzamelaar, wat de vrijheid
der keuze betreft , kunnen . drukken.
Mag ik rnisfchien geen biblioMaar nu die verzamelaars !
theek hebben , ftaat . men gereed naij te vragen. Ja, en neen!
DIETSCHE WARANDE IV.
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Ja , wanneer de boeken zoo diskreet zijn , als ze zich van ouds
plegen te dragen ; niet fprekende, ten zij ze gevraagd worden.
Namen de boeken , gelijk de fchilderijen , echter nu en dan
ongevraagd het woord kwamen zij zoo als Hume het aan
Keizer Napoleon vertoond heeft, open voor u liggen, in de
meest ongelegen oogeublikken -- dan zou ik zeggen , neen!
geen universaal-bibliotheek ; geene andere , dan die juist geevenredigd was aan uwe behoeften , en nog niet anders dan
onder de noodige voorzorgen , dat de boeken . u niet , door
ontijdig optreden zullen hinderen. Wat ziet men met fchilderijen - gebeuren , bij personen , die hun huis volhangen , bij
gebreke van de noodige ruimte in het eigenlijk kabinet ? Als
hun vader op fterven ligt , valt hun oog op een tooneel van
Jan Steen of Oslade ; als hunne vrouw op het punt is moeder te worden , heft een muziekpartij van Herman Ten Kate
hare weelderige XVIIP-eeuwsche nootjens aan, en als uwe
dochter voor hare coquetterie hoog-ernstig beknord wordt,
blijft haar oog op een elegant wandelparkjen van Rochusfen
rusten.
Daarom , ik moet het bekennen , hoewel de eerste plicht
der kunst is in het leven van alle dagen door te dringen -hoezeer de uitdrukking » meubelfchilderijen" , in mijn oog , de
ware en eerste roeping aanwijst der tableaux de chevalet
kan ik, in 't algemeen, aan het ophangen van al te charakteristieke fujetten in de karpers , waar wij huishouden , Pitten,
eten , dapén , mijne goedkeuring niet geven. Het is , bij die.
dagelijksche zaken- veel te veel plaats inruimen aan die fpeciale
tooneelen ; het is te veel wagen , dat in negen van de tien
gevallen de charakteristieke fchilderij een wanklank zal doen.
hooren in de ftemming des gezins. En hiermede , met te
zeggen, dat de fchilderij niet meer fpreekt, dat zij geen
effekt meer doet , zal men de zaak toch wel niet willen bepleiten. In 't algemeen zou ik daarom voor het . landfchap en.
voor de bloemen , ter verciering van de wanden onzer huiskamers zijn... Met de tableaux de genre en de geromantizeerde
historie, weet ik om de waarheid te zeggen, niet te_ best
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weg : ik zoet ze maar bij uitzondering, en fteeds met een bepaald doel , in mijne huiskamers kunnen plaatsen. In den
regel , vrees ik , zullen ze 't best in het kabinet van den verzamelaar zijn.
Ik ben hier in ftrijd met meeningen, vroeger in de » Dietsche Warande" geuit ; waar men de kabinetten bijna wel
gants en al zou willen verwerpen , om alle kunstwerken ondergefchikt te maken aan het gebouw....
»Ja,' valt daar de 1 ir kirghbijl ten Dam juist in, die met
mijne vrouw en zijne zusters zoo even uit Amsterdam is overgekomen.... Ik was , namelijk , aan 't hardop dikteeren van wat
ik u hier zachtkens fchrijf : » dat bedoelt men ook in de
Dietsche Warande" ; maar daarmeê is , geloof ik , het maken
van verzamelingen niet uitgefloten. Een christen architekt zal
zich omringen van de fchoonste hoofdkerken van Europa , in
lijsten en achter glas de wanden zijner kamer bekleedend:
maar des niet-te-min heeft hij een tal porte feuilles , waar
andere plannen en opftanden geduldig het oogenblik liggen
af te wachten, dat hun bezitter ze met een blik, misfchien
met eenige uren ftudie, vereeren zal..:. Maar, Foreestier, zou
je toch ook niet meenen , dat figuurfchilderijen , dikwijls zeer
goed in huiskamers aan het oogmerk der kunst voldoen kunnen ?"
-- » Ik weet het niet , ik heb nog al veel op met het muzikale van lándfchappen en bloemen. Figuurfchilderijen reci-teeren je dadelijk vaerzen , verhalen je romans (als ze goed
zijn)... Landfchappen en bloemen vergen minder je geheele
aandacht: ze heffen een zachten , minder geformuleerden zang
aan. Die zang is beter dan het vaers of de roman aan alle
oogenblikken des levens geëvenredigd."
» Wilt Ge dan geenerlei zoogenaamd /'ujet in uw huis kamer dulden?" vroeg de Hr kirghbijl.
» Mij dunkt," zei ik, » dat er onderwerpen beftaan , die altijd
op haar plaats zijn... bijv. zoodanige als ontleend worden
aan eene gefchiedenis , die den achtergrond uitmaakt van alle
handelingen in onze christen waereld.... Ik bedoel de tooneelen
der gewijde géfchiedenis , vooral die uit het Nieuwe Verbond...."
-

-
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» Vreest Ge voor geen profanatie ?" vroeg de Hr Kirghbijl.
Niet boven het getal der dagelijks plaats hebbende" , zei
ik. »Wat toch is meer de tegenwoordigheid van den Alzienden God , of eenige afbeelding van zijre persoonlijke verfehijning op aarde?..."
De 1 I` Kirghbijl , die mij zelden in het dagelijksch leven
over zoo ernstige onderwerpen hoorde fpreken , gaf toe : maar
meende toch, dat liet vergrijp grooter was naar mate de
tegenwoordigheid van het Ileilige duidelijker werd voorgesteld.
Mag men de huidige ten-toon (tellingen gelooven dan
hebben wij echter , onder de kunstenaars , nog al met vele
beftrijders onzer meening te doen. De geestelijke tafereelen zijn
er hoogst fchaarsch , en weinig gefchikt om de liefde er door
te bevorderen. De nummers 125 en 181 op Arti zijn allerzwakste
nabootsingen van de groote dusfeldorpsche meesters , die wellicht nog geen bewijs leveren van de hopeloosheid der kunstontwikkeling hunner fchilders maar zij leggen wel eene
duidelijke getuigenis af, van de onraadzaamheid voor zulke
aankomelingen om zoo vroeg te expozeeren.
Intusfchen, zoo als ik zeide , kan men , naar ik hoop , uit
deze ten-toon-ftellingen niet be(luiten, hoe het met DE ZAAK
1)ER KUNST , in het christelijk Europa ftaat. Ik meen , namelijk,
dat het met de Monumentale Kunst, waar ik, in mijn
gefprek met Kirghbijl zoo wat om heen draaide , op beter
hoogte ftaat dan uit deze ten--toon-ftellingen kan worden • afgeleid.
Naar ik, uit de mededeelingen van een vriend , die onlangs
Duitschland, Belgiën en Engeland bezocht heeft kan opmaken (iets
dat trouwens geen geheim kan zijn voor eenig oplettend lezer
van dagbladen en tijdfcliriften) gaat het in den vreemde
met de monumentale kunst, bizonder met de muurfchildering,
met reuzenfchreden vooruit. Zelfs in Frankrijk, waarde realistische fmaak van talenten als Guillemin , Monfallet , Meyssonnier,,
Willems , Plassan , Béranger en anderen, op den weg fchijnt
den zin voor het grootsche en edele geheel te ondermijnen,
hehoeft men niet alleen naar de dekoratie van goevernements-
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gebouwen en keizerlijke paleizen om te zien, ter opfporing
van den mannelijken voetftap der monumentale kunst. De
kunst van Flandrin en Romain Cazes kan niet onvruchtbaar
zijn , en daar de Gothiek er meer en meer in daagt zich als
vetgeefster , bij het bouwen van kerken te doen eerbiedigen,
kan het penceel der muurfchildering niet achterblijven.
't Is wel -4ø een treurig verfchijnsel, dat vele voorftanders
der Christelijke Kunst , bij het bouwen eener kerk, genoeg
meenen gedaan te hebben , als de fpitsboog" gered gehandhaafd -- is. Velen begrijpen niet, dat het kleurrijk verieringsftelsel voor platte oppervlakten, door de zelfde
kunst aan cie hand gedaan, even wezenlijk en onontbeerlijk
is, als de geometrische bouwlijnen der Kerk .
In dit ftelsel vallen natuurlijk even zeer de historische kompozities voor muurfchilderingen als de duizenderlei ornementatie , waarmede men muurvlakken kan bekleeden.
Meer dan een rondboog den muur eener gothische kerk
ontéiert, ontOiert hem een opgehangen, met breede. gouden
lijst behoorlijk voorziene en glimmend verniste fchilderij.. In
1 Deze waarheid vat men uitmuntend in Vlaanderen. 't Is daar geheel anders dan
hier. Dáar denkt men volftrekt niet meer bij uitlluiting aan een alle andere vormen
opflokkenden en alle dwaasheden goedmakenden puntboog, als er van gothiek of van
XIIIe-eeuwsche kunst fpraak is. Dáar zal men , met den achtbaren Gentschen Heer
Joseph de Imptine van het eerste het beste lankwerpigvierkante vertrek in zijn
woonhuis kans zien een XIIIe-eeuwsch bidvertrek te maken : niet door met eene
masfa latten , ftroo en pleister een gewelf in het opkamertjen te fagureeren.;
niet in de eerste plaats door eea boogvormig venster den vierkanten post te
doen vervangen; niet door de vierkante deuren met puntboogen te bekroonen:
maar door deze ruimte, gelijk zij is, te vei ieren op. de XIII--eeuwsche wijze.
Men moet dat polychromeerftelsel, die welaangebrachte kalligrafische fpreukbanden , die lichtkroon , dat outertjen
en met zijn toebeliooren , die deurtapeeten ,
die glasfchildering gaan zien — om te loeren welke andere ftelsels, buiten de
puntboogtheorie, er nog ademen in de middel eeuwsche kunst..
Als een belangwekkend kunstenaar, die dezen beteren weg verftaat, en geen
oneer doet aan den voorgang van den veelzijdigen Bruggenaar Thomas King,
noemen wij den Heer Jean Bétune• d'Ydew-al: een man van middelen, wien
alleen de liefde voor de Gothiek architekt en fabrikant van gefchilderde glazen
gemaakt heeft en die te Brugge gevestigd is. Te Brugge, in de ftad der Van
Eycken , vindt men de kern voor eene krachtige herleving der christelijke
kunst. Naar wij vernemen zal de Heer Bétune zich eerlang te Gent vestigen,
waar hij eene goede kapel bouwt voor de Konferencie van den H. Vincentius
a Paulo. A. Tii.
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de eeuw van Rubens , gaf men zich ten minste de moeite nog,
het beftaande , daar wel toe voorbereide , maar toch in de
konstru1tie van het altaar enz. volkomen fluitend en onmisbare paneel, aan eene of twee zijden met tafereelen te be fchilderen. De autaarretabels pasten wel niet in de gothische
kerken , maar ze waren er een voort van afgewerkt geheel,
en daarvan waren de fchilderijen onderdeelen. Niemant zou
op het denkbeeld gekomen zijn , zonder overgang , zonder
inkasling, eene fchilderij , met Gene helling van foms 2 ned.
palmen tegen een vlakken muur te hangen!
Dat heb ik ook tegen het ophangen , en derhalve tegen
het maken van onze gewone fehilderijen. Wat doet men ?
Ik ga zeggen , hoe men onze fchoonfchijne /'slons in orde
brengt ; ik ga verhalen , wat de hollander (en vele anderen
misfehien ?) zich voor first-rate-allerelegantst-afgewerkte kaen hoe hij die aan de
mvers in de handen laat (toppen
SCHILDERKUNST wijdt.
Men heeft, in eene zaal van gewenschte hoogte, lengte,
en breedte, eenige flecht afgewerkte muren ; waar op vele
plaatsen de roode bakfteen , door de hier of daar tegengeworpen fpetie heen, zichtbaar blijft. Men heeft, omhoog,
ongefchaafde planken , zijnde de vloer van de kamers , die
bov de zaal getimmerd zijn. Deze zoldering wordt gedragen
door ongefchaafde op hun kant gezette dikkere of dunnere
delen, alzins flordig, maar hoffentlich ftevig, rustend in gemelde r uren. Tegen dien zolder komt de ftukadoor zijn
kunst vertoonen. Ik fchenk mijn goeden lezer » des langen
jammers kort verhaal". Men moet zoo'n witten werkman
maar eens hebben zien luyeren en knoeien, om te weten,
hoe het maken van een plafond in zijn werk gaat, en om er
van te walgen. Deze goede duitscher of italjaander , in een
woord , haagt er in , om , boven de hoofden der aanftaande
dansers of dineerders in onze zaal , eene onmetelijke melkwitte laag kalk uit te (pannen , op het oog van Bene hardheid
ongeveer als de fpuitfuiker op onze taarten. Dat witte vlak,
hangend aan daartoe expresfelijk vervaardigde hangers , is,
-
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hier en daar, met witte rozetten, witte geometrische báreliëffiguren, witte banden, witte kralen, witte ojieven, en wat
dies meer zij , vercierd. Een en ander voornamelijk gefchikt
om te doen denken , dat de menschen daarboven niet loopera
op een fermen plankenvloer , door ftevige op hun kant gezette
delen gedragen, maar dat zij werkelijk het broze kalkparkettje0 betreden , waarvan we hier den onderkant zien.
De ruwe muren worden op de volgende wijze we gewerkt.
Elk vak wordt in het vierkant met ruwe latten bespijkerd,
die zoo vele ramen uitsnaken , als er vakken en vakjeins in de
kamer zijn ; op deze onooglijke latten wordt het gemeenste
linnen gefpannen , dat maar aan geen rekken of krimpen onderhevig is, en de gefchiktheid heeft zich met gemeen papier
te laten beplakken: een en ander voor den first-rate-falo,n
bovengenoemd. Die fpanning van dat doorzichtig linnen en
de plakking van dat grond--papier heeft plaats. Op die wijze
is dan , in het vierkant van de pronkkamer , eene zeer aardige zwarte ruimte van cirka vier ried. duimen diep , bij
eene overgroote lengte en breedte , verkregen , waar het grondpapier en de draden van het grove linnen, jaar in jaar uit_,
zich ftrekken tegenover den ruwen muur , en hunne leelijke ,
grove, ftilte flechts nu en dan door ratten en muizen, fpinnekoppen , torren , en ander klein goed , met en benevens
hunne geestige uitwerpsels en kunstige nesten , webben en
dergelijke , zien afgebroken.
Maar keeren wij in liet volle daglicht te-rug. Het blanke
grondpapier der kamer ! Dit wordt nu welhaast... alweer beplakt (men weet in onze papieren eeuw flechts van plakken) ,
met het mooiste geveloeteerde PAPIER, dat gij u denken kunt;
van 5 , 4 , 5 gulden de rol — misschien meer. Dat papier
is, bij zijn best, hier gefatineerd, .daar geveloeteerd opdat
het toch , in 's Hemels naam , in het huis van den amsterdamschen Rothschild , iets anders fchijnen zoí. dan het is -papier : pappier, van pap — pap het zinnebeeld der lassi=
held en van het onorganieke. Als iets niet deugt — maak er
daar -is het altijd goed genoeg
dan maar een pap van
r

---
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voor. Een ding dat groeit -- een ding dat door den hamer,
door het mes , door den beitel , gefatsoeneerd wordt -- heeft
altijd iets organisch in zich - een DRAAD : dat heeft het
papier niet : dat heeft pap, pleister, gutta-percha, cement, enz.
niet. Ook verw niet. Daarom is verw flechts gefchikt , om in
hoogst fijne lagen oppervlakten te bedekken , zonder ze te
verloochenen. Maar, met pap, blokken gegroeid fteen, houtpalen, -balken, vloeren, ijzeren getrokken ftangen , veerkrachtige
gordijnen , in hunne masfa , te willen voorftellen , dat is de
onredelijkheid- zelve.
Ziedaar ons fraaye , precies ftoffaadje imiteerend , of ook
niet •imiteerend, maar met mooye kleuren en vaak met vrij
wat reliëf bedrukt papier tegen het onwaardige linnen met
zijn onderpapier geplakt.
Als het marmer wat koud valt aan de handen , als de gepleisterde muur door de hooge befchieting (of lambrizeering)
nog geen denkbeeld van gezelligheid , in genoegzame mate
voor den guren winter, meèbrengt dan kan ik begrijpen
dat men tapijten of gordijnen hangt tegen het fteen en hout:
maar hoe men zich ingenomen kan betoonen met onze zeer
te onrechte behangsels genoemde papieren kamermuurbelpanningen verklaar ik niet te begrijpen. Wat dat papier is —
hoe 't er daarachter uitziet komt er niet op aan : alleen
het oog moet voldaan worden. Vroeger zei men » het oog
wil ook wat hebben" ; nu is de uitzondering regel geworden,
en nieman vraagt meer aan een wel behangen kamer : »hoe
ftaat het met je, achter de dekoratie? I3et del(oratiefysteem
is de dood der echte kunst, zo i een wijsgeer zeggen : minder
apodiktiesch práat'` ik er maar wat over.
Maar nu vriend D. P. kocht het ergste nog 1 (Waar blijft
de ten-toon-(telling zult ge wel zeggen ? -- Kan ik het heltelkens van de T. t.-ft.
pen , dat ik met den ftroom meêga
word afgeleid en er llechts met geweld weêr naar te-rug kan ?
Zoo met-een hoort ge meer.)
Het behangsel is dan klaar; de kamer is gefehilderd ; dat's
te zeggen het houtwerk — geverwd en gelakt als een fpiegel.
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De » glas- en meubelgordijnen" zijn opgehangen ; de vloertapijten (gelukkig nog niet van papier) gelegd ; de meubels
geplaatst. Nu komt eerst de beurt , meent men , aan de kunst!
De goede lieden merken niet, dat al dat gepap en Beplak al
kunst is geweest. Als het geen kunst was , wat zou het dan
wezen ? Er is maar een antwoord : natuur. Buiten de kuhst
is er alleen de natuur : en, neen , de normale natuur maakt
zulke monsters niet : een boom is even mooi van binnen en
van buiten. De kunst dan ; maar , ik erken het , eene zeer
akelige kunst.
Nu echter komt de kunst, in engere beteekenis aan den
gang : de fchilderkunst. De kamer is te groot , en de Heer is
te rijk , om haar met gravuren te ver ieren. hij zal eenige
schilderijen aanfchaffen geëvenredigd aan de grootte der
kamervakken... .
Maar hoe! zegt gij, die vakken zijn immers alle reeds met
de groote op ramen gefpannen ornementtafereelen uit de behangselpapierfabriek bekleed ? ja , me goeje man ! maar dat
hindert niet. Gij draagt over uw rok wel een paletoo : tegen
deze papierramen kan zeer goed een , of meer , andere ramen
gehangen worden. Tot dat einde flaat men in de bovenlat der
papierramen , of dusgenaamde tengels, een fikschen duim; de
fchilder kont en verwt dien duim de houtkleur der kamer;
of zwart, op dat hij zich in den papieren behangselrand ver
lieze. Hangt men er dan de fchilderijen met een koord van
twee, drie ellen aan op dan zal het fchij reen , of die
fchilderijen daar zweven tegen den muur: want bet koord is
blaauw , als er blaauw is in 't behang, en rood , als hierin

het rood predomineert.
Eindelijk komen de fchilderijen. Dat zijn met meer of minder talent (foms met zeer groot talent) befchilderde vellen
geplumuurd doek,. netjens op een min of meer gefchaafd raam
gefpijkerd ; dat raam wordt uit elkaar gehouden , door houtjets , die men fpi^en noemt. Voorfis heeft men eene LIJST : dat
is alweer een , in 't verftek gewerkt raam , aan de eene zijde
wat gefchaafd, maar ongefchilderd en van boven voorzien,
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met een of twee gemeene ijzeren krammen ; aan den anderen
kant is dat raam alweer met ornementen van verftijfde pleisterpap beplakt , die deels mat , deels gebruineerd, verguld
zijn. De kanten der lijst bieden doorgaands een overgangstoeftand aan van het versierd van-voren en het lompe van-achteren, waar de kram zit:. die kanten zijn niet altijd verguld;
foms maar geel geverwd , als of ze verguld waren. In deze
lijst of dit raam nu is , door middel van eenige gemeene
fpijkers, wat knoestjeras papier en dergelijken , het raam met
het befchilderde doek vastgezet ; zdo dat het fchilderwerk aan
de zelfde zijde zichtbaar is als het verguldsel (uitmuntende
voorzorg !) -- Daarop hecht men het koord aan de kram , en
met zijn andere eind aan den onzichtbaar (1) gemaakten duim
boven tegen het plafon, en --- met den ruwen, gemeenen kant
van de fchilderij encanailleert men het fraai met goud,
kleuren en velouté bedrukte behangselpapier : de fchilderij
hangt , min of meer voorover , min of meer bengelend tegen
den aldus toegerusten wand ! Met den besten .wil , ziet men
wel, dat het . arme behangsel niet de minste aanleiding
gaf, om op zekere hoogte geftreept te worden door den on=
derkant der fchilderijlijst, en dat deze lijst niet de minste
gefchiktheid heeft om te fchijnen_ voor die plaats gemaakt . en
als uit dien wand voortgekomen te zijn — want er wordt
altijd een fcherpe hoek van een graad of 20 door de opgaande lijst der fchilderij , met den wand , uitgemaakt :
zeer nuttig trouwens , opdat de krammen met hare koordknopen , boven aan de lijst , het behangsel niet befchadigen zouden.
Ziedaar, voor den goeden verftaander, een klein blijk van het
IONSTItUHTIEF genie onzer kunstmerischen.
Maar de fehilders-zelven ? -- Vriend i ik draai er al lang
om heen , alvorens u van hen te (preken.... Gij ziet.... gij
voelt dit : Immers — gij weet , dat als mij de wijze van toerusting en de beftemming onzer hangfchilderijen ergert dit
vooral voortkomt uit mijne hoogachting van het talent der
vervaardigers. Ik zou -zoo gaarne hebben, dat mannen als
A. Waldorp , L. Meyer, J. Bosboom , C. Lieste, J. Weisfenbruch ,
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C. Springer, S. van den Berg , W. Roelofs , F. A. Breuhaus
de Groot, J. W. Bilders , J. J. van der Maaten , en B. Te
Genipt het noemen van wier namen reeds een loffpraak is
dat gevoelige talenten als de Dames Adriana Ilaanen , Maria
Vos, en Anna de Rijk nu en dan gelegenheid vonden !tukken te fchilderen , die , door hunne vaste beftemming , door de
plaats , die ze monumentaal bekleeden, door het bizonder
doel , dat ze bereiken moesten , hunne auteurs met de grootst
mogelijke liefde bij de bewerking bezielen zouden, en deze van
hen zouden verdienen , méer dan thands het geval kan zijn. Of
zou er geen grooter belangftelling van den kunstenaar in zijn
werkftuk denkbaar zijn , dan de fchilder of fchilderesfe over
kan hebben voor eene kunstvrucht , die misfchien vele malen
door onwaardige handen zal gaan , en misfchien honderd maal
naast fchilderi en zal hangen , die er afbreuk aan doen , tegen
tien jaren levenstijd , die het ftuk in goed gezelfchap rustig zal
mogen doorbrengen ? Men bedenke , dat een boek geenszins
met een fchilderij is gelijk te ftellen. De laatste wordt zeldzaam
anders dan in een exemplaar volwrocht en de waereld ingezonden. Op dat éene exemplaar koncentreert ziel (zoo veel mogelijk)
de kunst en de liefde van den auteur en wat is , helaas,
dikwijls het lot van dat exemplaar ? Doorgaands een , waarvan
het vooruitzicht meer gefchikt is om den artiest te ontmoedigen, dan om hem aan te vuren. Een fchrijver weet daarentegen , of hoopt met grond , dat de 500 a 5000 exemplaren
van zijn hoek tot een zeer groot publiek fpreken , en dat op
een paar honderd , op honderd , op vijftig plaatsen ten mninste, zijne gedachten een goed en waardig onthaal zullen vinden. Zulk onthaal zou ik met meer zékerheid aan onze zoo
even genoemde uitmuntende fehilders verzekerd willen zien:
en daarvoor zou ik nog al waarborg vinden in de gewenschte
bizonderheid, dat men de artiesten verzocht fchilderijen, naar
te houden beraadlagingen en te . maken over--een-komsten, voor
en op bepaalde plaatsen te fchilderen : daargelaten nog , dat het
allergunstigst op een ftuk moet werken , zoo de auteur weet.,
waar en hoe het verlicht en - gezien wordt ; terwijl de -wetern-
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fchap van dit laatste ook geene geringe tijdwinst zou. aanbrengen.
Al pratende heb ik, boven , gezegd , dat ik historische of
genre- fchilderijen laat mij het met een redelijker naam
epische fchilderijen noemen — niet onvoorwaardelijk toegang
tot onze huiskamers zou wenschen gegeven te zien : echter,
kan ik mij gemakkelijk denken , dat een rijk Heer, die een
groot huis bewoont , aanleiding vindt daarin op gepaste wijze
vele epische (tukken op te nemen. Ik kan mij goed voorftellen, dat zoo'n heer op zekeren dag een twaalftal onzer
epische fchilders , bij v. iN. Pieneman, C. Rochusfen , J. Isr. aëls ,
D. Bles , H. F. C. ten Kate , R. Craeyvanger , J. H. Egenberger, J. G. Sehwartze , E. F. Phlippeau, L. Lingeman,
H. J. Scholten, en nu ook D. Peduzzi (Arti, No 116) , verzocht bij hem te komen en met die kunstenaars overlegt,
welke tafereelen, het zij uit de gefchiedenis der Kerk, het zij
uit die des Vaderlands , het zij uit die van de ftad , waar
zijn geflacht fints een paar honderd jaar gezeteld is , in de
verfchillende vertrekken zullen gemaald worden. Te beginnen
met de fpreekkarner, waar al , op velerlei en bonte wijze,
door ernstige en luimige kompozities , de verveling van den
wachtenden bezoeker zou kunnen gekort worden; eindigende
met de groote, deftige feestzaal, waar grootsche herinneringen niet ongepast kunnen zijn.. Zoo'n rijke Heer heeft
van zelf een kamer , waar hij zijne kollekties antiquiteiten
bewaart. Ook dar moet het penceel van den modernen fchil-.
der zich niet onbetuigd laten. Maar wie levert mij een dozein
handige, geestige ornementfchilders ? De bibliotheek van Mijnheer moet zich ook met geen ouderwetsch gevlamd-mahoniehouten kastdeuren te vreden ftellen. Ook daar zijn paneelgin, te
over, die knappen geesten werk kunnen geven. Zelfs de gang!
wie verlost ons weder van het eenvormig wit der XVIIIe Eeuw
voor onze gangen? Men moest eens weten , dat de Grieken
zelfs. hunne marmeren beelden en marmeren tempels gefchilder. d en verguld hebben dan zou men geene ontheiliging
in het kleuren van de ftukadoorskalk meenen te zien.... U De
Grieken. - . hun mooi wit marmer ! foei , hoe lcelijk, hoe fmay
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keloos 1" Ik vraag vergeving, Mevrouw, het zal zeker mooi ge
daan zijn geweest, cii met veel fillaak. Deze hadden de Grieken
Begreep men wat algerneener, dat het even min
nog al 1
beneden de waardigheid eens kunstfchilders is de paneelen
van het kunstig meubeltjen in het flaapfalet eener Princes als
de triptykonluiken eener huiskapel te befchilderen , wat zouden
de meest uit-een-loopende talenten als Hamburger, H. van
love, Cornet, van Pelt, Koningsveld, Zurcher, , en andere
fchilders met de groote borstel en het kleine penceel, gelegenheid vinden tot rustig werken , en wat zoû het talent van eenige
hunner winnen aan gelijkmatigheid!
lntusfchen al dit wenschen helpt niet. Toch is het gedeeltelijk hij mij opgewekt, door het zien onzer huidige Ten-toonftellingen. Gij weet, mijn vriend! dat in de laatste jaren onze
jonge-lul' het fpoor der handige navolging van de eenvoudige
natuur, gelijk Schelfhout ze voortreflijk verftond en nog verftaat, gelijk B. C. koekkoek ze, wel wat gladtjens , begreep
en nog begrijpt , gelijk Noël en Van Schendel ze opvatt'en
zijn gaan verlaten. Ze hebben begrepen, dat ieder-een - ook
hij die het naïefste de natuur fcheen te volgen, door een
bril keek; en dat het eigenlijk maar aankwam op de keuze
van de bril.
Nu kan men niet ontkennen, dat zekere blaauwe tusfchen
tonen bij onze jongere fchilders - zekere harde omtrekken en
al te grasgroene of ook al te vale kleuren in onze landfchappen - dat vooral zekere vuile, groezelige luchten eigenlijk
door de fransche bril gekeken waren. hoe in Frankrijk de
natuur er uitziet, weet ik niet; ik heb er niet op gelet, en
wil er hier ook niet mee te doen hebben. Is die natuur, zoo
als Decamps (Sted. T. - t.-ft. 85) en Troyon (486) ons hier
fchijnen te willen diets maken dat zij is - tant pis: maar
het kan nooit eene reden voor onze hollandsche fchilders wezen , om die opvatting na te ftreven. Trouwens onze fchulders,
die uit afkeer van de zoetfappige landfchappen en ftadsge
zichten der jaren 1820-0 in het al te harde gevallen waren , beginnen zich reeds te matigen, en als ik Van der
-S
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Maaten , J. Weisfenbruch , Springer noem (in deze orde wijl
eerstgenoemde vroeger wel het meest aan overdrijving fchuldig
ftond) dan heeft men daar bijna niets op af te wijzen. De
Heer Van der. Maaten (St. T. 314-16 ; Art-i, 108-110),
kent , voelt , . riekt , het buiten-wezen, de geneuchte des landfehaps door en door. Hij weet , dat de Hollander geen bergen,
geen watervallen noodig heeft , om dat zalig gevoel van rust
en verheffing des gemoeds te ontwaren , waarbij men God, zoo
innig mogelijk, dankt dat men leeft. Dat zuivere der lucht,
dat geurige en frisfche van het groeyende hout , dat zachte
van den blaauwen hemel, dat rijke van den gloeyenden middag , die vriendelijke kleurfchakeeringen van bosch en beemd,
fchijnt hij volkomen te begrijpen , en geeft het met meesterfchap weer (de Heer Lieste bijv. voelt eene geheel andere,
niet minder treffende zijde der natuur; ze is bij dezen meer
de half gefluyerde fchoone dochter van den aanzienlijksten
grondbezitter der ftreek -; ze is bij genen meer de frisch en
helder op der vaderen wijze getooide jonge boerenmaagd). De
Heer - J. Weisfenbruch (St. T. 544 , 54 ; A . 190) heeft f nts
lang begrepen , dat landfcliapfchilderen en ftadsgezichten-fchilderen eigenlijk het zelfde is. Hij weet zoo goed , wat levens vol kontrast de groene loverkruin van een eik of linde- of
ijpenbooin tegen de blaauwe lucht maakt , als het bruin-rood
trapjensdak van een oud geveltjen; hij begrijpt, dat aan het
landfchap het ftadsgezicht. te verbinden tevens is het verbinden van het verledene aan het tegenwoordige, van de historie
aan de natuur, en dat daar veel bekoorlijks in gelegen is:
althands dat bekoorlijke geeft hij ons voortdurend te -.genieten.
Hij begrijpt ook , hoe veel >> een zonnetjen" waard is voor een
ontvankelijk gemoed : Desz fegne ihn Gott : een zonnetjen is
altijd welkom (de Heer Waldorp, een 'groot kunstenaar, die
voor mij iets in zijn manier heeft, of hij zijn fcheppingen
zoo doet neèr- ftroomnen op zijn doek, zie den minsten dijk,
de minste floot, er is altijd iets grootsch in ! verbindt ook
landfchap , ftad, en water : en 't is minder fotografiesch dan
Weisfenbruch ; de eenheid overheerscht bier de verfcheiden-
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maar gefehiedt het niet wel eens
heid , dat ik niet afkeur
ten koste dezer laatste ?). De Heer Springer (St. T. 456 458,
604; Â. 163-165) is een konsciëntiëus beftudeerder onzer
monumenten , en een krachtig kunstenaar. Ik weet niet , dat
er voor hem zoo fchoone en zoo interesfante ftadgezichten in
Nederland gefchilderd zijn. Zaftleven, Joan Vander Heyden, en
Gerrit Berckheiden hadden geen meerder harmonie in de kleur en
naauwgezetheid in de teekening, geen meerder zedigheid; minder kritische fmaak; minder historischer zin. N° 163 op Arti,
het » ftadhuis te Veere" is, gelijk de Heer Springer het afbeeldt,
een der fprekendste pleidooyen voor onze oude bouwkunst die
men verlangen kan. 't Is toch vreemd , dat men dingen in
afbeelding zoo mooi vindt , die men in wezen niet dulden
wil. 't Zou niet vreemd zijn, als die dingen zich in afbeelding anders , beter, gedroegen dan in de realiteit : bijv. een
dichter van beroep kan heel vervelend zijn in realiteit, en
overaardig bij Bles (St. T. , 28) : maar een oud gebouw, zoo
als de Waag op de Amst. Westermarkt heeft men met geweld , met woede zelfs het onderste boven gehaald ; en als
Springer dergelijke dingen, met groote juistheid, met veel
eerbied voor het architektonische monument, fchildert dan
koopen misfchien de zelfde aanzienlijke Amsterdammers de
kopij, die het model hebben helpen vernielen. Zeg niet, dat
ik kunst en natuur verwar ; beken , dat de hoofdbekoorlijkheid van ftadgezichten , zoo als Springer. ze fchildert , aan de
goede keus der modellen is te danken. Ik zet het Springer,
ik zet het eenig toovenaar met zoneffekten zelfs een van
onze moderne groote gebouwen op draaglijke wijze in een
ftad.sgezicht te brengen. I)e H' Springer treedt dit maal ook
met een paar kerk- INzichten op. Reeds begon , naast den Heer
Bosboom, wiens eigenaardige opvatting, vinding van licht en
vlotte wijze van doen , hem , in die hoedanigheden , wel altijd
voor ernstige mededinging zal vrijwaren, de Heer Schenkel
een goed oog op de kerkeffekten te krijgen (St. T. 415---418 ,
A. 156 157) ; hij heeft, daarbij , talent, en waren er gene
andere beletselen aan het genre-zelf verbonden , dan zouden
.
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we den Hr Schenkel eenmaal misfehien al een zeer grooten en
groenen » lauwer'" zien » plukken" — vooral wanneer hij zich
met de borst op de wetten der gothische architektuur toelegt,
waar Bosboom niet veel werk van heeft gemaakt : maar nu de
Heer Springer, met zijn rustigen ftap , de kerken binnentreedt ,
en zijne meesterhand aan hare afbeelding (laat , is er , ook in
dat genre op zich-zelf (afgezien van bizondere talenten , waar
eenig meester ieder genre meê ftempelen zal dat hij aanvat),
geen succes voor den Heer Springer onbereikbaar. De eerbied,
dien de Heer Springer voor de kunst heeft , ftraalt u tegen van
zijn doek : en dat is eene hoedanigheid, die bij ons doorgaands
meer weegt dan de fchittering van een wild genie. Ik houd zoo
veel van maatfchappelijke kunstenaars; daar men zoo wat op
rekenen kan ; en ik ben blij , dat de Heer Meyer zijn Gudinsmanieren fchijnt af te leggen. Vooral zijn No 1'15 op Arti
is voor mij een meesterftuk van waarheid en fchoonheid;
natuur en poëzie gaat in de behandeling van dat zeewater en
die fijne van de morgenzon doorfchenen lucht op het treffendst
famen. Mijn held in het fchepenfchilderen is anders de Heer
E. A. Breuhaus de Groot. Daar is een kracht en een zwier in zijne
voordracht van dat interestante organisme , dat men » een fchip"
noemt, waarbij de liefdeademende befchrijvingen van Cooper
en Marryat verbleeken. 't Is vreemd , dat men zoo iets ftouts
en majestueus' leggen kan in iets, dat in de natuur zeer zelden op mij althands in. die mate een diepen indruk gemaakt
heeft , als de Heer Breuhaus de Groot dit vermag. En denk
niet , dat hij zulke indrukken maakt , door al de ftrijdkrachten
der natuur te hulp te roepen in ftorin en dergelijken;
neen , zijne fchepen zijn geen Nachtoffers , geen martelaars;
zijne fchepen voeren een toon ; het zijn helden , met hunne
fchoone tuigaadje, hunne grootsche houding, hunne uitdrukking van kracht en orde. Ook deze fchilder is een geheel
eigenaardig hollandsch talent waar ik ons vaderland geluk
mee wensch.
Er doet zich dit maal , voor den beoordeelaar onzer tentoon-ftellingen , een groot gemak op , en een groot ongerief.
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Het laatste beftaat hierin , dat, als twee beoordeelaars het
met elkander omtrent de verdiensten van zeker kunstenaar
oneens waren , het later fomtijds heeft gebleken , dat hunne
meeningen perfekt over-een zouden komen , als ze maar de
voorzorg genomen hadden zich te vergewissen , dat ze over
de zelfde ftukken aan den gang waren. Men heeft namelijk,
bij de dies] ahrige ten -toon-ftellingen de min prijselijke: liberaliteit gehad , de Heeren fchilders hunne ftukken , hangende
de ten-toon-ftelling, te laten afnemen , en verwisfelen. Dit
bemoeilijkt eenigszins de beoordeeling en fchaadt aan de majesteit der zaak.
Het gemak , daarentegen , beftaat in de vrij groote eenftemmigheid der meeningen van Heeren beoordeelaars. Ik zend u,
mijn waarde D. P. , hiernevens het beknopt verflag, bijv. van
den » Konst en letterbode" en ik verklaar u , mij niet te
herinneren , dat er een enkel punt is , waaromtrent ik het in
de waardeering der bedoelde kunstwerken met onzen » Bode"
oneens ben. Dit ontlaat mij ook van de verplichting u den
inventaris der ftukken met tauxatie fchriftelijk over te zenden.
De Heer Israëls is , inderdaad, een talent , dat vrij ftoute
verwachtingen nog ver overtreft. Hij bewijst , dat hij zich
met de fchildering van plat en oppervlakkig gevoel niet te
vreden ftelt ; en hij weet oogenblikken te kiezen , -waarin het
gevoel zulke fijne toeftanden doorleeft , als het alleen mannen van genie gegeven is met vol bewustzijn op te merken
en uit te drukken. Zijn ))Na den ftorm" op Arti (N > 71) is
een visfcherswoning , met openftaande (leur, waar de jonge
vrouw op den drempeltrede zit en uitkijkt; waar de oude
moeder tegen den verlichten muur ftaat , als het beeld der
zwijgende ougerustheid Inisfchien der uitgedoofde hoop;
waar het blonde jongentjen, alléen tijdig aan zijn middageten
geholpen, aan tafel zit, maar, met den leégen lepel aan den
mond, met den ftrakken blik vooruit en de handtjens . boven
het bord , genoeg te kennen geeft , dat hij voelt 'dat het niet
goed is' met de huisgenoten : dat — 'vader' ontbreekt. Een
ander fchilderijt jen op de St. Ttft. (N X20) is door een des
,
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verwant denkbeeld geinfpireerd: een meisjen, op een ft;rand·
duin zittende. Bier fchijnt de naehtlueht nog niet geheel
voorbijgetrokken , en de kleur e,n vorm van het lief gelaat
bewijst , dat ze daar reeds lang zoo heeft ultgezien. Op Arti
hangt ook 000 ftudiekop van onzen jongen kunsteaaar. Eene
jeugdige vrouw met hangende zwarte haren, De naam 'is gelukkig gekozen : Infortunata. Ook zelfs de taal, waar de
naam in gedacht wordt , verhoogtde beteekenis der fchilderij.
Toch is er;: aIs kolorist, fOOF den. fir Israels hij Couture, in
zijn [tudiekop ; N° 2'10, nog wat te leeren. Ziet eens , wat
doorfchijnende, fijne, deeIs tedere, deeIs weeke, deels blanke
en bleeke , tinten in dien jongen edeling met den mat en
donker rosfen haarvloed en de zware aan den hals Iaag rond-

gefneden kleederftof -

of hij een page van den leelijken
Elfden Lodewijk waar l Zie dien kop lang , en herinner hen)
u dan later: gij zult u zijne ademhaling te-binnen- brengen
en het lichtende zijner fijne karnatie, Zie die halve tinten l

Niet .aIle halve tinten bij den H' Israels zijn [uist waargenomen. Ook de teekening laat hier of daar te wenschen: bijv.
in de achteloos behandelde beenen van het jongentjen en de
handen ·der grootmoeder, Ik vergeet toch niet , dat het • grootmoedershanden" ,zijn.
Dezer dagen is de kunstverzameling in Arti met een
fchoon portret van den Hr Schwartze vermeerderd (N° 265).
't Is eene geringe verdienste, dit ftuk toe te juichen: want
er is maar eene Item over. 't Is krachtigvan kleur; van een
verbazend relief. De grijze geleerde is. allergelukkigst verlieht
en gcpozeerd: alles werkt mee , om den Ichoonen , denkenden,
origineelen kop te doen fpreken - al klemt de grijzaart de
lippen op elkaar, Het gemeene van ons moderne kostuum is
bier met veel takt , en ongezocht , verwijderd gehouden. Er
is adel en naLuur in het Ituk. Als men bij zulke kunst , getzoleerde flguren van Wappers en De Keyser, bij voorbceld ,
ziet - om mindere portretfchilders ten onzentniet te noemen,
dan Ieert men het waardige , edele ,. doorpeinsde, van het
theatrale , opgefmukte, deklamatorische goed onderfoheiden.
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Wel durf ik vragen , of er volkomen harmonie is , in N° 2063 ,
tusfchen de lichten en fchaduwen van het vleesch ? Ook de
kompozitie van den Hr Schwartze, De eerste godsdienstoefening
der Puriteinen in Noord-Amerika , heeft vele verdiensten : in
zonderheid van détail: er zijn oorfpronklijk gedachte en meesterlijk gefchilderde koppen bij. Wel komt mij de algemeene
toon der fchilderij wat flaauw voor: als deze , zoowel als het
met een enkelen kop het geval is , naar Rembrandts Nachtwacht wat meer geftudeerd was , zou hij minder dampig
fchijnen. Al zal ik verder niet lang meer bij onze portretfchilders ftilftáan , denk niet , waarde D. P. ; dat dit vak achteruitgaat. Zelfs onbekende namen als die van den Hr Sangster , nu en dan genoemde als die van A ltmann , (welke zich
bij 1Veumann aardig aanauit) , namen als die van Maschhaupt
behooren aan reeds . bekwame portretfchilders.
Na de Joden-begrafenis, die we, voor eenigen tijd van den
Hr Burgers op Arti gehad hebben , en waar (ondanks zeker
konventioneele blaauwheid van fommige plans en reflekties)
de morgentint , de frischheid der vroege ftraat , zoo goed in
was uitgedrukt , fchijnt nu zijn fchilderij Diaconie-Weesmeisjes
op de Kermis (N° 60 ter St. Ttft.) wat zwak : zoowel van algemeen effekt, als van uitdrukking, bij de kinderen. De trekster.
tjens van den mandewagen zien er te melancholiesch uit , de
kindertjens te onverfchillig en te weinig ver fchillend. Ook is
de groep der nabij ftaande arme vrouw met hare kinderen,
die hare vrijheid heeft , maar (ondanks den fchat van moederliefde-, dien God haar gelaten heeft !) veel ellendiger fchijnt
dan de arme weezen verzorgd door de gemeente — min
gelukkig. De groep is zelfs niet zedelijk : de familie komt er,
bij de vergelijking, flecht af, en men zegt, 'ziet, waarom
hebben die arme kinderen het zoo veel flechter , fchoon ze
niet ouderloos zijn?'
Uitmuntend is het ftukjen van 'den zelfden jongen fchilder
Ver/lagen getiteld : een boerenmeisjen , liggend in eene met
een venstertjen in den hof uitkomende bediteè, gewekt door
een man (buiten het venstertjen) , dien ik haar vader zou:
-
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noenen ; die - er ten minste . alles behalven » fchalk" uitziet,
zoo als een onzer beste kunstbeoordeelaars het in twee organen opvat. Ik wensch den W Burgers geluk met - dit allerliefste, fchoon geteekende en gekleurde , geestig gedachte ftukjen. Ik wensch onze fchilders in 't algemeen geluk , dat ze
de hollandsche kunst (op flechts enkele uitzonderingen na)
weten vrij te houden van het ontuchtig fchuim , dat zoo vaak
uit de verwen gist onzer fransche en , helaas ook , van enkele
onzer belgische naburen. De Heer Burgers een onderwerp als
dit , met zoo veel zedigheid , • en daar trou wens geheel pas fende , beminnelijke onfchuld behandelende, doet de hoogste
eer aan zijn kunst en aan - zijn charakter. Hij betoont zich
ook hierin een waardig geestverwant van den Heer Israëls,
in dezes nieuwere richting.
Het ellendig penceel , dat zich gepréteerd heeft , om, ter
plaatsing boven een ' der deurkalven in de duitsche zaal der
St. Ttft., eene zeer onideale levensgroote badende persoon te
fchilderen (N° 1.05) heeft reden befchaamd te zijn , als het
zich-zelf zal afvragen, 'waarom het deze persoon in het bad
wilde fehilderen' : het zal geen ander antiwoord hebben , dan
`om dat ik hiermede de laagste zinlijkheid der onwaardigste
liefhebbers meende te kittelen'. Wat zegt een weinigjen verdienste van kleur , gelijk bij het nagekomen No 603 , wanneer
men als raison d'être van deze levensgroote kammend e
blondine alwederom weinig beters zal op te geven hebben.
De Heer W. Sohn , auteur van dit ftuk , en de andere Heer
wiens naam ik niet noemen wil , behooren , gelukkig , niet in
Nederland te-huis : 't gaat me niet-te-min aan het hart , dat
ze Neder-duitschers zijn. Van Franschen is enen dergelijke
fpekulaties op de gemeenere roerselen van het menschelijk
hart wel gewoon. Mijnheer Diaz verbergt zijn onbefchaamdheid (in N° 212 op Arti) achter een altoos vergeeflijke (!) koude
bewondering der mythologie en der italjaansche - koloristen;
Mijnheer E. Beranger achter het fchijnheilig voorwendsel van
den teêrsten moederplicht (St. T. No 568) ; Mijnheer Cambon
(St. T. N° (5") prikkelt de zinlijkheid ter [luik en als zonder
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erg (St. T. N° 65) wat is het jammer dat de meeste dier
kaerels zoo mooi fchilderen ! — Mijnheer Plasfan (N° 237 op
Arti) maakt er zoo veel komplimenten niet meê, en kopiëert
graag naar een fotografie hoe een dametjen , in haar kamer
opgefloten , haar kousen aantrekt. 'Daar loopt de een of andere impresfionable Hollander ftellig in ,' zegt M. Plasfan , 'erg
beftelt me een kopietjen of pendantjen van dit verkochte
fchilderijtjen.'
Zonder erg, maar niet zonder veel onkieschheid heeft de
Heer Reyntjens , aan zijn Nieuwe Dienstmaagd (Arti, No 240)
nog een Nieuwe Knecht toegevoegd. Het lornieeren der jonge
vrouw op dit - ftukjen , als pendant van het lornieeren op het
andere, is inderdaad zeer ftuitend. Daar de Heer Reyntjens niet
zonder talent het luimige genre beoefent, meen ik dat hij zich
voor dergelijke platheden te wachten heeft.
Onder de fehilders , die door den wijzen man in de » Indépendance" mishandeld zijn, behoort ook de Hr Herman ten
Kate. Ik ben volftrekt niet blind voor het aquareláchtige , dat
men aan de vlug gefchilderde ftukken van den Hr Ten Kate
zou kunnen verwijten. Ik geloof ook, dat eene meerdere matigheid in de behandeling , iets , dat zijne ftukken nader aan de
rust • onzer groote en » kleine" meesters van de XVIIC Eeuw
zou brengen , het werk van den Hr H. Ten Kate zeer zou doen
winnen : maar daarvoor mag men toch zijn meer dan gewoon
talent niet voorbijzien. De meeste beeldtjens op zijn ftuk (Arti,
N° 76) zijn vol charakter, en het onderwerp is met geest gekozen. Men moet een feuffietonniste van de » Indépendance"
wezen, om belachlijk te vinden, dat iemant roovers, joden
en vagebonden fchildert. liet v erkoopen van den buit , door
den Hr Ten Kate komt mij in tegendeel voor , een zeer goed
en oorfpronklijk gedacht fujet te zijn ; eene vernuftig verzonnen aanleiding ,. om roovers en joden bij-een te brengen , in
eene plaats en met kostumen, die eene altins fchilderachtige
voorftelling toelaten. Is er ftudie van Rembrandt en anderen
berkenhaar in de uitdrukkingen enz. ik zie daar het nadeel
niet van in , ,uids het zonder telace voor (le li armo ► uie (les
,
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geheels zij. Ik beken , dat dezer harmonie de verdeeling van
het licht wel wat meer ten goede had kunnen komen , en
dat er ook enkele lokale kleuren door den Hr Ten Kate gebruikt - worden (van dat groenblaauw bijv.) , die men in de
natuur te vergeefs zoeken zoi.
De Hr David Bles, de humorist onder onze fehilders
wiens satyren ook somtijds door naïeviteit en fterniaansch gevoel een hooger geur wordt bijgezet — heeft tegenwoordig
iets rustigers in het effekt zijner fchilderijen dan Ten Kate.
De Heer Ble is zeer thuis in de tijd die hij fc.hildert,
en ik zie niet in , dat de wijze man uit de » Indépendance"
gelijk heeft, met uitfluitend een fransch toongel te herkennen
in het allergeestigst geftoffeerd ftuk , (lat de fchilder door
Bene aanhaling uit » Ferdinand Huyck" toelicht.
Onder onze nieuwere genre- fchilders onderfcheidt zich gunstig
de Heer L. J. van Erven Dorens , wiens bijdragen in het » Handelsblad" op eene hoogst willekeurige manier, veroordeeld zijn.
't Is blijkbaar, .dat ,-de Hr van Erven een jong kunstenaar is,
die volftrekt nog i i'et meent de oplostng van het raadsel gevonden te `: hobb+ : maar hij is op den goeden weg. Zijn
-f tukjen Í » cwijnd (naar Iiückert) is allergelukkigst gedacht.
Het ontworp is zeer gefchikt om een traan in het oog te
lokken, en met een weinig meer fikschheid van uitvoering zou
dit Kind Jezus, op zekeren Kerstnacht een armen knaap bezoekend , die in de fneeuw zit te treuren , dat ook hém geen
kerstboom bereid is , een uitftekend fchilderijtjen kunnen opleveren. In den Kruisweg is veel met fmaak gekozen en goed
uitgedrukte natuur. Ook in het portrétjen (N° 574), is de Hr
van Erven geheel los van dat het zij gladde het zij fehommelachtige der akademietraditie van 1840. 't Ziet er nu wel wat
ruw uit ; maar daar is zelfs de Hr Schwartze niet vrij van.
De Heer De Bloeme gaat voort zijne zedige, fraai gefehilderde, natuurlijk en harmoniesch gekleurde portretten te
leveren. De Hr De Bloeme is geen inventeur : maar hij weet
het min gunstige in de natuur en in de fmaak zijner modellen te matigen , en is vrij van alle konventionalisme. Ik heb
.
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eens een portret van Pauwels te Gent gezien , dat veel overeen-komst met de kunst van den Hr De Bloeme had maar
de Heer Pauwels heeft thands een groot autaarftuk ten-toongefteld , dat in zijne foort minder meesterachtig is. De Moedcrmaagd en het voor haar ftaande Kind zijn wat flaauw van
kleur en lijnen , en het benedendeel der fchilderij is wat koud
van konceptie — wat akademieachtig. Van historieftukken fpre-ken wij verder niet; want bijna allen zijn beneden het middelmatige. De Kenau Hasfelaar (St. T. N° 69), Margareta van
Parma (N° 313), en de Jan Woutersz. v. Cuyck (N° 7) , zelfs
de Pieter Dirks Hasfelaer (N° 399) , zijn kopiën van minder
en meer gedaagde fchouwburg-repetities. Ach , Heeren , gaat
toch eens zien , hoe Leys , en Swerts & Guffens , en Lies (alle,
hiernaast, te Andwerpen) een tijd , in houding, gebaar, en
kostuum , weten uit te drukken (Andw. Ttft. No 540 , No 788790,

No

a"8i-387, en

No

541).

Ik ben blij , dat de Hr C. Bisfchop , in N° 11 der Ttft. op
Arti ,. een zoo voortreflijk fchilderijtjen geleverd heeft. Ik weet

niet, of Ge u herinnert , mijn vriend ! dat ik reeds voor vele
jaren het (lagen van dezen kunstenaar voorfpeld heb. Hij
gaat zijn eigen weg. Hij heeft niet Hechts zijn eigen ftijl in
kleur en penceelsbehandeling : maar hij kiest zijn fujetten met
vinding- en oordeel. 't Is allerliefst — dat meisjen , dat bij - 't
ontvangen van den eersten minnebrief, daar, al denkend en
dwalend , de knie gebogen heeft op een zeer fraai gefchilderde
kusfenbank der XVIIe Eeuw en haar bruine kopjen in het
wandfpiegeltjen keert, om de mogelijkheid van dat billet-doicx
na te gaan en te genieten. 't Is zonder coquetterie , nieuw,
mooi en goed, van het begin tot het eind. 't Is uit het leven;
en waren de handtjens zoo zorgzaam geteekend en gefehilderd
als al het overige, dan zou ik het ftukjen kiezen , zoo ik er
mij . zes uit de gezamendlijke genres mocht uitzoeken.
Merkbaar voorwaards gaat de bloemfchilderes , Mejufvrouw
Anna de Rijk (Arti, No 155, St. Ttft. N° 598). Wie haar
werk , wie dat van Mejufvrouw Adriana Haanen (Arti , N° 30 ,
St. Ttft. No 173) zien kan, en getuigen, met den wijzen man
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uit de » Indépendance", dat er van bloemen en vruchten NIETS
is -- dien moet het zeker aan de oogen fchorten : want als hier
de afwisfeling van perzikzachtheid en druivenfrischheid , van
krachtige bladeren er bloemenfijnheid , rijkdom van kleuren,
bij harmonie des geheels, voordeelig affteken bij harde en koude
bloemftudies , gelijk er óok op de Ttft. zijn , dan moet men
blind wezen , om, zonder onrechtvaardigheid , over dit zoo
hoogst bevallig werk der genoemde fehilderesfen gedachteloos
heen te - ftappen.
Trouwens , de wijze man heeft ook den Hr Van der Maaten
niet genoemd , en' zegt goeds van middelmatigheden , die - in
zijn kader niet behoorden.
Ik heb geen kader; ik wensch dus niet gerekend te worden
iemant expres over te (laan. Mijn briefforen (trekt me tot verontfchuldiging , dat ik niet , op hunne plaats , van goede
oude kennisren als de Heeren Verfchuur, Verveer, Hoppenbrcuuv' rs , Leickert, Spohler enz. gewaagd heb ; dat ik heb
v r9u d te zeggen de Heer Stroebel, in zijne lieve XVIIeeert sehe. binnenhuizen , beoefene het figuur, brenge 't daar
zelfs nog - verder in dan zijn meester, Huib van Hove; de
Heer. J. Vetten is in voorwaardsche beweging maar. fpare
ons toch demi-monde- onderwerpen als 1N° 524 (St. T.) ; de Hr
C...Weddige heeft een lief gevoel , bij vrij zuivere . teekening
en minder fomberen toon dan vroeger , weten te leggen in
zijn l 42 (ter St. Ttft.) en 188 89 (op A rti) ; de Hr H. J. Scholten
levere ons weder eens een ftuk als zijn- » Cornelis De Witt";
de Heeren Kruseman van Elten en Van Everdingen beginnen,
elk in zijn genre, onder onze beste landfchapfchilders plaats
te nemen; ook de landfchapfchilders Mollinger en De Vogel
en de mij vroeger reeds bekende figuurfchilder Oostenga verdienen onderfcheiding ; • de Heer J. G. Smits , in de natuur,
de Heer Schenkel , in de kerk , verwezenlijkt de voor weinige
jaren ingeboezemde verwachtingen; de Van Deventers blijven
niet achter. De rundfchilders hadden eene bizondere melding
verdiend t Ik betreur liet , dat mijne haast om voort te komen
waterfchilders als Schotel, de Koekkoeks, De Haas, de Hilverdinks,
-

-
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Hilleveld, Gruyter, laudfchilders als Hendriks , Hanedoes , nog
eens De Haas, flechts heuschelijk groeten kan. Ook Koningsveld
en Masurel hadden een woordtjen verdiend ! Van de vreemdelingen , zelfs van onze ftamgenoten, de Belgen, heb ik
naauwelijks gewag gemaakt -- de befprokenen hadden meer
recht op behandeling. Ik wensch er echter nog op te--rug te
komen. Portaels niet te behandelen zou er bezwaarlijk door
kunnen. En de Duitschers Wieschebrink, D'Uncker, Vautier: vier meesterftukjens.... maar mijn papier raakt op en
we hebben hier met kunst-ten-toon-ftellingen te doen; niet
bloot met fchilderijverzamelingen !
Teekeningen zijn er niet veel. Ik zwijg van de teekeningen
le des/in pour le des in : met drie uitzonderingen; Ik noem den
Heer Aug. Allehé , wiens portretten (St. Ttft. N° - 566 , --= Arti
No 205) , zoo meesterlijk getoetst zijn. De Hr Allebé is , in meer
dan gewone mate, zijne middelen meester , en indien hij er in
laagt , . onze beste hollandsche ftukken , op de wijze van Mouilleron, in fteendruk te brengen -- dan zullen we 't niet te
beklagen hebben , dat hij eene kleine fchildervakantie te Parijs is
gaan nemen. Men mag toch vertrouwen , dat , onder zijn gevoel van kleur en de bearbeiding zijner tinten , het talent van
juist en zuiver teekenen , dat de jonge kunstenaar bezit , niet
zal verloren gaan. Des Heeren H. J. Zinimermans hooge verdiensten kan men beter in zijne Staalmeesters en Nachtwacht
(N° 561 St. Ttft.) dan in zijn Schuttersmaaltijd (Arts , No 200)
bewonderen : zijn manier komt aan die van Rembrandt uitftekend te gemoet ; Van der Helst fchildert met wat te nette
omtrekken, om met liet zwevende van 's Heeren Zimmermans
procedd goed famen te kunnen gaan. Ik noem, ten derde, als
teekenaar van twee fraaye dunne watergezichten , den Heer
J. C. Greive (St. T. No 153, 154).
Een jong kunstenaar van veel geest en aanleg is ook de
No 169-171). Ik ben gewoon
Heer H. Gijselman Jr
de kunstenaars in twee groote afdeelingen te fcheiden. Daar
liaan ze zoo wat zeven tegen drie:- - zeven zijn er, die Hecht
teekenen ; geen oog voor natuur hebben ; niet weten waar
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heen ; zich nooit vragen waarom : er is geen leven in hun
werk; of eene groote onkorrektheid. De drie teekenen goed,
zien goed, weten of voelen althands waarheen , en blazen
leven aan hun werk in. De nog jeugdige Heer Gijselman behoort
zeer zeker tot de laatste. Hij werkt in verfchillende ftoffen ; hij
beoefent het materieele naast het intellektueele : hij zal , lij
de aanftaande kunst , groote diensten kunnen priesteeren.
Ik wil , d-propos van » aanftaande Kunst" , dat is : HET
.-

-

HANDWERK BEZIELD EN VEREDELD

DE SCHOONE , TEVENS NUTTIGE

toch -iets zeggen van Ne 570 der t P. De Vatalöog
geeft te lezen : » J. A. Boermans , te Venlo. Een zilveren remonstrans in gothischen stijl uit de 13 1 e eeuw , met 7 koperen
heelden , in het vuur verguld." De Hr Boermans , heeft .inderdaad een uitmuntend gedreven ostensorium ten toon efteld ,
in- den zuiversten XII1°-eeuwschen architektuur- ftijkl Aden vat,
wat ik zeggen wil. r't Is een glascylinder met luns , waarboven een beeld der H. Maagd , niet baldakijn ; een en ander
geflankeerd met onterforten en fchraagbogen, waartegen
beeldtjens van Heiligen en Engelen zijn , aangebracht; de
Randaard is voorzien van een fraa `en nodes en zesbladig gelijk de fraai gegraveerde voet. De geheele zaak is architeltonieselt behandeld en de fteënen zijn alom in de bouwdeelen
afgeteekerrd. Het ftuk is van gepolijst zilver; de -beelden zijn
verguist. ' ° Toen ik er voor ftond , kwam er een elegant'. jong
paar naar zien. »Ah ," zeide de Heer , »een teampel!.:.."
» Neen ," zeide de Dame , ' ik geloof, dat het iets is , dat in
» Neen.," zeide de
de toomsche kerken gebruikt wordt."
, en toeterde eens in zijn opgerolden kataloog, »'t is
e&
een tempel." Dit paar maakte voor een ander gezelfchap
plaats. ' ))Hè, hè ! hoe mooi ! kijk ereis hoe mooi !" zeide de
oude jufvrouw. Een der jongere leden floeg den itatalogus op:
» Een zilveren remonstrans in gothischen ftijl...." --- Een kerk,
een kerk , hadden er al een paar geroepen. » Hè ja ," zeide
de oude Sufvrouw, » een remonstrantsche kerk ! och , hoe
mooi , och dat 's mooi , een remonstrantsche kerk !"
Ziedaar opiniën uit (le tlóofditad over kunstwerk onzer tirnKUNST,

- - -
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burgsche landgen iten. Ik heb , op deze ten-toon-ftelling niets
gevonden uit de aan kunst en handwerk gewijde werkplaatsen
van de Heeren Cuypers en Stoltzenberg te Roermond; maar
de eerste heeft , als architekt , eene zijner kerken, in teekening geëxpozeerd. De Hr Cuypers is trouw aan de lesfen der
genen , die in kerkbouw een woordtjen meê te fpreken hebben der Kerk-vaderen namelijk. De Hr Cuypers is een der
weinige bouwmeesters , die weten , dat de Kerk de verwezenlijking is van *een liturgiesch fchoonheidsbegrip. 't Is reeds
meermalen in *de » D. Warande" aangetoond. Hier expozeert
hij de St Kathrinakerk te Eindhoven waar het KatharinenTenster eene fchoone taak vervult , en van drie waerelditreken
het licht in de kerk brengt. Aan de Oostzijde doet het de lucida
der Gene die de Dageraad is genoemd : dat is in den regel. Wij
leiden dan ook uit de onderfchriften dezer teekeningen af,
dat de kerk georiënteerd zal worden, wat vroeger aan twijfel
fchijnt onderhevig geweest te zijn. Opmerkelijk zijn ook de
beide torens van dit nieuwe bouwwerk. In den toren voor de
Noordzijde, of het zoogenaamde vrouwenpand , heeft de architekt de maagdelijkheid (de zachtmoedigheid en eenvoudigheid)
der Vrouwe hij uitnemendheid uitgedrukt, onder wier bizondere befcherming alle christen-kerk van ouds, en behoudends
den titelheilige, geacht werd geplaatst te zijn ; in den toren
der Zuidzijde of van het mannenpand heeft hij de Kracht uitgedrukt , de acies ordinata van het Hooge Lied , welke de
Kerkvaders door de zelfde Heilige Persoonlijkheid , die den
kop der flang verplettert, vertegenwoordigd achten. Men ziet
alzoo door die twee torens , daar te Eindhoven , onwillekeurig
het blazoen van den Hoogw. Metropolitaan der Nederlandsche
kerkprovincie plastiesch voorgefteld : mansuete et fortiter: het
lam en den leeuw weêrszijde van het kruis 1 .
Gij ziet , waarde vriend ! dat der ftad van Eindhoven een
fchoon monument beftemd wordt. Welke ftad met de kerk
van den Heer L. Suys zal begiftigd worden , is mij onbekend.
1 Wapen van Z. D. 11w. tien Ap. Administrator van liet Bisdom 's Elerto
genbosch.
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't Is een keurig geteekend projekt , eenigszins in den derden
ogivalen ftijl. Er zijn uit het oogpunt van de -esthetiek ( de
konstruktie ± de fchoonheid) misfchien eenige aanmerkingen
op te maken — maar de toren prxzenteert zich goed en het
(chip is op goede modellen geftudeerd. Ik - geloof wel , dat onze
archxologen zich moeyelijk met die achteraangehechte Mariakapel in Hechten, ik zou het haast G amondiaanschen - ftijl
noemen , zouden kunnen vereenigen ; en de fymholisten zouden zeer zeker protest aanteekenen tegen dat geperforeerde
presbyterium ; dat doorzicht in de hooger liggende Maria-kapel
is theatraal, en ftrijdt ten-eenen-male met het begrip der omhuiving , .dat aan de Heiligdomfteden der goede tijd onaffcheidbaar verbonden is....
.Nu, vriend ! ik heb al langer gefproken dan uw geduld
reiken of rekken zal , en, onder voorbehoud der waarfchijnlijkheid, dat ik nog eens op deze ten-toon-ftellingen te-rugkome, teeken ik mij , na hartegroete:
Uw
--

PAUWELS FOREESTIER.

WANDALISME,
s xvii.
In den namiddag van Dingsdag, den 21° September dezes
jaars , zijnde de feestdag van den H. Matthaeus , die dikwerf
met eens bouwmeesters rechthoek wordt afgebeeld , als ware
hij de befchermer van wat het christen volk zegt, dat » in
den haak" is hebben wij , met een paar oudheid- en kunstlievende vrienden , de St-Jacobskerk te Brugge bezocht. Wij
hebben het fchip der kerk doorloopen , ons begevende naar
de epistelzijde des presbyteriums. Aldaar ftieten wij eene deur
open en vonden ons in een klein gewelf, dat nog - ál de kenmerken droeg eene bizondere kapel te zijn, maar daar blijkbaar niet meer voor gebruikt werd. In den zuidmuur, wat
lager dan een kort fpitsboogvenster, bevond zich eene diepe nis,
waarin , boven elkander , twee fteenzerken gemetseld waren
de bovenste door een middenpijlertjen gefchraagd. Die zerken
getuigden , dat wij aldaar voor de grafftede ftonden van eene
edele familie. Op den bovensten fteen lagen de levensgroote
beelden van een echtpaar , wier namen het opfchrift kenbaar
maakte:
)) Cy gift meftire Ferry de Gros , chevalier fr d'Uyghem , de
Nieulandt etc. qui trepaffa l'an 1544 , le 4r jour de mars.
Cy gift dame Philippine Wielandt, femme du fr d'Uyghem,
laquelle trepaffa l'an de grace 1321 , le 1 Xbre." Men leest
ook op een band in de lijst de fehoone zinfpreuk des Ridders : » Tout pozur eftre toejours Wal".
Op den benedenzerk ligt het beeld der tweede vrouw van
heer Ferry , genaamd, blijkends het opschrift : »Dame Franchoyfe d' Aylly , dame de Brande, feconde femme du feigneur
(l'Gyeghenl , laquelle trepaffa Fan 1530, le 8 jour de juing.75
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De drie beelden van dit gedenkteeken behooren, wat den
kuischen en edel-zwierigen ftijl betreft , waarin zoowel de
aangezichten , de handen , de kleederen , wapenrusting , enz.
zijn uitgevoerd, nog geheel tot den type der Middeleeuwen.
Vrouwe Franchoyfe d'Aylly in zonderheid werd door een
voortreflijk kunstenaar in beeld gebracht. Men kan zich geen
fehooner gebeiteld vrouwlijk gelaat, waaruit zuiverheid en
adel fchijnt op te ftralen , denken noch verlangen. De reiziger , die bier de gedenkteekens van der vaderen vroomheid
komt vereeren , zou het willen omhelzen , indien bij niet
vreesde het zedig voorhoofd te ontheiligen. De ftoffen , met
hare lange plooyen de ranke leest bedekkend maar volgende,
zijn meesterlijk behandeld. Aan de voeten van den man ligt
het zinnabeeld van den moed -- de leeuw ; aan die der vrouwen dat van de trouw de hond.
Ziedaar wat wij- gezien hebben. Men heeft ons verhaald , dat
Ferry de Gros een der voornaamste weldoeners der St-Jacobskerk geweest is, dat hij het geheele zuidpand heeft laten
bouwen, en dat dit de . kapel was, aan zijne familie. toegewijd. Inderdaad was aan de Oostzijde (werwaardS, gelijk het
behoort , de voetzolen en de aangezichten der liggenden waren
heengekeerd) een autaar gemetseld. 'Daarboven bevond zich
eene belangrijke maiolica van Lucca della Robbia: namelijk
(in verglaasd aardewerk) , eene Maria met het Kind , in ge'
beeldhouwde houten lijst van de tijd. Zeker is deze plaats
eene der belangrijkste voor den vriend der gewijde kunst'.
Een wedergade van zulke fchoone gehouwen beelden hebben
wij elders in Vlaanderen niet gevonden.
Maar ziehier nog iets wat wij gezien hebben. Wij hebben
gezien , dat de kapel van den Ridder Ferry de Gros , en zijne
twee fchoone vrouwen , de behandeling onderging van een kelderkot , of iets dergelijks , ter berging , of liever uit-de-handwerping van oude verroeste werktuigen , ftukken hout en (teen,
oude kleeden , vodden, en afgedankte voorwerpen zonder naam.
1 Vergelijk #Inventaire des objets dart de la Flandre occidentale", p. 292, No 5.
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Met dit alles , te midden van velerlei ftof , was het autaar,
varen de zerken , in zonderheid de bovenste , overhoopt.
Nieuwe breuken aan de beelden , blanke afbrokkelingen , bewezen , dat dit gewelf met zijn autaar en heerlijk monument
inderdaad voor een rommelhok gebruikt werd , waar men de
voorwerpen niet in legt, maar werpt.
Wij hebben in de hand genomen de afgebroken bovenhelft
van den hond, wiens ander gedeelte nog vast lag onder de
voeten van Vrouwe Philippina Wielandt ; wij hebben dat reliek
van het monument een fraai hondenkopjen , met halsbandtjen
en ring, van hand tot hand, als het corpus delicti van een
gadeloos wandalistne , BINNEN de wanden eener katholieke
kerk , binnen de afperking des presbyteriums , door onze
vrienden laten bezichtigen, en het weer neergelegd ter plaatse
waar wij het gevonden hadden.
Wij hebben hier zonder twijfel te doen gehad met het bedrijf
van een dier personaadjes , welke zonder de wezenstrekken van
een Quasimodo te bezitten , door hunne ftuitende tegenwoordigheid de fchoonste kerken der waereld ontsieren en onteeren :
ik bedoel -- de kosters. Er is , naast . het ras der ftukadoors ,
geene menschenfoort, die ons (eervolle uitzonderingen daargelaten), doorgaande meer ergert dan dit koud, lichtzinnig,
inhalig ambtenaarsgilde. De Priester Gods , doordrongen van de
Heiligheid der altaarbediening en in ijver ontftoken voor den
luister van Gods Huis , beweegt zich nimmer in de kerk dan
roet den ftichtenden eerbied, dien het Paleis waar de Koning
altoos tegenwoordig is , van zelf meebrengt; de geloovigen treden
de kerk niet binnen of zij befproeyen zich met het water der
geestelijke wasfchinge, en werpen zich ter aarde. Maar tusfchen
dien vurigen Priester en dat geloovige volk beweegt zich de
ellendige kostersfiguur, met zijne ftuitende geeleenzaamheid
ten opzichte van het Heilige, met zijne onbefchaamdheid ten opzichte van de kerkbezoekers , met zijne altoos uitgeftrekte hand —
die weinig anders verftaat dan de fchilderi*en van Rubens en
zijne kopiïsten op hare fpillen te doen draayen en de afgeperste
engelsche fooyen in den zak te steken. Dat volk ontziet zich
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niet , ' als de kunstbezichtiging het vordert , met zijne ongewijde voeten den altaarfteen te betreden , waarop de Priester
de Heilige Offerande van Christus-zelven opdraagt aan den
Hemelschen Vader; het is of zij-alleen zijn vrijgesteld van den
eerbied , dien de gantsche christen waereld aan den God van
Hemel en aarde bewijst. De H. Ambrosius wilde geen Keizerzelfs in het presbyterium toelaten -- en zulk een ongezalfde ,
onopgevoede dienstknecht verffout zich de voorwerpen der algemeene godsvrucht met verregaande geringfchatting te bejegenen.
Wij waren met de kostersmanieren*niet onbekend. Ook indien
ons eigen waarneming ontbroken had zouden de klachten
van onzen vriend Reichensperger ons hebben kunnen voorbereiden op hetgeen wij te Brugge in St Jacob gevonden hebben.
Niet-te-min verwijderden wij ons slechts uit het ontheiligd en
verwaarloosd kapelletjen het harte vol droefheid. Wij wisten
echter , dat , ondanks het gebrek aan hart en gevoel van betamelijkheid dier meeste kosters , de heerlijke kerken van Belgiën,
dank zij eene ijverige geestelijkheid , goed onderhouden werden.
Daarom vroegen wij : Maakt de Brugsche St-Jacobskerk hierop
dan eene uitzondering ? Legt men er zich daar met minder
vaderliefde op toe , de kunstfchatten , die de kerk bezit , tot
ftichting -en godsdienstig genot der geloovigen aan te wenden?
Aan de, Noordzijde der kerk vonden wij een andwoord op
deze vraag. Daar vertoonde zich eene reeks fchilderijen van
vlaamsche meesters van den tweeden en derden, misfchien
zesden of zevenden rang. Boven die fehilderijen welke in
ieder geval voor alles deelen der kerk zijn las men in groote
vergulde letters eene reeks van namen en jaartallen. Vermoedelijk
die van de Heiligen of de texten der feiten, welke door de
(tukken werden voorgefteld ? Geenszins. Men las daar in die
kerk , boven die fchilderijen, de NAMEN en jaartallen der vervaardigers ! fchilders als H. Herregots, L. de Deyster, L. Blondeel
en P. Pourbus , werden daar in groote gouden letters den kerkbezoekers geannonceerd 1 . Even als of men daar den engelschen
1 nEs gewinnt da in der That nicht feiten den Anfehein, als ob es fich von
einer ;exen Entrée zu^hngliehen Galerie oden Knnftkammer handle, die nebenbei

VANDALISME.

419

toerist de moeite te befparen had , bij het kunstbezoek der
kerk , zijn geide op te (laan ; en of een fehilderij in een kerk
in de eerste plaats iets anders en beters kon zijn dan een
offer , aan den Schepper der Schoonheid gebracht , en een
onderdeel van het heiligdom , dat 's menschen gedachten naar
den Hemel moet heentrekken , zonder ze bij de levensgefchiedenis der fchilders te doen vertoeven. Men behoeft alweer
niet te vragen, welke maatfchappelijke elementen hier in
verbond zijn getreden, om dit misbruik te voorfchijn te roepen. Het is het kunstdilettantismus (van wijlen zekeren Akademiker , een vergoder der XVIIe-eeuwsche kunst), dat zich ontmoet heeft met de wenschen van het kostersgilde , waarvoor
de gewijde kunst eene bron van drinkgeld is'.
Indien dan ook om drinkgeld het monument van Ferry de
Gros in eere zou herfteld worden -- wenschen wij nog liever,
dat het ten prooi blijve aan de verwaarlozing des kosters van
S` Jacob : die verwaarlozing is voor het heerlijk kunstwerk
minder beleedigend dan zijne exploitatie zou zijn.
Men heeft op het jongste Gentsche Kongres vele wandalismen
aangewezen , die middeleeuwsche kunstgewrochten in Belgiën
ondergaan hebben. Intusfchen is men er werklijk op middelen
bedacht , om dit onheil te ftuiten. Het eenige wat wij tot
opwekking van meerder liefde voor de gedenkftukken der onovertroffen kunst onzer voorvaderen kunnen doen, is aan de
wandalismen, waarvan wij-zelven getuige zijn geweest, de
grootst mogelijke bekendheid te geven. Dat is ons eenige
middel — want het is ons eenige recht.
Jos. A. ALB. Ta.
auch wohl zu gottesdienftlichen Zwecken benutzt roerde." Reichensperger,
i'Fingerzeige", bi. 73. Of men in St Jacques «entrée" betaalt is ons onbekend:
dat zij , na afloop der Diensturen, in de Kathedraal van Brugge geheven wordt,
is zeker.
1 Wenn man fieht, in welcher Art viele Küfter fich in ihrer Kirche geberden, fo liegt allerdings die Vermuthung nahe , das f i e wenigftens von der
Anficht ausgehen, es fei diefelbe eine von ihnen zu exploitirende Domfine.
Befonders ift dies der Fall in folchen Kirchen , welche durch ihre Merkwurdigkeiten oder ihre Kunstfchitze viele Fremden anziehen." «Fingerzeige", bl. 73.
DIDTSCHE WARANDE IV.
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GESCHICHTE DER LESTHETIK als phil.ofophifcher W iffenfehaft, von Dr Robert Zimmermann. Wenen , 1858. -- Blz.
800 , XXIV. Prijs f 8.80. --De kon.-keiz.-prager-universiteits-pro-fesfor geeft in • dit lijvig boekdeel het eerste gedeelte zijner aesthetiek : namelijk , niets anders dan de hist.-kritische pylonen , waarlangs
men den eigenlijken theoretischen tempel zal worden binnengevoerd.
Niet te min zijn de wanden dezer ingang rijk genoeg behouwen en
befchilderd , zijn de kapiteelen of lijsten fijn genoeg en zinrijk genoeg bearbeid , dat men eenigermate voorfpellen kan , wat het werk
zelf , de deelen II, III , en IV misfehien , zal geven. Men krijgt
hier al vast een geregeld overzicht van de aesthetische theori5n , die
elkaar hebben op gevolgd , en , naar wij meenen , bedaard genoeg
gefteld om vrij volledig te kunnen zijn ; niet diep genoeg opgevat ,
om te doen vreezen , dat er naar deze of gene richting met ongelijk
gewicht zal gewogen worden. Wat ons betreft -- in allen oodmoed
wij zijn' bijna niet in maat zulke cyklopische deelen vol filozofische
befpiegelingen zonder praktijk te doorlezen. Wij willen niet geacht
worden daarmee^ zulke befpiegelingen gering te fchatten: maar hier in
ons kader hebben we bijna geen ruimte dan voor theoriën , die -onmiddelijk een goed praktiesch beftanddeel meêbrengen. Wij meenen dat
er ook over het fchoone zoo bizonder veel in abseraet9 niet meer "--of nog niet weér -- behoort geredeneerd te worden : de maatfchappij
hongert , met of zonder bewustzijn , naar goede , reine , rijke , voedzame
en toch verhevene , christen kunst. Dat verlangen we niet te bewijzen,
dat ftellen we vast. En die dat niet aanneemt, ga zijns weegs en
late ons alleen met onze taak. Zou dat niet waar wezen -- dan
zouden wij behooren heen te gaan : en boe welkom dit aan fommigen
ware — 't is , God lof, zoo ver nog niet gekomen. Zie daar de
reden waarom we , d -propos van bovengemeld toch waarlijk historiesch belangrijk boek van Zimmermann , in geene verdere befchou=
vingen treden. M.
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HOLL. EN VL. KUNSTSCHILDERS , BEELDHOUWERS,
GRAVEURS EN BOUWMEESTERS. (Do Levens en werken
der) , van den vroegsten tot op onzen tijd ; door Christiaan Kramm.
Dl I en II. Amst. Gebs Diederichs , 1856-1858. Blzz. 64.0. Prijs
p. afl. v. 80 blz. /1.25. Er zijn in ons land weinige werken in de
laatste jaren op het gebied der kunsthistorie verfchenen , waaraan zoo
groote behoefte beftond als aan deze alfabetiesch geordende aanteeke.
kervingen over onze nederlandsche kunstenaars, van den onvermoeiden
utrechtschen archiitekt en kunstfchi.lder , den Heer C. Kramm. Wie
de gelegenheid had te zien , wat de auteur , reeds voor jaren , van
en over onze nationale kunstenaars had verzameld , deelde gewis met
ons de overtuiging , dat hij de aangewezen man was , om het werk
van Immerzeel te vervolgen , aan te vullen te hermaken. Sedert.
1843 , het jaar dat Immerzeels laatste deel verfcheen, is de liefde
voor archoeologie en kunst dermate opgewaakt , dat er in Noord- en
Zuid-Nederland beide nog vooreerst geen einde zal komen , aan het
doen van nafporingen met kunsthistorische inzichten. De vroeger geminachte registers en aanteekenboeken van kerken en godshuizen , de
ftedelijke rekeningen , de leggers van gilden en andere broederfchappen, worden met een ijver onderzocht en geëxcerpeerd , die veel meer
dan eene dorre liefhebberij is ; die in tegendeel wel zeer bepaaldelijk
voorkomt, uit eene behoefte om het nationale leven der Nederlanders, gelijk het zich in de kunst geopenbaard heeft, meer en meer te
leeren kennen , genieten , en voor anderen genietbaar te maken. Al wat
de Heer Kramm, uit de onverpoosde navorschingen van zich-zelven en
van anderen, bij-een heeft kunnen brengen , wordt hier met milde
hand en in de beknoptste form alfabetiesch medegedeeld. Ook de nog
zoo weinig beoefende kunstgefchiedenis van het borgondische tijdvak
wordt door den auteur gedurig op fchatting gesteld en brengt belangrijke bizonderheden aan den dag. Er is geen twijfel aan , of hoe
verder de Hr Kramm met zijn werk vordert , hoe belangrijker dg
verfehillende artikels zullen worden , hoe rijker aan namen en noties
de letters , die hij achtervolgends behandelt. De katalogussen onzer
muzeu.ms worden hoe langer , hoe beter ; de onbeoefende onderdeelen
der zuid-nederlandsche kerken -- de zerken , klokken , autaarvaten
vonten , orgelkasten, worden opgezocht , ondervraagd , en leveren tal
van kunstenaarsnamen en fpreiden telkens nieuw licht op llechts half
gekende gefchiedbizonderheden. Eerstdaags zal er te Londen verfehijnen een llrcheologic Guide for Bel , door den begaafden
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jongen kunstkenner , den IIr W. H. James Weale, die een groet
deel van Belgiën te voet heeft doorá eisd oen in alle kleine gemeenten de kunstwerken op te fporen , die zich , in zonderheid van
de vroegere eeuwen aldaar bevonden , en tot dus-verre volkomen
ónbefchreven en onbekend waren. De inhoud van al dergelijke rijk
gevulde boekskens gaat, met de vruchten van zijn eigen onderzoek,
in 's Heeren Kramms gefchiedwerk over. Het is beftemd , zoo door
de reeds verschenen letters A HAR , vermeerderd met hetgeen een
insgelijks alfabetiesch geordend bijvoegsel tusfchen A en HAR nog
zal vermelden , als door de verdere deelen des alfabets , talrijke
bizonderheden bekend te maken over die takken van beeldende
kunst, waarvan tot hiertoe het minste werk is gemaakt. Wij hopen,
dat de Hr Kramm de grenzen zoo ruim mogelijk ftellen zal -- om
alle bewerkers van vormen , die eenige oesthetische beteekenis hebben,
er in op te kunnen nemen. Wij zien met verlangen de verdere afleveringen van 's Heeren Kramms werk te gemoet. Ook in ons tijdfchrift
zal hij van tijd tot tijd ftof ter overneming vinden. Voor het overige
wachten wij , volgends zijn verlangen , met het leveren eener nalezing
op het verschenene , tot het werk , dat wij allen befchaafden Nederlanders aanbevelen , kompleet zal zijn. Wij hopen voortaan , bij 't
verfehijnen , elke afl. in 't bizonder aan te kondigen. A. TH.
OUDHEIDKUNDE EN GESCHIEDENIS, inzonderheid
VAN ZEEUWSCH-VLAANDEREN (Bijdragen tot de), verzameld door H. Q. Jansfen en J. N. van Dale. Dl I--III. Middel,

burg, J. C. en W. Altorffer. 1856-1858. Prijs p. deel, f 4. . Deze,
nu fints drie jaren , bij drie-maandelijksche afleveringen verschijnende
uBijdragen" nemen eene eervolle plaats in onder de weinige voornamelijk aan oudheidkunde en gefchiedenis gewijde tijdfchriften. Behalven de uitgaven van de Friesche , Zeeuwsche , Noord-Brabantsche en
Maastrichtsche Genootschappen , het Historiesch Genootfchap te Utrecht,
den ««Navorscher", de weinige nog niet overleden provinciale Almanakden, en den arbeid der Heeren Moll c. s., Van der Kellen, en Hofdijk , zijn er , als we van onzen eigen nederigen archaeologischen arbeid
in " maandfchrift en almanak zwijgen , geene noemenswaardige ««vervolgwerken" , hier in Noord-Nederland , die aan de nederlandsche oudheden
zijn toegewijd. Hoe wenschelijk zou het wezen , dat in elke provincie
een orgaan beftond , als dat van de Heeren Jansfen en Van Dale:
waarin de bizondere gefchiedenis 'van het gewest in hare onderdeelen
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werd nagefpoord ; de archieven van het gewest in de zoo kerkelijke
als burgerlijke gemeenten volledig befchreven en bij uittreksel bekend
gemaakt , en waarin eene gelegenheid tot befpreking gegeven werd
voor alle met de gewesthistorie in verband ftaande punten.
Wij kunnen den ijver en de belezenheid van de Heeren Jansfen
en Van Dale , bij het bekendmaken der oudheden van ZeeuwschVlaanderen , niet luide genoeg prijzen. Offchoon wij , in de waardeering van de toeftanden der XVIe Eeuw, blijkbaar (en zeer natuurlijk)
van andere beginselen uitgaan dan zij heeten we toch de bijdragen, die zij en hunne medearbeiders op het veld van kerk- en ftaatsgefchiedenis uit die dagen leveren , hartelijk welkom. De tijden zijn
gelukkig voorbij , waarin men de waarde van meêgedeelde feiten afhankelijk ftelde van zijne fympathie voor de meeningen des gefchiedvorschers. Wel zouden we wenschen , dat er in de famenftelling der
redaktie van deze uBijdragen" een element kon opgenomen worden,
dat de aesthetiek eenigermate en de nederl. litteratuur- wat krachtiger
vertegenwoordigde. Met een kunstkenner (in den goeden zin) aan
hunne zijde , zouden de artikelen over kerken enz. zeker nog veel aan
belangrijkheid kunnen winnen ; er_ , offchoon de belezenheid der Heeren redakteuren in onze middelned. letteren niet te minachten is,
zou toch geen eigenlijk-gezegd ned, letter- kundige den llReinaert" aan
Willem Utenhove (I, 45), noch den uGrimbergschen Oorlog" aan
Heelu (I , 5 2) hebben toegeschreven. Wij hopen zeer , dat de welverdiende belangftelling niet alleen van Zeeuwen en Vlaminien , maar
van onzen geheelen dietschen ftam , de geachte redakteuren moge
beloonen voor de groote liefde , die zij aan de gefchiedenis hunner
ftreken hebben gewijd en dat er vooral nooit meer fprake van fchorsing dezer #Bijdragen" moog zijn , uit hoofde van te weinig talrijke
inteekening (III, tegenover bl. 208). A. TH.

MENGELINGEN.
BERICHTEN , WENKEN , VRAGEN , BRIEF WISSELING.
(EaNST EN SCHERTS.)

ORIËNTATIE. -- Voor dat de oude Christenen tot binnen het doophuis (koiweQos oog) werden toegelaten,. ontving men hen in een voorportaal (ngoavo5 oixo;) waar zij met het gelaat naar het Weste n
gefteld werden, om, zoo als de H. Cyrillus van Jeruzalem
zegt , daarmee^ aan t e t o o n e n , dat ze nu den lichtfchuwen Vorst
der duisternis , den Duivel verzaakten 1 . Ten teeken hunner bereidwilligheid , om den Duivel werkelijk te verzaken , moesten zij de handen uitftrekken in de zelfde richting , en de fchoenen afleggen,
om te bewijzen dat ze de oude paden der zonde niet meer bewandelen wilden.
Na dat de Doopeling het afzwerings-formuul had uitgefproken,
wendde hij zich om, van het Westen naar het Oosten, om,
zoo als de H. Gregorius van Nazianze en de H. Ambro, Q i u s o p m e r k e n , na afzwering van den Duivel , door de belofte der
-gehoorzaamheid , voortaan aan Christus verbonden te zijn , en . over te
-gaan naar da zijde Gods 2 .
Omtrent de vraag , in hoe verre het Oosten als d e zij d e G o d s
moet worden aangezien , vinden wij onderricht bij den zelfden bovengenoemden Cyrillus van Jeruzalem : uNaardien gij ," zoo (preekt hij
den doopeling toe , #den Satan hebt afgezworen en allen bond met hem
vernietigd hebt --- den bond , meen ik , die ons aan de Hel ketende.,
opent zich voor u het Paradijs van God , dat Hij-zelf t en
0 o s t e n geplant heeft , en waaruit , ten gevolge der gebodsfchennis ,
onze ftamvaderen in de aardsche ballingfchap werden gedreven. Dit wordt
u aangetoond en afgebeeld door de plechtigheid , dat Gij u van den
zonnenondergang naar den zonnenopgang wendt als
,

1 Cyrill. I Iierosol. „Cat. mystag." I , 2.
2 Dreg. Naz. «Or. XL in bapt." Ambros. «De init." hft. 2.
-
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zijnde de zijde des Lichts 1 ". Hieronymus vindt daarin eene toefpeling
op Christus , die de zonne der gerechtigheid is 2 .
Zoo dachten er de vaderen over ; en op deze en vele andere gronden , die wij elders ontwikkeld hebben , heeft men , tot bij de uitbarsting van den rationalistischen vulkaan der XVIe Eeuw , waaruit achtervolgends de gloeyende ftroomen en de dikke dampen vare Renaisfance , Reformatie , Jansenisme en Gallikanisme voortkwamen , NIET
gemeend , dat men hechts eene o r i ë n ta t i e bid manier van (preken
in acht te nemen had. De kunst -- de valsche , heidensche , onware
kunst , was natuurlijk een fpelletjen (ludus) voor de fchoone geesten
der rationalistische eeuwen , en tot zekere hoogte werden nu alle
formen (en allen zijn hechts openbaringen van het kunstbeginsel — want
DE KUNST is HET STELSEL ALLER DOOR DEN MENSCH BEDACHTE FOKMEN)
befchouwd als een Poort van fpel , eene vertooning 3 .
Men ziet , dat de minachting der door de Vaderen alom zoo ernstig vastgehouden oriëntatie diep genoeg wortelt. Dat moet ook wel
zijn -- want de oriëntatie is het beginsel aller kerkelijke kunstformen,
en het zou maar niet genoeg wezen, om zulk eene krachtige plant te
ontwortelen , dat de luim of traagheid der menschen , tot veronachtzaming van dat kunstbeginsel aanried.
Men heeft , federt de uitgave onzer ftudiën over de oriëntatie gezegd , dat ieder-een het met ons eens was ; dat ieder-den de gronden
aan welker verzameling wij zoo menigen nachtwaak befteed hadden,
opperbest kende ; dat v% ij een geheel nutteloos werk hadden verricht.
En inderdaad : het volkomen ftilzwijgen , waarmee men van fommige zijden
in Nederland , ons boek heeft verwelkomd , is met deze verzekering
niet in ftrijd. Maar , bevat ze waarheid dan kunnen we ook wel
niet anders verwachten , dan dat men o r i ë n t e e r e n zal ,» waar zich
hiertegen geene onoverkomelijke beletselen verzetten. Nu moeten wij
bekennen , dat zeker feit ons geen onoverkomelijk beletsel fchijnt :
het feit , namelijk , dat, wanneer men, bij zekeren belangrijken nieu1 Cyrill. t. a. p. I , 6 ; verg. Bas. «de Sp. S." lift, 27.
Christl. Al2 «Comment in Amos", VI , 14. -- Verg. Fr. Hon. Krull
r
terthumsk.", I , 122 , 126.
3 Reeds de Romeinen , wier kunst op haar toppunt Hechts een «luxe" en
eene theatrale en verftukkelde reminiscentie van het konsequente kunstleven
der Grieken geweest is, noemden «eene SCHOOL openen" ludum aperire (Cie.),
de fehool der wetenfchappen en letteren «luilus litterarum" (Liv.) , «•-- litterarius" (Plant.) ; en in 't algemeen begroette men een opvoedings- en ontwikkelingsgefticht met het zelfde lichtzinnigheid-adeinend ludus.
, N
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wen kerkbouw , de kerk keerde gelijk haar voorgangster gekeerd was
geweest , het front met de torens NIET NAAR DE AANZIENLIJKSTE
BUURT DER STAD GEWEND Zou WEZEN. 't Spreekt van zelf, volgends
de genen , die geringfchatten wat de orakels der H. Kerk , de Vaderen hebben vereerd en liefgehad , dat het veel noodzakelijker is het
front der kerk naar de deftige buurt te keeren , dan haar choor #'naar
Gods Paradijs" te wenden. A. Tx.
DE TWEEDE KAMER EN DE GRAVEN VAN NASSAU. —
In haar adres van andwoord op de troonrede ter opening der StatenGeneraal in het najaar van 1858 , zegt de Tweede Kamer in ons
Noord-Nederland het volgende : ##Wij hoorden de warme taal, door
Uwe Majesteit als Vader en Vorst gesproken, en de zoo gewenschte
verzekering, dat de blijken van liefde en gehechtheid, onlangs ondervonden , Uwer Majesteits begeerte versterkt hebben , om aan het
welzijn des lands al Uwe krachten te wijden , en om , door de bevordering der welvaart, die wij als vrucht van rust en vrede genieten,
de taak voort te zetten , door Uwe roemrijke Voorvaderen , met opoffering van hun bloed, aangevangen."
. Wij gaan vele bizonderlheden van deze zonderlinge betuiging met
ftilzwijgen voorbij ; offchoon ons anders inisfchien alle bevoegdheid
niet zou kunnen ontzegd worden , om rhetorische fchoonheden te
releveeren als de befproken #liefde EN gehechtheid" en ,rust EN
vrede" — snaar wij onderstaan ons eene lichte onderstreping van de
historische herinneringen , die in deze paragraaf der toespraak van de
Tweede Kamer met kennelijk welgevallen zijn ge-énchd88eerd. De
Tweede Kamer heeft goed kunnen vinden den Koning eene loftuiting
aan te bieden , deswege dat Zijner 11 ajesteits begeerte VERSTERKT i$ om
al Zijne krachten aan 'e land& welzijn te wijden ; verder verklaart zij,
dat de welvaart , die wij genieten , de vrucht is van rust en vrede,
en , eindelijk (en hier willen wij op nederkomen) moedigt zij den
Koning aan, de taak voort te zetten door zijne roemrijke TToorvaderen , met opoffering van hun bloed , aancgevanc ►en. Is het wel eene
Tweede Kamer der Nederlandsche Staten-Generaal , die aldus fpreekt ?
Tot dus-verre vernamen wij dergelijke taal alleen van het onderwijzend
personeel op fommige onzer lagere fcholen die , als het nationaliteit, vaderlandsche gefchiedenis en Vorstenliefde gelden , niets anders
dan eenige u fpreekw oordelijke uitdrukkingen" ter hunner befchikking
hebben , welke volstrekt aan onzent tegenwoordigen grondwettigen
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toeftand niet geëvenredigd zijn. Welke zijn die vaderen des Konings,
welke hun bloed hebben opgeofferd om dat gene uit te werken , wat
in den geest van dezen paragraaf de welvaart des lands zal heeten?
Het zijn die wakkere telgen uit het Gravenhuis van Nassau , die,
naast Willem den Zwijger , aan den opftand tegen Philips den Derde,
met onmiskenbare heldenmoed en goede trouw hebben deel genomen ;
het is die zelfde Zwijger, wien Bakhuizen , ja zelfs Groen eerder de
voorzichtigheid der (langen dan der duiven onfchuld zal toefchrijven.
Maar nu vragen wij : met welk recht, met welken zweem van betamelijkheid vermeten zich de vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk,
in naam van dat geheele volk te verklaren, dat zij gaarne den Koning
(al zij het mutatis mutanclis) de taak zullen zien voortzetten door Zijne
voorvaderen , met opoffering van hun bloed , aangevangen ? In 1853,
't is waar , had het den fchijn als of drie vijfden der natie den
Koning aanmoedigden om zijn zegel te fteken aan het kennelijkst
manifest van den Zwijger — zijn anti-papistiesch plakkaat van 20
Dec. 1581 : maar dat was een uvolkswaan van den dag" --- licht
te vergeven , en bijna reeds vergeten. Maar eene Tweede Kamer der
Staten-Generaal , vergaderend in dagen van volkomen #rust en vrede",
die een zoowel en bloc als afdeelingsgewijze onderzocht adres vastftelt ,
zal toch wel uit de verte niet bij de woordvoerders van 1853 mogen
vergeleken worden. Zitten er in deze Tweede Kamer geene Konstitutioneelen meer , of, ten minste , geene Generaliteits-burgers , geen NoordBrabanders , Limburgers en Geldersmannen , die den moed hebben het
gemelde plakkaat , waarmede de anti-papistische politiek haar debuut heeft
gedaan , te veroordeelen , en die zich herinneren , dat Lodewijk, Adolf,
en Hendrik van Nasfau hun bloed hebben geftort voor eene partij
die een paar . eeuwen lang een groot gedeelte van ons tegenwoordig
vaderland en volk uugereduceerd", gekneveld en uitgeput heeft P Wij
treden ter dezer plaatse in geene diepere ftaatsbefchouwingen : maar
aangezien wij de verfterking voorftaan van de NEDERLANDSCHE NATIONALITEIT aangezien deze eerbiedwaardige en ons dierbare nationaliteit op andere , op betere grondslagen berust dan het plakkaat van
1581 , voor welks al of niet uitgefproken beginselen (het kan niet
ontkend worden) de moedige Graven van Nasfau in 1568 , -69 , en
-84 «hun bloed hebben opgeofferd" — zoo achtten wij ons in gemoede
verplicht tegen den aangewezen paragraaf in de beandwoording der
Troonrede plechtig te protesteeren , en den wensch te vormen , dat
voortaan , bij liet behandelen vair 's lands hoogste belangen , bij hct
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formu1eeren van ftellinggen , waarop de toekomstige bloei van onzen ftam ,
de verdere ontwikkeling van ons geestesleven gevestigd zal. worden,
foei zich van alle ufpreekwoordelijke uitdrukkingen" onthoude en
men er toch eens eenmaal op bedacht worde dat het tegenwoordige
nederlandsche volk zoo min is eene fchare van onkundige Oranjeklanten als van woelzieke jongens van Jan de Witt: dat het een
volk is van oprechtelijk aan het regeerend ftamhuis van Oranje-Nasfau gehechte landzaten , die , gelukkig in het bezit der Grondwet,
waarin de rechten onzer geëerbiedigde dynastie met volkomen veiligheid geworteld zijn , het verledene aannemen , met al zijn voor en
tegen , maar die niet noodig hebben oude partijleuzen in te roepen,
om zich, rondom den troon van Willem den Derde , en eenmaal
(geve God !) van Willem den Vierde , een krachtige ftaat van oprechte en met hun Koning alles goeds bedoelende burgers te gevoelen. l M.
AMSTERDAMSOH OUDHEIDK. GENOOTSCHAP. -- Te

Amsterdam heeft zich , zoo als de dagbladen gemeld hebben , eene
broederschap gevestigd , die den roem der Nederlanden en de verfchillende ftadiën zijner befchaving lief heeft, Zij ftelt zich voor , ter

bevordering dier liefde, de kennis der gedenkftukken Van het verledene
voort te planten , en tot de algemeener waardeering dier gedenkftuk.
ken bij te dragen door ze te verzamelen ., te beftudeeren , ten toon te
(tellen , en , voor too ver ze daartoe gefchikt zijn , ten model te geven
voor nieuwe voortbrengsels van kunst en nijverheid.
Z. M. de Koning, doordrongen van de rechtmatigheid der wenschen
en de waardigheid des strevens van het Genootfchap, heeft zich eigenwillig onder de leden en medeoprichters geschaard ; welk doorluchtig
voorbeeld door HH. KK. HH. den Kroonprins en de Princen Frederik en Hendrik gevolgd is. Ons Koninklijk Huis is er wel ver van
1 In over-een-Remming met de hier uitgefproken gevoelens, nam de bekende «« Vrijdagsche Vereeniging" te Amsterdam, in hare vergadering van 5
Nov. 11. , onder anderen , de volgende « ftellingen" aan : Bevordering van Nationaliteit is bevordering van volksgeluk. De grondslag, waarop men doorgaands
in ons vaderland de Nationaliteit gebouwd acht, is een valsche. 't Is niets
minder dan nationaal haar af hanklijk te achten van iemants verkleefdheid aan
zekere staatspartij. De dwaling ter dezer zake leidt tot veelzijdige verarming
van het nederlandsche volk. Ieder Nederlander , die een beschaafd en maatschappelijk man wil zijn, moet het zijne bijdragen tot algemeener kennis en
juister. waardeering van onze nationaliteit en arbeiden aan hare bevestiging op
de ware grondslagen.
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daan - te gelooven., dat , met het bewaren van De Ruyters lijfrok en
Piet-Heins beddekwast, genoegzame hulde aan de gefehiedenis der
zeden van ons voorgellacht is bewezen , en het is ,een gelukkig teeken des tijds , dat ons Vorstenhuis zich vrijwillig aan het hoofd ftelt
eener beweging , die de beoefening van geheel ons verleden ten doel
heeft , en , in zonderheid op het kunstgebied , de meesterwerken der
oude dagen zal trachten vruchtbaar te maken ook voor tijdgenoot en
nakomelingschap.
Het Genootfchap heeft de beoefening van vreemde gedenkftukken
niet uitgefloten •--- maar zal van zelf de meeste aanleiding krijgen in
Nederland de kennis van het Nederlandsche te bevorderen en te bevruchten. A. TH.
TOLLENS. --- Zelfs in de wetten vair ons Koninkrijk wordt gekonstateerd , dat het in de tijdfchriften de ware plaats is , om fehrijvers
te charakterizeeren. Tot de bepalingen van het zoo harmoniesch
famenftel onzer wetten en reglementen op den letterkundigen eigendom , behoort , onder anderen , de 2e alinea van artikel 5 der wet
van 25 Jan. 1817 1 , waarin men leest:

##Overigens blijft het vrij en onverlet om in tijdschriften , door middel van uittreksels en beoordeelingen ; den aard en de waarde van in
druk uitkomend letter- en kunstwerk aan het publiek te doen kennen."
Beftond dat artikel niet, dan zouden wij ons wel wachten den
naam van TOLLENS hier te noemen : want bij 't ne.êrfchrijven van
dien naam loopt men altoos gevaar , dat de uitmuntende eigenaar
van 't kopijrecht der XII of XIII eeniglijk als des dichters legitieme geestestelgen erkende groot-oktavo-dissendiaandruk-boekdeelen,
de met roem bekende friesche boekhandelaar Suringar, u een proces
aandoet wegends het nadrukken van het wezenlijkste gedeelte der
titels van voornoemde behoorlijk in banden en boeyen gefloten dichtwerken 2 . Nu , dank zij onze letterkundige wet , mogen wij het volgende fragment eens merkwaardigen oordeels over Tollens , van den
man , dover" (wiep) de talentrijke Rotterdammer #zoo vriendelijk"
plach te #denken" 3 , hier overnemen. Wij betuigen reeds vooraf, dat
wij aan dit oordeel van Dr Beets [behoudends enkele parentheezen]
van gantscher harte ons befcheiden zegel steken:
IITOLLENS is geen Dichter van den eersten rang ; hy zelf is de
1 »Staatsbh' n° 5, 2 Verg. D. Warande", 1858 (n° VI) , bl . 492

3 i'Ada van Ilolland';^, bl. 1II.

.
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eerste geweest om dit te gevoelen , om dit gedurig te erkennen" [uit
nederigheid]. uHy heeft het ^ besef van niet te zijn geworden hetgeen
hy meende dat in zijnen aanleg lag. Hy houdt zich overtuigd dat
gebrek aan opleiding , aan gelegenheid tot veelzijdige studie , dat de
noodzakelijkheid om zich te verdiepen in de bezigheden van een
slaafsch beroep, hem belet hebben de hoogte te bereiken , waarop hy
wellicht anders gestaan had. En het is mogelijk dat hy hierin gelijk
heeft" [wij moveeren een bescheiden twijfel]. uuMaar wy vreezen dat
ook de grootste voorraad van verkregene - kundigheden geenszins in
staat zou geweest zijn hem te verheffen tot eene hoogte, waarvan hem
meer dan iets anders eene zekere beperktheid van geest en inzicht
uitsloot. De geest van TOLLENS (naar zijn dichtwerk te oordeelen)
had groote vatbaarheid , maar niet even grooten omvang ; en komt
ons voor zoowel de diepte als den scherpen blik te missen , die het
kenmerk zijn van geesten van den eersten rang.
„De dichter TOLLENS ziet slechts een bepaald getal van zaken ; en
dezen uit een bepaald oogpunt ; van enkele zijden en oppervlakkig:
de gevels der huizen ; en als hy de huizen binnentreedt, nog weder
gevels ; maar het binnenste heiligdom niet.
,,Vandaar in zijne poëzy, waar zy ophoudt te verhalen , gedurige
wederkeering van een zelfde thema , onderwerp , denkbeeld ; van dezelfde beschouwingen , dezelfde tegenstellingen. Vandaar dat deze zanger zelfs in de keuze zijner verhalen meestal tot het gelijksoortige
gedreven wordt; vandaar in zijne poëzy, by rijke afwisseling van vorm,
eene zekere eentonigheid , eene zekere armoede wat den inhoud betreft.
HEn de waarheid dezer opmerking valt , dunkt ons , het meest in
't oog , waar deze dichter zich beweegt in den kring van godsdienst
en zedelijkheid.
1/Niemand heeft een dieper gevoel voor de Grootheid en de Liefde
Gods , zoo als zich die in zijne" [ftoffelijke] #Schepping openbaart,
op schooner, op aandoenlijker wijze uitgedrukt dan deze dichter,
telkens op nieuw , en telkens nieuw.
#Maar dit gevoel, en een algemeen denkbeeld van Onsterfelijkheid,
en een flaauwe Hoop van Wederzien , is byna alles wat van zijne
godsdienstige gewaarwordingen en overtuigingen , wat van den gantschen schat der christelijke vertroostingen in zijne poëzy is doorgedrongen , en dikwijls zien wy deze poëzy , gissende en dolende , in
het onzekere rondtasten, waar hooger licht sints eeuwen een goeden
en veiligen weg heeft aangewezen.
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i Elke deugd wordt door dezen dichter aanbevolen , maar vooral dringt
hem zijn gevoelig hart en diepe deernis met ellende en rampen die
voor oogera zijn , tot de gedurige aanbeveling van Barmhartigheid
jegens armen en nooddruftigen. Maar de diepste behoefte van het
menschelijk hart , het inwendig derven en ontbreken , en zijne vervulling uit den rijkdom der genade Gods wordt niet aangeroerd.
Zelden wordt in deze poëzy de naam des Heilands genoemd ; waar
het gefchiedt, treedt hy als voorbeeld van liefde , als leeraar van
zachtmoedigheid en van godsdienstige verdraagzaamheid op.
##Het spreekt van zelf dat het niet in ons opkomt den Mensch en
Christen te oordoelen ; maar het verhoogt geenszins de innerlijke
waarde, kracht, en belangrijkheid dezer poëzy , dat men haar lezende,
moeielijk tot het besluit kan komen dat den Dichter , als hy de lier
in handen nam , de hooge beteekenis van het menschelijk leven, welke
voor hem in een dankbaar genieten schijnt te bestaan , van het menschelijk werken , dat hy hier meestal als beuzelen doet voorkomen,
en van het menschelijk lijden , dat hem een raadsel blijft , eenigzins
duidelijk voor den geest stond."
u

Verfcheidenheden, meest op letterk.
gebied", I, bl. 88 en volg.

BOKJENS. — 't Is dit maal alleen bij wijze van etiket (gelijk
de beroemde italj. akademie bijv. wella crusca heet), dat we dezen
titel boven dit opftelletjen fchrijven : wel verre van den llKonzt- en
Letterbode" thands wegends bokkevleesch lastig te vallen , dat hij
ons wel eens voor wildbraad heeft opgedischt, hebben we dit maal
niets dan komplimenten voor den ijverigen uBode". Hij levert, namelijk , in een zijner Nommers van dit jaar , eene goede bijdrage tot
de precizeering der genealogie der Harens of, wil men burgerlijkeftandachtiger, der #Van Harens". Hij herinnert namelijk, betrekkelijk
de - anders á lort et à travers opgevijzelde broeders-poëeten , dat de
eerre, Willem, heeft gehad eene natuurlijke dochter , met een zwierigen letterkeer Madame de Nehra geheeten , de bonne amie van ....
MIRABEAU ! overleden op het Deutzenhofj e te Amsterdam , en dat de
dochter des anderen , van Onno Zwier namelijk , die alle fchrijvers
van Nederlandsche Lettergefchiedenisfen op een 1 na , ftilzwijgend
beschuldigd hebben eene zeer onnatuurlijke dochter (de arme «Betje")
1 «De la littérature néerlandaise", Amst. 1854, bl. 217.
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te zijn — in tegendeel , in beteren zin , eene natuurlijke dochter
tegenover een hoogst onnatuurlijken vader geweest is. Hulde doende
aan de genealogische verdienste van het ftukjen des uBoden" laten
wij , voor het overige , de letterkundige waarde er van in het midden,
en weten niet of «l'afîection de Mme de Nehra , trop indulgente dans
certains cas (inderdaad P !) , calme , sincère , séri,euse , sans sensualité ,
sans vanité, sans ntérêt" geweest is. M.
DE HEER DIDRON AAN DEN UITGEVER DER # WaRANDE". -- «De werkplaatsen voor Gewijde Kunst van de HH.
Cuypers en Stoltzenberg te Roermond vormen waarlijk eene
fchoone inrichting, die mij het levendigste belang heeft ingeboezemd
en die ik zeer benijd.
#Wij hebben in Frankrijk niets dergelijks en toch fchijnt de Hr
Cuypers nog pas te beginnen. God geve hem leven en gezondheid -en. Gij zult zien dat dit etablissement eens wezenlijke f lichting wordt.
11Ik weet niet of men zoo iets te Parijs zou kunnen vestigen;
maar inderdaad , wanneer de zaak op die wijze werd ingericht en
nog wat aangevuld , zij zou het voorwerp eener oprechte bewondering zijn.

#Ik neem , uit Roermonde trekkende , de beste herinneringen en
23 Aug. 1858.
eene verblijdende hoop op de toekomst mede."

Librairie de C. L. oan I,angenhu^sen, Amsterdam, Singel, JJ 483.

BULLETIN BIMESTRIEL
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A présente livraison de notre revue est consacrée , en premier
lieu, á la description des beaux ornements anciens de Mgr 1'éve^que
de Harlem , récemment restaars et complétés par M. Louis Gross á
Bruges. C'est bien une preuve de la renaissance sérieuse des principes
chrétiens dans 1'esthétique , que cette force avec .laquelle l'esprit vivificateur de 1'archéologie du moyen áge n'anime pas seulement les membres
principaux de l'organisme de l'art , mais avec laquelle il en pénètre
les moindres parties et les extrémités les plus délicates. Les autels,
les oases sacrés , les meubles , les habits sacerdotaux , les dalles , les
cloches tout est recherche, manie , analyse , décrit , reconstruit, et
vient prendre sa place dans l'histoire et dans nos théories comme dans
la vie pratique , palpitante , éveillée de la Sainte Eglise. On n'en est
plus á l'admiration des ogives , des lèches et des udentellesuu -- on
déchiffre cette belle calligraphie , pour en découvrir le sens constructif
et mystique ; on n'en est plus á une décoration superficielle, on entre
dans la vie même des principes de l'art , et on applique ces principes

judicieusement , rigoureusement, dans l'ensemble comme dans les détails. Si , dans beaucoup d'endroits des Pays-bas , l'étude et la pratique
des vérités archéologiques ne sont encore que défectueuses , partiales ,
inconséquentes , elles sont pourtant revenues à la viel et , un peu plus
tard , un peu plus tot, non-seulement quelques heureux mortels, mais tous
les disciples du Christ sauront que l'art , le symbole du Fils de Dien 1 ,
ne git plus dans la boue du sensualisme payen, mais qu'il est oraimEnt
ressuscité.
Une nouvelle preuve du progrès qui se manifeste dans la Hollande
proprement dite , c'est la construction projetée de l'église de St Laurent , á Alkmaar. Depuis cinquante ans , á de rares exceptions près
on n'avait érigé dans les provinces septentrionales de notre royaume
que des églises dans le style sans nom qu'on imitait tanto^t de l'exté rieur des édifices de la renaissance , tantSt des souvenirs gothiques qui
,

1 «Christus est ars Patris. " St Augustin et St Bonaventure.
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erraient par la pauvre tete de nos chargés-de-batisee. Ces églises deviennent trap petites , commencent á crouler , ou a ennuyer les cures
et les paroissiens. Depuis quelque temps les bons principes se font jour,
et ii est probable que quand une fois on aura vu et senti la splendeur
du soleil de .'art véritable on ne s'accommodera plus nullepart des
soleils factices qu'on a admirés jusqu'ici. L'architecte de ia nouvelle

église de St Laurent á Alkmaar , M. Cuypers de Ruremonde , ne s'est
pas dessaisi un seul instant du puissant phyiactère de .'artiste, ou sant
inscrits les e`iéments de Ia trinité ar chitectonique : construction, beauté,
symbolisme. Ces trois é1éments s'engendrent , se fécondent, se soutiennent mutuellement. Voici ie plan de I'tglise. Elle n'a pas besoin dexiicatioii. On a voulu , au
milieu de i'église, un assez grand espace , pour
distribuer les piaces
des paroissiensd'après les contumnes existantes.
L'architecte y a
pourvu, an inoyen des bas-e&
tés du transsept
Par-1áil accompagile les piiier
Q a m nn des colonnes dégagée
o Pgq Thh kk ii jT
ee. En tout, cola
lui donne, pour
les colonnes degages, Ie nombre sacré du colege apostol que entourant les
qutare piiers évan.geliques, ou Iachaise
de vérité s'appuie cozntre Ie pilier de St Marc m--p
St Marc qu'on croit asoir t
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le scriba sublime de St Pierre. La localité x est destinée pour le trésor
de 1'église ; w sera la sacristie. Au coin nord-ouest de 1'église
est la chapelle baptismale ; Test destiné pour la déposition des morts.
Le cheeur ainsi que les bas-cótés seront voutés en pierre et briques;
les grandes nefs seront construites á charpente apparente. L'are de
triomphe gagne par ce procédé en grandeur , et au-dessus de l'arcdoubleau du choeur le Christ triomphant , regnant dans sa gloire , apparaitra aux yeux des fidèles , comme la consommation du Saint Sacrifice. A cêté des portes du nord et du sud sont les confessionaux,
les portes de la gráce divine, placées au fond des croisillons , c'est-á
Bire, sous les mains miséricordieuses du Crucifié. Le clocher a un bel
aspect ; il est sagement concu , tant pour la construction que pour sa
signification symbolique. Ses étages sont en rapport avec le corps de
l'église ; le chevron du toit s'exprime dans la façade , par un frontal
qui protége la muraille inférieure avec son fenestrage ; et c'est de la
galerie qui couronne ici les deux tiers inférieurs du clocher que s'élance
1'octogone avec sa belle flèche , accompagnée de quatre tourelles contrebutant le noyau de la tour : les quatre saints docteurs latins qui soutiennent l'intégrité de la foi (conf. Durandus).
Pour ne pas faire mention de la partie littéraire du présent numéro,
nous passons directement á l'aveu que nous avons encore ajouté une
complainte nécrologique á potre travail. On a tué.... la mémoire d'un

excellent gentilhomme flamand, dans l'église de St Jacques á Bruges.
Mardi , le 21 Sept. dernier , nous avons trouvé dans cette église le
monument du chevalier Ferry de Gros , dans l'état le plus''déplorable.
La petite chapelle , oi se trouvent les deux pierres sur lesquelles reposent le chevalier et ses deux épouses , et ou existe encore l'autel qui
se caractérisC par une belle maiolica de Lucca della Robbia (une
Vierge avec 1'Enfant), encadrée en bois , dans le style du siècle, sert de
décharge à l'un de ces malencontreux sacristains belges ; la gent la plus
irrespectueuse et la plus affamée qui quelque part enrage les chrétiens et
les touristes. Ce lieu sacré, cette petite chapelle, avec son autel, son monuwent, sa fenêtre ogivale , ses souvenirs de la pieuse famille qui l'a choisi
pour lieu de repos , après avoir , à ce qu'on dit , comblé la méme église
de St Jacques de ses tienfaits , -- nous l'avons trouve` rempli de poussière et d'immondices ; l'autel et le monument couvert de morceaux de
pierre et de fer , d'instruments usés , de vieux morceaux d'étoffe etc.
etc. De fraiches blessures venaient d'être faites au monument. Les
partjes supérieuses , .comme le profil du gentilhomme (suffisamment ga-
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ranti par le cintre de la niche , qui renferme le monument, contre des
accidents ordinaires) avaient beaucoup souffert. Violemment un des
chiens , veillant au pied des nobles Dames , avait été cassé , et nous
avons pu prendre dans nos mains la moitié de l'animal sculpte' , orné
d'un collier annelé ; nous étions sur le point de l'emporter et de
l'envoyer au cur de la paroisse -- afin de prevenir qu'un amateur
d'antiquités ne le volát.
Et ce qui est 'l'important de la chose : c'est que ce monument de
Ferry de Gros est UNE DES PLUS E,EMARQ,UABLES PRODUCTIONS DE LA
STATUAIRE NÉERLANDAISE DU STYLE DE 1500. Toutes trois les figures
sónt noblement traites. Elles présentent non-seulement de 1'intére^t
pour 1'e-tude du costume -- mais nous ne pensons pas qu'on trouve
ailleurs en Belgique uni tête plus belle , plus draste , traite avec plus
de grandeur et de delicatesse á la fois, que la tete de madame Franchoyse
D'Aylly, deuxiéme épouse du chevalier Ferry de Gros. Et dans cette
meme église , ou on traite de la sorte les rares oeuvres de sculpture
qui . relèvent encore du grand art du moyen a,ge et devant lesquelles
on se repose des éternelles bambochades des Fayd'herbe et des Duquesnoy , dans cette même maison de Dieu on eipose une serie de
tableaux des Herregots, des Deyster , des Blondeel et autres di minores de
1'Olympe rubensien , de la même force ; on les expo8e pas pour exciter
la piété des fidéles , mais pour donner une satisfaction de musée aux
touristes : car au lieu d'écrire les noms des saints au-dessus des tableaux , on y a affix é , en grandes majuscules dorées , le nom de ces
malheureux peintres et la date probable du chef-d'oeuvre. Il est temps
qu'on mette fin au régne des sacristains et des pour-boires; il est temps
de proclamer que la Maison de Dieu est un édifice public, un refuge,
á tout temps ouvert a la prière ; ou c'est un devoir sacré d'entretenir
les chefs d'oeuvre de l'art ; parce que l'art y est dans le service de
la religion ; mais ou il ne convient pas que l'art ait son cultea lui,
ni que les fidéles soient scandalisés par le dilettantisme du beau monde
incrédule et par la rapacité des sacristains : sans cela on se ' mettrait
dans la tête , comme notre ami M. Reichensperger le prévoit , iique
ces églises , riches en oeuvres d'art , sont, proprement dit , des musées
ou des cabinets de tableaux , qu'on fait servir de • temps en temps
à des fins ' religieuses 1 ".
-

Jos.-A. ALBERDINGK THIJM.
1

iFingerzeige auf dem Gebiete der Kirchlichen Kunst" , p, 73.

EEN BRIEF UIT MUNCREN `,
OVER DE «DEUTSCHE ALLGEMEINE UND HISTORISCHE
KUNSTAUSSTELLUNG" ALDAAR , E. Z. V.

Den Heere PATWELS FoBEESTIErt , te Buiksloot.
Munchen, in den nazomer van 1858.

Waarde Heer Foreestier,
Toen ik, na mijn afscheidsbezoek in uw vriendelijk gekleurd
en gezellig spiegelend Buiksloot nog onder den levendigen
indruk der gastvrije ontvangst, en der met u en uwe veel
begaafde echtgenote gevoerde gesprekken , altoos nog in de
stemming , door aangenaam zomerweder en het gul en open
charakter der buikslootsche vrienden te-weeg gebracht mij
over het kalme water verwijderde, om op den vasten grond
van het groote Duitschland eens eene verandering van lucht
te gaan genieten , tegelijk ook een en ander geestrijks op te
doen, als 't mogelijk was, en weer nieuwe levenskracht voor
nieuwen arbeid te verzamelen : toen was het mij toch een
onbeschrijfelijk vreemd gevoel , na een paar dagen reizens,
haast in éenen rid voort, •van den eenen ratelenden spoorweg
op den anderen , mij plotseling in eene geheel andere waereld
te zien overgeplaatst , en in eene omgeving zoo paalrecht
tegenovergesteld aan die , welke ik zoo even had verlaten.
Bij u : ais, rust en gemoedelijkheid.; hier : alles beweging
en ongezellig ,U ; bij u : beknopte , goedige , frissche natuur
^vater , boomen oh vogels ; hier : stof en hitte , of modder op
de wegen en kou ô van te rillen , en huizen aan magazijnen
1 Zie

Warande", 1858 - J(n 0 IV), bl. 380.
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voor allerlei koopwaren gelijk, straten vol zon en vol wind ,
opgevuld met menschen die er vreemd zijn , als ik, die u
dreigen om ver te loopen , door 't turen op hunnen platten
grond of 't bezien der eentoonige gevels , alle , zeer harmoniesch, met doodelijk pleister bedekt; dat is te zeggen : niet
de menschen.... Ja maar, ja, toch ook zij kalkachtig
koud , zonder ander leven dan eene grenzenlooze nieuwsgierigheid. — De overgang was sterk, zeer sterk. Hier vond ik
eenen gehuichelden toestand , zoo erg als men zich slechts
voorftellen kan. De uitdrukking eens duitschen volkscharakters, het Christendom, de negentiende eeuw 't was alles
ver te zoeken. Alles valsch , alles schijn.
Gij herinnert u wel , in een der laatste nummers der » Dietsche Warande" , hoe daar de bouwstijl gedefinieerd wordt,
welken de schrijver voor onzen tijd het meest eigenaardig acht,
en hoe deze betuigt , dat , wanneer men dien stijl - gothischen
stijl wil noemen , en zeggen dat de u Dietsche Warande" de
Gothiek als eenig bruikbaren bouwstijl erkent , dat men dan
onder het woord » Gothiek" niet het half en half redelijk aanbrengen van spitsbogen, van konsoles met beeldwerk, baldakijns
met pinakel , en wat er al meer van zulke onderdeelen zij
moet verstaan : maar wel zulk bouwen waarin bij uitnemendheid niets gehuichelds , niets opgeplakts of aangehangene zich
vertoont, doch waar alle uiterlijke formen aan de inérlijke
konstrukties beandwoorder! , en alle verhoudingen , formen en
lijnen, in organischer samenhang, geheel natuurlijk schijnen
voortgefproten en opgegroeid te zijn.
Welnu, als dan de eenig ware, logenvrije, stijl -- Gothiek
mag genoemd worden , dan kan Munchen , met haar straatrumoer van vreemdelingen, hare romeinsche triomfbogen,
hare propylaeën , hare t.roostloos lange rechte straten , haar
stuuk en haar papier-mcrche'- poppen , ondanks de twee gothische kerken , die Koning Ludwig heeft laten bouwen, wel de
meest ongothische stad heeten , die men zich voorstellen kan:
hetgeen volstrekt niet onverklaarbaar is, wanneer men bedenkt, dat heden, nog meer dan voor .00-30 jaar, geen
-
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kunstprinciep , maar louter eene praalzucht , om Munchen
coíite que coígte tot het middelpunt van wetenfchap en kunst
voor geheel Duitschland te maken , hierbij het leidend beginsel is.
Dat beginsel nu heeft men natuurlijk , bij de tegenwoordige ten-toon-stelling van kunstwerken aldaar, weêr zoeken
te huldigen , en daarin op nieuw een bewijs geleverd , hoe
redeloos het in zich zelf is , en hoe onvruchtbaar de uitwerkselen er van zijn. Men vindt dit in Munchen OVERAL
terug..... Doch ho , ik ga nog niet verder ! ik ben nu juist
op het punt gekomen waarmede ik wilde aanvangen , en houd
nu stil, om niet, van mijnen kant, op eenen dwaalweg te geraken , van waar ik geen uitkomst meer weten zou. Ik laat dan
de bewijzen voor het nu reeds aangevoerde hieronder volgen ,
om, u thands vooreerst nog te zeggen : dat , meer dan al het
onzinnige en wonderbare van Munthen , mij uw brief getroffen heeft , waarin ge mij om narichten vraagt over de ge.
noemde » Ausftellung".... mijn hemel , en dit aan een toerist,
en op zulk een oogenblik, dat mij het hoofd duizelt, van al
dat irrationeele, anti-nationale, konventioneele, dier gebouwen
en menfehen en toestanden!
Wat moet ik doen ? -- Zult ge tevreden zijn met een
vluchtig overzicht , een korte charakteristiek , de mededeeling
van eenen algemeenen indruk? -- Ja zeker, want, hoe gaarne
ik u ook eenen vriendenbrief schrijf, ik ben op dit oogenblik
tot eene geregelde kritische verhandeling even zoo onbekwaam,
als het onmogelijk is , een Y-bot uit een forellen-beek te visschen. -- Maar och , hoe zal zulk een overzicht nog zijn ? Want de duizenden schilderijen , die ik reeds gezien heb , o,
al die verzamelingen , welke ik doorworstelde, hebben -mij
geheel afgestompt , zoo . dat ik nog ter naauwer nood het
beste van het allerslechtste weet te onderscheiden. En, in
de tweede plaats , ben ik zoo kriegel en bits geworden ,
door zoo veel onzins, die mij alle dagen wordt opgedischt,
in deze kunstrijke" stad , dat ik menig te absoluut oordeel
zal vellen.
-
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Maar houd mij dit alles ten goede. Ik zal u eenvoudig
verhalen wat mij wedervaren is.
't Is reeds . eenige dagen geleden dat ik voor 't eerst
naar de » Ausftellung" heenging. De groote broeibak of het
zoogenaarrde glazen-paleis , dat vroeger voor de ten-toón-stelling van nijverheidsprodukten heeft gediend, was over de
breedte doorgedeeld, en de eene arm voor de »Deutsche
allgemeine und historische Kunstausftellung" , én de andere
helft voor de Munchensche » Industrie-Ausftellung" ingericht...
Eene ruischende kolossale fontein , en eenige dennenboomen
in het midden des gebouws, waar de affehutting der' twee
ten-toon-stellingen , voor de befchouwers der beide verzamelingen, een inleidend voorportaal had gevormd, verfrischten
met zachten geur , over de boze schotten heen , het geheele
»paleis", en troffen aangenaam het oog bij de intrede. De
woorden » Garde-robe" en » Eingang" , met menfchengroote
letters gefchreven, duidden mij aan waar ik mijn parapluis
te laten had, en waar ik door een koe-standert heen (zoo als
hij bij u de eene weide van de andere scheidt) , na een oogen.
blik onwillekeurige samenpersing (dewijl mijne circumferencie
een half duimpjen grooter was , dan de - koestandert permitteerde), dieper in- 't gebouw kon dringen.
Ik trad binnen en vond een zeer ruim doch weinig harmoniesch verlicht glazen lokaal, waar tijdelijk nee'rgestelde
schotten het plaatsen van schilderijen hadden mogelijk gemaakt ; doch luchtig was 't er en ruim , 'tgeen het kunstgenot vast niet weinig verhoogt.
Ik liep, zoo als * dat gaat, onwillekeurig de eerste stukken
voorbij , toen mijn oog, eens rechts en eens links in de afgeperkte hokken of » logen" heenziende, al spoedig werd getrokken door een kolossaal doek, dat , in levensgroote beelden,
de » opwekking der dochter van Jairus" voorftelde. » Zeker
het beroemde fehilderij van Gustav Richter , dat door zoo
vele monden is geprezen," dacht ik. Ja, ik las er zijn naare
op. Maar — `hoe hoog men het ftreven ' des meesters in zulk
een genre ook moet loven , en van welk meesterfchap ook vele
,

-
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dëtails in teekening en kleur getuigen : de hoofdpersoon is
mislukt : de Heiland is er als een akteur neêrgesteld , en de
geheele schilderij maakt er fiasco door. Ja , de mannen van
de kunst plegen bij vele groote meesters slechts op de be-handeling acht te slaan , maar of de gedachte zielvol is uitgedrukt , daar bekommeren zich maar enkele critici om.
Doch ik las op eens boven aan de loge: » Berlin." Ik lierinnerde mij de belofte eener » Deutsche allgemeine und historische Ausftellung" -dit wees er blijkbaar op heen. Ik wilde
mij dus dadelijk de historische studie vergemakkelijken en
kocht met gretigheid den katalogus , die mij door , een der
oppassers (aan eenen vreemdeling natuurlijk voor 5 kreuzers
honger dan de billijke prijs) - verkocht werd , en sloeg de
»Vorbemerkung" op. Maar o wee, hoe weinig vond ik wat
ik zocht, en hoe gebrekkig een andwoord op de vraag:
waarin nu wel dat » algemeene" en » historische" hier zou te
vinden zijn.
De » Vorbemerkung" zeide primo : dat de rangschikking der
schilderijen naar orde der steden zou zijn , waar de kunstenaars , die ze inzonden , woonden of gestudeerd hadden. Dat
is al vooreerst geen historische aan-een-schakeling, en dient
alleen om een overzicht van den tegenwoordigen toestand der
Ten tweede zouden alle werken
schilderscholen te geven.
die niet onder de rubriek : » Berlijn, Dusfeldorp, Dresden of
Weenen" te rekenen waren , goedwillig bij » Munchen" opgenomen , en dus voorgesteld en geplaatst worden als kinderen
der munchensche school; welk denkbeeld het vorige weder
omverwerpt. Dan zouden, volgends den ouden slendriaan , de
architektonische teekeningen allen bij malkaêr in éene (donkere) kamer worden geduwd ; zeker om de liefde voor architektuur meer en meer op te wekken , als er niemant naar
gaat kijken ! En hoe sluit dat met het denkbeeld eener historische rangschikking, of eene schikking naar de scholen ? --Neen ! -- Men had in de eerste plaats déze gelegenheid
moeten te baat neonen, om er vele toeschouwers opmerkzaam
op te maken , dat leven en bloeyen der » kunst" , der plasti-

-
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sche kunst , om nog duidelijker te spreken , niet bepaald wordt,
door. een aantal minder of meer treffend beschilderde doeken;
maar dat haar eigenlijk leven veeleer in de uitdrukking eens
tijdperks in zijne gebouwen kan gekend worden. Daar nu
echter gebouwen moeyelijk in zulk een » paleis" kunnen worden saamgebracht , had men den eerbied des bezoekers voor
modellen en afbeeldingen moeten verlevendigen.
Doch , hoe had men dit van 't Munchensche konventionalisme kunnen verwachten ? En 't blijkt dus ook in zich zelf
al -eene dwaasheid , te pretendeeren , dat een verzameling van
schilderijen ooit de geschiedenis der kunst kan verhalen. Doch
weet ge waar -al verder die domheden van daan komen,
waarde Heer ? -- Dat komt, entre nous gezegd, hiervandaan:
dat niet de rechte lui in Munchen het opzicht over de voornaamste zaken hebben ; dat de Koning leeft en opgevoed is
in eene omgeving waarin hij al zijn zelfstandigheid heeft verloren , en de protégés, de adelijke gunstelingen , in plaatsen
worden gesteld, waar zij volstrekt niet voor geschikt zijn.
Men leutert den Koning wat voor van » Geist" en » Wissen schaft" , en die tooverwoorden maken hein aan 't duizelen. Als
dit gezegd is — schijnt alles gezegd : want de Koning gaat
gaarne voor eenen filozoof door, en de meeste filozofen zijn
dood voor de maatschappij.
Maar kom , ik wil verder gaan. -- Zoo deed ik ook op de tentoon- stelling. Ik sloeg met de uiterste koelbloedigheid het eerste blaadtjen van den slecht geredigeerden en slecht ingenaaiden
katalogus om , en nam mij voor, zoo aangenaam mogelijk de
zaak in hare onderdeelen te genieten , was 't ook voor mij,
zoo als voor honderden andere oningewijden , blijkbaar onmogelijk gemaakt dat wezenlijke nut uit deze onderneming
te trekken , waarop de weidsche titel zoo bepaald doet hopen:
een klaren blik in de kunstgeschiedenis van Duitschland.
Maar ik zag vooreerst nog naar eenige beroemde namen.
'k Zocht Hess , 'k zocht Schraudolph , 'k zocht andere historieschilders uit Munchen die mij bekend waren ; 'k zocht Ittenbach , Deger, Jordan , Vautier, enan dere Uusseldorpers --
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ik miste er eene groote menigte van of vond weldra dat hunne
bijdragen zeer gering waren. Ik zag in den kataloog vergeefs
naar eene regelmatige aanwijzing van jaargetallen, als eerste
en eenvoudige hulp voor de historie; vergeefs natuurlijk,
naar een enkel woord over den levensloop eens schilders.
'k Vond verschillende kunstenaars, broeders, van den zelfden
naam , wier voorletters niet waren opgegeven; drukfouten
van allerlei aard , in zulke groote menigte , dat mijn denkbeeld : hier eene geschiedenis , al was het ook maar der schilderkunst-alleen, in tafereelen te zien, thands ten eenen male
en voor goed door mij werd opgegeven. Ja, ik kon niet eens,
met een kort oogenblik van aandacht, bemerken , wat men
dan toch wel met dat woord » historische" eigenlijk had gemeend,
en eerst naderhand viel het mij in , dat het alleen schilderijen
etc. van de negentiende eeuw waren , die zich hier bevonden
en daar lag nu dat historische in. Daar toe had men nu een
voor . den toeschouwer tot moordens toe afmattende verzameling van ongeveer 1700 stukken, behalven het beeldhouwwerk
en de teekeningen , bij-•een-gebracht. Daartoe had men nu
van den eenen meester veertig produkten opgehangen , en van
den anderen niet een enkel, en verwijst men , om dit goed
te maken, den vreemdeling naar een ander oord , eene andere
verzameling , 1 5 minuten buiten de eigenlijke stad , die men
de » nieuwe Pinakotheek" noemt , en waar hij die lust heeft
dan heen kan wandelen of rijden , om na deze 1700 voortbrengselen gezien te hebben , . ginder de meesters op. te zoeken
die hij hier niet gevonden heeft.
Ja , even zinneloos , beteekenisloos , zijn er tot deze ten-toonstelling krachten verfpild , als er reeds zooveel zinneloos in lunchen voor schilder- en bouwwerk verspild is ; maar dit laatste
toch ten minste nog door eenen Koning, die 't goed schijnt
gemeend te hebben , maar niet gecenseerd kon worden geheel op de hoogte te zijn van wat hem ook, in zijn tijd, als
kunst-protektor te doen stond. Even onvruchtbaar zal echter
deze onderneming zijn , gelijk de geheele hoog opgevoerde
kunstbescherming van den afgetreden , in vele opzichten te
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recht geliefden , maar vaak stijfhoofdigen en ondoordenkenden
Ludwig onvruchtbaar is gebleven , in vergelijking van de
millioenen , die aan zoo vele dwaasheden van zijn bouwlust
ten koste zijn gelegd.
Zoo mompelde en bromde ik op de ten-toon-stelling , en
toen ik mijn besluit genomen had om alle zoeken naar bèginsel te, laten varen , en maar genoeglijk rond te kijken, comme
si de riep n'eltait, werd mijn blik plotselijk getrokken door de
komische ontmoeting van iemant van een 48 jaar, die op een
der hier en daar gestelde rustbanken , met naald en draad
de loshangende bladen van den katalogus -aan-éen-naaide , in
spijt van den glimlach der hem voorbij wandelende menigte.
Dit gezicht , en het gevoel van kriegelheid, dat waarschijnlijk tot
deze handeling had aanleiding gegeven , kwam zoo zeer over
een met mijne gedachten van zoo even, en stemde mij toch te
gelijk zoo blijde , dat ik onwillekeurig een oogenblik voor hem
stil hield , en hem, zoo goed en zoo kwaad als ik kon, in het
Duitsch toesprak. De man stond op , en sprak in mijn geest

over 't slordige boekjen. Maar, waarde Foreestier, welke was
mijne ontsteltenis toen die zelfde Heer, in nog beter Hollandsch
dan ik hem in zijn taal (naar ik meende) het woord had toegericht, voortging met spreken , en ik in hem , na nog een oogenblik turens , niemant anders zag, dan onzen landgenoot, den
origineelen kunstkenner, waarover gij mij vroeger wel hebt
gesproken den Heer Lukas Peregrij n 1 .
Onze vriendschap was spoedig aangeknoopt. Hij had dadelijk aan mijn akcent bemerkt dat ik een Hollander moest zijn.
Ik vertelde veel van u en van Holland in 't algemeen , en
hoe blijde was ik in hem een gezelschap , eene toespraak,
onder dat afmattende beschouwen , gevonden te hebben. Ik
vertelde hem met korte woorden wat mijn eerste indruk was
geweest , en hij trok veel beteekenend de schouders op , en
zei koeltjens : » Dit is nu mijn tweede kataloog , die van giste,

1 Zie ,iKunstkweekencl Nederland", in den bundel „Voorgeborchte e. a. ged."
van J. A. A. Th., bl. 54, of eigenlijk de eerste bewerking, in s"t Letten.
Maandschr." , 1844.

DEUTSCHE ALLGEM. U. RIST. KUNSTAUSSTELLUNG".

441

ren kon mij heden niet meer dienen , dat waren maar voorloopige nummers ; nu zal 't eerst mooi wezen."
A't Is ellendig," riep ik nog eenmaal , » dat zooveel-moeite,
zoo veel zorg en kosten , dwaselijk worden verspild , waar men
wezenlijk iets van heel veel invloed voor de kunst had kunnen stichten."
Och ," zeide hij weder kalm , » eer gij van hier gaat zult
ge dat nog menigmaal moeten uitroepen; blijf nu maar bedaard , anders"....
— » Ja , anders vergallen we ons eigen genot ; altons !"
— » Hebt ge dien Hensel gezien ? Christus en de Samaritaansche vrouw !"
Ah zoo ... heerlijk van teekening en kleur ... de expressie
is • ook edel, al is er geen zeer sprekend leven in uitgedrukt; 't schilderij is erg beschadigd , 't schijnt oud, ja ! 't
nummer?"
Ja , 't is ná gekomen , 't is niet genummerd, en Hensels
naam staat ook niet in het » Kunstler-Verzeichniss", achter in
den kataloog."
-- »Korn aan , dat belooft! -- Maar hoe oriënteeren we

ons nu het best , in die massa ?"
-- » Ja , volgends de katalogus-nummers moeten we eerst al de
loges af kijken , dan de kleine kabinetten afkijken, etc. Maar
willen wij eerst de eene school bestudeeren en daarna de andere zien , dan moeten we een beetjen vliegen en draven, ten
einde om de schotten heen te komen, dewijl hier wel » Berlijn"
en ginds » Dusseldorp" staat , maar men , om het overige van
Dusseldorp te zien daar ginds, waar je » fiir Herren" op eene
deur leest , aan 't eind, links, den hoek om moet , dan vind-je
twee of drie » Kabinetten", waar ook weer » Dusseldorp" aangeschreven is , doch 't staat er niet bij in je kataloog."
Prachtig ," riep ik uit , »'t gaat hoe langer hoe beter!
Maar ik heb 't voornemen gemaakt, mij om den titel: » Deutsche ,
allgemeine und historische. . ." nu maar niet meer te bekommeren, en verder maar te genieten wat er te genieten valt. Ik ben
voor die domheden gelukkig niet verandwoordelijk."

442

» DEUTSCHE ALLGEL U. RIST. KUNSTAUSSTELLUrG".

-- ».Recht ,zoo , recht zoo, en daarom maar verder. Hier zijli
we al in loge numero twee 1"
--•- » Neen neen , 'k zie daar die » Kreuzabnahme" , dat is toch
eene nieuwe schilderij ; en dan dien intocht in Jeruzalem , en
zie ! 271 : » Glaube, Hoffnung und Liebe"; dat zijn toch inte.
ressante zaken , en alle uit Berlijn. Die » afdoening van 't Kruis"
is niet slecht, maar 't is juist geen nieuwe opvatting, het de'tail
uitgezonderd — dat de H. Maagd achter over ter aarde gestort
ligt, met de doornenkroon aan hare vingeren. 't Is evenwel eene
kolossale onderneming, 't is stellig tien voet hoog; en kost ?....
drie duizend florijnen , drie duizend gulden '....'t Is niet te
veel• voor zoo'n groot doek , maar erg koeyen doet het mij
eigenlijk niet. Is er hier meer van dat genre?"
Er is nog eene » Kruisiging", niet slecht geschilderd , maar
om van te rillen ; dan een paar » Grafleggingen" van weinig
gehalte, en zoo voorts."
--- )Is die »Kruisiging" in de buurt?"
» 0 neen , volstrekt niet. Eerst hebben wij de zestien loges
door te werken, en dan in het negentiende kabinet l"
-- » Laat ons er maar eens even naar toe gaan; die » Glaube,
Hoffnung und Liebe", en die » Intocht van Jerusalem" , van
Schubert , schijnen toch zoo uitstekend niet , om er ons lang
bij op te , houden , vooral het eerste is zwak van uitdrukking
en van teekening , de groep der drie vrouwen is anders niet.
slecht gekompozeerd !"
-- >> Zie, daar is de kruisiging : » Moment nach dem Tode Jesu".
Ik griezelde bij 't gezicht. Verbeeld u , waarde Heer Foreestier : de schilder , Stamm , een Munchenaar , heeft dit aldus
voorgesteld. De Zaligmaker met het aangezicht,, "k zou haast
durven zeggen , als van een akteur ; 't lichaam gezet en
zwaar; het hoofd hangt naar den linker schouder voorover,
en ziet neder op de H. Maagd , die daar juist schijnt aangetreden te zijn. En wat doet zij ? Met een ijzingwekkend doodsbleek . gelaat , en met geopenden pijnlijken mond, steekt zij
krampachtig de vingeren naar Jezus' zijde-wonde uit, en schijnt.
te voelen -dat het lichaam koud is. 0 't is barok, 't is snma.
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keloos I Overigens is er harmonie van kleur ; en in Maria
Magdalena , die men , voor het kruis geknield , van achteren
ziet , is eene wezenlijke vertwijfeling uitgedrukt.
Van de meer dan 400 fchilderijen en teekeningen , die
Munchen zelve `altoos met de bovengenoemde konfraters) heeft
geleverd , zijn er anders in 't geheel maar een twintig aan
heilige onderwerpen gewijd, en dat is nu , volgends de kommissie, de geschiedenis der (gewijde) schilderkunst van Munchen , van de laatste vijftig jaren!
't Is niet mogelijk een oordeel te vellen naar 't geen men
er hier van ten-toon-gesteld vindt, schoon dit alleen ons
eenigen leiddraad geeft , dat , gelukkig , de meeste schilders,
wier werken hier vertegenwoordigd zijn , nog leven , en dat
men dus de getalsverhouding van deze tot de genre-, landschap- , stad- en portretschilders hiernaar eenigzins kan berekenen; schoon ook alweer eenige levende schilders van gewijde historie uit Munchen niet hebben geëxpozeerd. Ook is
het mij , zoo als wel den meesten bezoekers, onbekend , in
welk jaar, bij voorbeeld , vele schilderijen van nog levende
meesters geschilderd zijn , en dit werkt ook dikwijls verkeerd
op de waardeering des kunstenaars. De Heer Peregrijn stemde

daar volkomen mede in, schoon ik aan hem, door zijn langer
verkeer in Munchen, nog verscheidene ophelderingen in dit
opzicht te danken heb.
Zoo hebben we, bij voorbeeld, behalven de heerlijke teekeningen van Overbeck , over de Evangeliën , waarvan ge de
gravures zult kennen, die nog maar een flaauw denkbeeld
geven van de korrektheid , de fijnheid en teerheid van lijnen,
zoo wel als van het innige gemoedsleven, dat er in de teekeningen ligt uitgedrukt zoo hebben we, behalven dien kostelijken schat , een schilderijtjen van den zelfden meester gezien:
Franciscus van Assisi , aan den voet van 't altaar, en eenige
andere figuurtjens in aandachtig gebed voorstellende. Doch,
hoe naïef ook uitgevoerd , was er toch eene vierkantheid in
vele vormen , zoo als 0. ze tegenwoordig lang niet meer teekent , eene vuilheid en wonderlijke vaalheid van kleur , die
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mij eerst verklaarbaar werd , toen de Heer Peregrijn. mij er op

attent maakte , dat 'hij dit schilderijijen reeds voor 20 jaar
had gezien. Daarvan stond in den kataloog niets vernield. -Ook zoo is het met de » Madonna" van Julius Schnorr , waarin
hij al te plat de Ouden heeft willen imiteeren. Doch dit was
in 't jaar 1817, en de eerste proeve om van de Renaissance,
en de heidensche Rococo- en Zopfen -stijl los te komen. Dien
stal van Bethlehem heeft hij 't eerste. op deze wijze geschilderd ; terwijl hij met zijne volgende Madonna , en naderhand
vooral met zijne Nibelungen-zalen, in de nieuwe rezidentie,
wel bewezen heeft te weten wat hij wil.
Ik had , met den Heer Peregrijn, ondertusschen alweer wat
heen en weder gewandeld , toen we stil hielden voor . een groot
gegrijsd houten beeld van de H. Anna , die aan Maria , als
kind, aan hare zijde, eenè lelie toereikt.
» Weet ge welk effekt mij dat nu doet ?" zei de Heer Pere-grijn, »of de zelfde H. Anna van Veith, waarvan ginder = het
kart6n hangt (en die uit het gravuretjen genoeg bekend is)

is opgestaan. Zij is bij Maria Bene reuzin."
» Ja , en Maria is een volwassen meisjen in 't klein. Als
daar de volwassenheid van haren geest mede uitgedrukt moet
worden , dan is mij dat een al te gezocht symbool."
Hoe geheel anders is die verhevenheid van Maria door
Steinle symboliesch en reëel uitgedrukt , in zijn n Bezoek bij
Elizabetli"; want, behalven .dat wij daar de reinheid van uitdrukking en lijnen, en den wezenlijk godsdienstigen zin, bij
de fchoonste volmaaktheid van bearbeiding, samenvinden, 'treft
het ons onwillekeurig , dat de eerbiedig gebogene houding
van Elizabeth -- aan Maria, die daardoor boven haar uit schijnt
te rijzen ., eene veel grootere waardigheid en majesteit geeft,
bij hare maagdelijke schoonheid. Doch ik erken dat Knabel
wezenlijk talent heeft. Ik weet 'niet , op een jaar na , wanneer dit beeld is gemaakt , noch hoe oud de kunstenaar is,
maar genoeg : er is uitdrukking van gelaat , en reinheid van
teekening; 't streven is onvoorwaardelijk fchoon. Eene mijner
verdere aanmerkingen zou zijn , dat de drapeering des man-

)) DEUTSCHE ALLGEM. U. LIST. KUNSTAUSSTELLUNG".

44

iels , vóor op het lichaam van de H. Anna , geheel ongemotiveerd is. Ik weet wel dat de beeldhouwers meermalen
ongemotiveerde en onzichtbaar rustende drapeeringen aanbrengen , soms als rollen , die zich , over den buik heen , op
den rug in niets verliezen , in navolging van sommige oude
standbeelden (bij lange na niet van allen !) , doch keurde ik
die vrijheid ook goed , ik zou het hier een overdrijving er
van rekenen.
De Heer Peregrijn stak ondertusschen zijne scherpzinnige
neus naar eene schilderij van Neureuther uit , waarvan de
katalogus zegt: »Fabrik von Cramer-Klett in Nurnberg, im
Auftrag des Besitzers Cramer-Klett gemalt." Toen ik er
ook heen wilde treden,, zag hij op , deed eene schrede naar
mij toe, en zei glimlachend: »Kurieus, kurieus; dat is je me
een zelfvergoding i ... Koningsportretten daar loop ik meestal
voorbij , maar fabrieksportretten dat's al te bijzonder om . er
niet een oogenblik. bij stil te staan. Wat verheven gedachte ! ... .
Maar kom -- voort , voort ! Laat ons aan de zestien-, zeventien- , achttien-honderd nummers denken." En hij zuchtte.
Ik zag dan ook maar dadelijk naar een paar hooger hangende schilderijen uit, en ontdekte eene »Maria mit dein
Kinde als Hinimelskdnigin", bij den beroemden naam van
Muller". --- » Muller ? ... Andreas Muller ? ... Die misteekening ? ..." Neen , dit maal had de Kommissie de attentie
gehad de voorletters bij den naam te voegen, hetgeen op de
volgende bladzij van den katalogus bij » Muller" , en » MiilIer"
op bl. 67, evenmin als bij » Schadow" en » Zimmerinann"
b. v., het geval is, schoon er ook meerdere kunstenaars van
deze namen bestaan.
Ik vernam . van den Heer Peregrijn , dat deze » J. B. Muller"
een ongelukkig arm man was , die zelfs geene modellen kon
bekostigen. Maar waarom dan geen schrijnwerker geworden ?
Hé , schat de koormissie deze
Doch de andere Madonna !
Himmelfahrt Mariens" even hoog als laatstgenoemd stuk ? —
Welk eene plaats voor zoo een uitmuntend werk , dar bij de
zoldering. — Van Fischer., u Ant. Jos. Fischer" ! Is hij u
,
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reeds bekend uit andere werken , Mijnheer Foreestier?
Ja ? Ik herinner mij niet in welke Dusseldorfsche » Bilder"
ik hem het eerst heb opgemerkt.
» Men houdt dit," zei Peregrijn, » vooral de Munchenaars -maar, zoo als ge aanmerkt, niet zoo zeer de ten-toon-stelling
kommissie de minnaars der gewijde Kunst houden dit haast
voor het beste werk in dit genre van de geheele expozitie !..:."
J) Ja , ja ; de konceptie is wel niet bijzonder nieuw , doch
t is heerlijk van uitdrukking ; de Engelen, die de Moeder Gods
ondersteunen, zweven krachtig met haar ten hemel. Zij zweven en dragen toch te gelijk. Fischer heeft zich zelven gekend, toen hij dit duplikaat heeft bewerkt , want ik zie : » im
Grossen gemalt für die kath. Kirche in Odessa"." »Doch,"
vervolgde ik tot Peregrijn, » hoe is 't met de Dusseldorpers ?"
-- » De Dusseldorpers ?" zei hij , schijnbaar een glimlach
weerhoudende , want hij wilde mij niet verstaan. » De Dusseldorpers ''....zie...." en hij zocht in den katalogus.... » zie
daar ! Lees ! Beproef! En. oordeel, !"
A ha , ge zijt uwe hollandsche » Verkoophuis"-uitdrukkingen nog niet vergeten !... Voyons !"
Daar ! » Landschaft , Brustbild , Brustbild , Landschaft,
Gebirgslandschaft, Nacht, Mittag. Die unerwartete Heimkehr
der Sóhne , Singunterricht , die Verlassene" , van Hi bner ,
van Carl Hiibner , niet van den historieschilder Julius; daar,
van Bóttcher : » Heimkehr vom Schulfeste" !"
Ah , vaii den man die in Amsterdam dien hooiwagen had,
welken men haast ruiken kon , zoo natuurlijk !"
— » Kijk dan hier, op bl. 40, kabinet n° 6 en n° 7 ! Als je
blieft ! Van Schirmer 981 : Een landfchap , 82 , 83 , 84 , en.
zoo voorts , tot 92 toe. Van 993 tot 1005, elf » Radirungen''.
Van numero 1006 tot 1051.... als je blieft ! Zes.... en.... twintig » biblische Landschaften", of 't zoo maar niemendal is. En
dan voor den lekkeren (maak nog • zes en twintig » Farbenskizzen der Bilder in Oel" toe. En allemaal van den- Koning
van Pruissen ! Ziet ge ? En gij , gij.... Zeg nog eens na zulk
een sprekend feit (en hij deklameerde) :
--r-

» DEUTSCHE ALLGEM. U. RIST. KUNSTAUSSTELLUNG".

447

ullet patronaat der kunst werd hm, hm, opgeleid,
Die , aan de kleuren, waar hun hm meê werd bestreken,
Het recht ontleenen luid en zonder hm te spreken !" " 1

`Ik proestte 't uit van 't lachen, waarde heer Foreestier,
want we waren gelukkig alleen. » Maar ," voegde de Heer P.
er toen bij , )) 1S dit misschien niet uwe bedoeling? Denkt gij,
affreuze piëtist daar gij zijt , misfchien aan Deger en Ittenbach , met de hunnen ?"
» Ja , ja , aan de Hunnen , daar denk ik aan. Die » Barbaren"
hebben meer voor Rome gedaan , toen zij de stad spaarden,
dan het would-be Christelijke Beyeren, voor de Christen-kunstenaars. Waar vind ik die namen ? 0 , ik weet het al , in eene
stad vol grieksche gebouwen....... valt daar niet aan tje denken.... En hier ? 't Is eene vreesselijke satyre : » Deutsche
allgemeine und historische Kunstausstellung" !"
— » Neen, neen ," glimlachte Peregrijn weder , » dat kan ik toch
nog in 't geheel niet zeggen ; het beduidt eenvoudig , dat deze
keer niemant zich behoefde te geneeren om in te zenden;
want er zou niets afgewezen worden , 't zou eene algemeens
uit/'talling zijn; anders zou de toeschouwer ook een eenzijdig,
onwaar, oordeel hebben kunnen vellen , hetgeen nu niet het geval
is, nurijp en groen , oud en jong, de revue moet passeeren."
Maar 't is toch wezenlijk," zei ik ernstig, » of men de namen dier kunstenaars bepaald heeft verbannen ; ze staan in
't geheel niet in het » Künstler-Verzeichnisz", terwijl er van Hess,
Piloty , en zoo voorts , ten minste nog vermeld wordt , waar
(hoe belachelijk ook !) hunne werken in Munchen elders te
vinden zijn." - » Ah , la la ! Dat heeft alweer zijn goeden grond. Recht zoo!
Er is van Piloty slechts eene fotografie , naar eene fchilderij ,
en de kommissie neemt deze gelegenheid te baat om het geachte publiek naar de Pinakotheek te verwijzen. Maar met
Deger is dat -heel wat anders ; er is hier eene -gravure naar
zijne Madonna , met de hangende, zich uitspreidende , haren,
van Jos. Keller , maar er is natuurlijk anders van dezen PRUL1 ' Voorgeb." bovenaang. bl. 59.-
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kerel in geene der verzamelingen van Munchen . iets te vinden. En nu doet de kommissie daarvan de gulle bekentenis,
niet hem niet onder de » Kunstenaars" op te teekenen , en
wendt geen doekjen voor 't bloeden aan, zoo als bij anderen
het geval is."
-- » Ja, of zij zocht op die wijze de opmerking te ontgaan,
dat hij hier in Munchen zoo miskend wordt."
))Hè vriend , hè.... de kommissie is van adel! Noblesse
oblige ! ...,. En in elk geval deelt hij zijn lot met Karl Muller,
wiens Madonna en gravure, als pendant van de Degersche,
ginder hangt. Gij zijt nu ook zoo schrikkelijk op die Heeren
gesteld , maar de meeste menschen vinden hun genre maar
lastig en vervelend , want schilderijen toch dienen in de eerste
plaats tot amuzement. Daar behoort een bijzondere smaak
voor orn die Karl en Andreas Mullersche, Degersche , Steinlesche , Ittenbachsche en zulke zaken mooi te vinden. Zie-je,
in elk geval vox populU.... niet waar? -Dat moet in de eerste
plaats in 't oog gehouden worden!"
Waarde Heer Peregrijn, als ik u door den Heer Foreestier
niet beter kende , zoû ik waarlijk denken , dat ge 't meent !"
.— » Niet ? meen ik dat niet? Asje blieft i 't Is waar , er is
hier niet veel voor u, doch uit de Madonnaas kunt ge altijd
nog kiezen ! -- Hoe ziet ge ze 't liefst ? Mét kind ? Zonder kind?
Staande, zittende, knielende, bas-relief, standbeeld?" --- En
tegelijk , . wees hij met den vinger naar elke heen bij 't noemen er van. Ik liet mijn oog eens vluchtig gaan naar alle
zijden; toen zag ik den kataloog nog eens in, en las vooreerst
twaalf maal : »Marie Elektrine Freifrau von Freyberg, geb.
Stuntz (bijna overal met weglating van dit of dat gedeelte des
naanus), en vond aan den wand een circa gelijk getal geestelijke voorstellingen ., meest Madonnaas , die , naar keuze van
groepeering , kostuum , e. z. v. , te oordeelen , in een verloop
van een 10 à 30 jaar fchenen gefchilderd te zijn ; week van
opvatting , liefelijk van uitdrukking , vrij z*ak van teekening,
maar harmoniëus van kleur ; en toen ik dit in een oogenblik
had afgezien, met nog een paar andere middelmatige Ma-
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donnaas daar in den omtrek , keerde ik te-rug tot eene » Nood
'Gods",, » Pietas", van M. Wideman , prof. aan de Akademie van
beeldende kunsten te Munchen. Een levensgroote groep. Daar
treft ons., bij, den eersten aanblik, de meesterhand , die er uit
spreekt. De gestalte en de ligging, van den dooden Christus is
voortreffelijk, maar roerender nog de uitdrukking der diepe droef
heid van Maria, de houding des hoofds en het innig verlang
en , haar leven als in het lichaam des Zoons te doen overgaan. Dat starend: oog (waarin de appel gelukkig niet is aangeduid), die rimpel in 't voorhoofd , drukken de gedachte
levendig uit, schoon ik anders alweer moet zeggen , dat de
geheele konceptiè niet oorspronkelijk is, zoo als het dan
ook trouwens bij deze voorstelling rnoeyelijk is te verwachten.
>»Blieft ge ook nog Madonnaas.?" zei P^eregrijn , toen we ons.
verder heen wendden ; » hier hebt ge er w eèr vijf bij elkaér :
deze statuëtten; doch alles hoogst niddeIn atig t"
>> 0. Entres, 0. Entres, Roedi, 0. Entres," las ik in den
katalogus. En dan déze » Entres" zonder 0. er voor ? Die buuste
is verre weg schooner dan. de Madonnaas !"
w-- » Ja , dat zal een neef Entres wezen ,. die is alleen » Entres"
gedoopt !. Doch die buuste, zoo als je ziet, stelt Konrad Eberhard voor. Die Eberbard is eigenlijk de baanbreker voor de
Christelijke. Kunst" geweest. Hij woont nog altoos in Munchen;
thands echter is hij 90 jaar;. hij. kan ter naauwer nood meer
denken en zien ,= en toch- in- zijn spreken is hij nog, veel vuur. Hij
was geheel in de grieksche kunst opgevoed , en wist niet anders
of hij moest Apolloos en. Dianaas maken,_ om kunstwerken te
leveren.. Hij. was beeldhouwer , toen , op eenen schoonen dag,
hij aan 't nadenken kwam over zich zelven , zijne heidensche
dwaasheden inzag , hamer en beitel nam , waarmede hij
zijne standbeelden had gemaakt, om ze met de zelfde- instrumenten te verbrijzelen. Sedert wezen zijne werken slechts naar
't volk Gods , den psalmist , de profeeten , en 't Evangelie
heen. Maar , heeft hij ook zijnen naam met zijne oudere werken
verworven met de laatste sloeg liij vroom en moedig den
weg in , waarop hem de groote meesters onzer dagen zouden
;
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nastreven. De kleine schaar van religieuze kunstenaars onzer
dagen hebben aan zulk een- voorbeeld een boel meer te danken,
dan ons nageslacht aan de kunstprotektie van Koning Ludwig en
zijne volgers ; schoon het, sapperloot , toch eene breede gedachte
is, -zoo'n Mevrouw » Bavaria" te laten bouwen , in wier hoofd-alleen
een gezelschap van 6 of 8 personen » Kaffee" kan drinken , en die ,
om hare stature'toch goed voor den dag te laten komen, midden
in een soortement galerijtjen,. à houteitr d'appui, geplaatst is----eene arkaden-omheining. Ge hebt haar toch zeker al gezien,
die » Ruhmes-Halle", waar de buusten van gerenommeerde
mannen , in gewoon menschelijke grootte, niet alleen vreesselijk
nietig zijn bij den kolos , doch waar zij met hoofd en armen
van alle zijden zoo dapper boven uitsteekt, met haar krans in
de hand , dat ze wel wat heeft van eenen goochelaar, die zien
laat wat hij uit een leêgen hoed kan halen. Die krans wordt
toegereikt aan .... ? Aan Beyeren ? Ja , Beyeren , Munchen , de
kunstbeschermster waar de staat VRIJWILLIG, onder- - den gezegenden Koning Lodewijk zijne schatkisten • heeft opengesteld,
en VRIJWILLIG zilver voor papiertjens heeft ingeruild, om....:
o.m.:.. , onder andere eene galerij van..... het, edelste wat
de schepping voortbracht --- van..... mooye meisjens in het
nieuwe , koningshuis te laten maken. Leve de Bavaria , leve de
mooye meisjens , al brengen zij ook den. dood aan de schat=
kist ! -- » Lasset die feurige Bomben erschallen , pif, paf, puf von
falderaldera, unser Freund Ludwig der- soli leben , es lebe....
— ».Mijn lieve IIeer Peregrijn !" viel ik lachende- in, terwijl hij
luid begon te zingen , . en ik voorzag dat hij op 't laatst niet
meen te houden zou zijn. Ik kon de gevolgen niet voorzien.
» Hoor eens , die Eberhard.....''
— » Ja , wilt ge de tegenwoordige handteekening zien van
dien Nestor der christelijke kunstenaars in Europa ? Ziel" .. , .
;

en hij toonde- snij zijn zakboekjen.
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't Is zeer belangrijk !"
» Ja, maar nog niet , zoo als de mo&ye meisjens,, in
mijnheer .Peregrijnl"
» Ja , ja , ja I .... 't Is toch maar sedert Lola Montes (die nu
in de rezidentie uit de lijst genomen is) dat we mogen rooken
op straat , en ook zoo wat sedert die dagen , dat wij - den
» grooten trap" in de bibliotheek op mogen gaan. Dat zegt toch
wat! .... Ja , dat is waar , dat Ludwig een goed hart had en
energie , maar dat die beide hoedanigheden hem vele - dwaasheden lieten doen , is ook zeker , en hij bekende zelf ook
later --- door Lola in een onverklaarbare begoocheling te zijn
gebracht geweest."
» Maar wat hebben wij hier ?" ging ik nu maar voort,
»eene »heilige Elizabeth", eene »heilige Thekla" , en nog eene
)= heilige Elizabeth" : statuëtten van Bayerle , Kirchmayr, en Bross-man. » Thekla" is de zwakste , schoon lief in 't poolschachtig
gewaad. Bij Bayerlees -» Elizabeth" is de drapeering • loffelijk
ongezocht, natuurlijk en toch vol edele lijnen ; ook de -kroon
die om het hoofd sluit, is schoon gekozen. In Brossman treft
mij de gedachte dat de bloemen in die aangroeyende volheid,
als van het kleed dreigen uit te storten-, hetgeen de. bovennatuurlijke kracht symbolizeert. 'k Zie, die Kirchmayr heeft nog
eene » Maria Himmelskönigin" , en -eene » Bacchanrtin". Wist ik
nu maar jaartallen , dan zou ik misschien een allergunstigst
oordeel kunnen vellen bij 't zien van deze tegenstelling. Nt
echter laat ik de inkonsequentie geheel ter verandwoording
voor den schilder-zelven. De Maria is ondertusschen schoon
gedacht, - met het kind zoo zacht tegen haar aangeleund,
den staf, die te-gelijk in leliën uitwast, en van onderen de
aarde bereikt , om, uitloopende in eene speer van lelieachtige form, den slang te dooden ; terwijl hem een wuivende
band omslingert : » Macula in te non est i" Ook de kroon
duidt glorie en rijkdom -aan , als zinnebeeld van Mariaas gemoed ! Doch , mijnheer Peregrijn , wat mag dat toevoegsel
in den katalogus wel beteekenen.: » Eigenthi mer — Mayersche-Kunstanstalt in München"?"
-•--
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— » Welnu , dat beduidt dat de Heer Mayer het beeld heeft
laten maken -, om liet vervolgends te vermenigvuldigen. in
papier-náchhe', • en het in die specie de waereld rond te zenden.
Sakkerloot ja , die heer heeft een : » Königlich priviligirten Kunstanstalt plastischer Arbeiten" , vulgo : » Pappendeckel Fabrik'',
En dan meneer Niessen , die . ginder eerre zeer verdienstelijke
kleine » Kreuzabnahmc" in pleister heeft , maar ook fabrikant
is geworden. Die Niessen noemt zich nu niet alleen »Bildhauer" , doch tegelijk » Kunstanstaltbesitzer". Begrijp eens welk
Bene heerlijke betrekking ; - beeldhouwer, dat's nog niet genoeg --. maar » Kunstanstaltbesitzer"; een, twee, drie, alweêr een
beeldtjes ! ... Hé , zijt ge nog ni.t op de industrie-uitstalling
geweest , hiernaast? .... Daar vindt ge eigenlijk die aanstaltkunstenaars in hunne volle kracht. Maar anders , zie je , zoo
ruim als hier het veld was gelaten voor de inzenders, in de
uitdrukking : »» Allgemeine historische"
zoo bepaalt zich de
industrie alleen . tot Munch^en. Want de vorige keer , in -het
jaar ..... 54 , heeft dat niet bevallen ; die groate algemeene
uitstalling is mislukt , want de andere duitsche steden willen
natuurlijk zich door Munchen niet altijd de wet laten voorschrijven , noch ook de would-be wetenschappelijke hoofdstad van
't ve rgeten Beyeren , dat haast geene historie heeft (doch die
evenwel thands door den nog niet lang aan de zoogenaamde
katholieke universiteit aangestelden protestantschen professor
von, Sybel , op last des Konings , geschreven zal worden), de
hoofdstad van Beyeren zeg ik, als middelpunt der duitsche
befchaving erkennen.
p Maar om nu op de quaestie te-rug te komen. Ge moet
absoluut de industrie-ausStellucng zien. Al was het maar alleen
om al die heiligen van papier-rnáchd, en die kruiswegen in.
-eet farbendruck: Je kunt er- de heele koninklijke familie in olie-.
kleurendrukkoopen, voor een- bagatel, ten voeten uit. Eenige
monstransen die vel iets- gothiesch hebben -- slank en rijzig
van foren ; andere weer , die- misschien heel mooi zijn , doch
door welke -de priester gewis zich de handen wondt aan de
scherpe hoeken en punten. - Maar wat er het kunstigste is van
,
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al , is
eene heele kerk , met -alles er -in , en - naar geen
bestaande bewerkt ---- neen -- volstrekt niet I En waar
van gemaakt?.... Van -- chokolaad! ! -- Hè ? -- dat's eerst
vooruitgang ! Leve de Munchener industrie, en de kunst-uitstalling 1.... En zij is te koop voor het bagatel van bon-derd
gul-den-tjens ! Hij stond ' wel achter glas , maar je kon duidelijk ruiken dat het chokolaad was duidelijk! En dan
krucifixen van was , met heiligen-beeldtjens van was er bij,
die je misschien als lichtjens er bij kunt opsteken , als je
ze er een beetjen van verwijderd houdt ! Neen, ge móogt
en kunt dat niet verzuimen 1.... "
-- a) Heer Peregríjn, heer Peregrijn t" meer kon ik niet zeggen, en toen schaterden wij weér van 't lachen.
» Ge hebt er ook," ging hij wat ernstiger voort , » eenige
goede glasschilderingen van Burkhardt, naar kartons - van
G. Fortner , die u misschien genoegen zullen doen, schoon ze
wat , sícszlich en matt van kleuren zijn. ---- 'A propos , hebt ge
hier 't karton van Hübner al gezien voor een kerkraam eener
kapel, in eenen wijnberg der Koningin van Saxen ? 't Is , geloof ik , al vroeger gemaakt , maar even schoon en zinrijk is
't toch nog ! .... Hier, vlak aan den ingang." .
Daar zag ik werkelijk een over de breèdte in driën verdeeld
karton , waar Christus , de H. Maagd , in biddende houding,
ter rechter zijde, en St Jan ter linker, op stonden afgebeeld,
maar met zulk eene zalving , , dat dit alleen reeds het hart
goed deed. Wat voltooide echter het denkbeeld ? De ornamentatie van wijnranken, die als van zelve, in opstrevende
bogen, zich over de hoofden der drie figuren verhieven , maar
nog meer, de voorstellingen onder de voeten der beelden gemaald, waar het karton over de breedte weder verdeeld was.
In kleinere proportiën zag men daar vooreerst : den arbeid
eens wijnplanters met zijn zoon , die als bovennatuurlijk-gevormde wijnstokken schenen te kweeken ; en daarbij stond tot
opschrift : » Arbeitet so lange es . Tag ist". Dan , onder den
Zaligmaker zelven , zag men den wijnoogst in volle werking,
en daarbij stond geschreven : » Danket dem Herrn , deun er ist
-
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freundllch". En het derde tafreel stelde do gelijkenis voor
der daglooners , die voor verschillenden arbeid in den wijnberg
gelijkelijk beloond worden , en daarbij las men : » Und seine
Güte • wahret ewiglich". Terwijl in den straalkrans van Jezus
nog geschreven stond : » Ich bire der Weinberg und, Ihr seid
die Reben". Niet waar, mijnheer Foreesti,er, dat is illustreeren , en eene gedachte verrij ken , die in woorden staat uitgedrukt , door nieuwe beelden , nieuwe voorstellingen, er aan
toe te voegen 1 -- Verder heb ik met den heer Peregrijn, toen
wi, * eindelijk besloten hadden voorloopi,g maar alleen de bijdragen
van gewijde kunst op te nemen, nog een twintigtal middelmatigheden- van verschillende scholen gezien , waarvan ik er slechts
nog een paar wil noemen; zoo als, bij voorbeeld, 'het » Flugelaltar" van Emmler, dat . allerliefst is, maar zwak van teekening. ' Dan, verschillende stukken der beide Enders -- Thomas
en Johann : de eerste wat stijf en koud , de tweede weèr
zacht en lief , maar zonder eigenlijke diepte van gedachte;
eyenwel toch beiden om hun streven te prijzen. Dan zijn
er nog zoo vele religieuze schilderijen , die meerdere jaren
oud zijn, en waaraan men de naaktheid of andere smakeloosheid zoo - zeer niet kan misduiden , omdat bij hun ontstaan
het denkbeeld van » Christelijke kunst" pas weer begon te
ontwaken. Er zijn ook enkele goede tafreelen uit het Oude
Testament : de welbekende » Jeremias" van Bendemann , » Ezechiël" , » Joannes in den Woestijn" , en een paar andere stukken
nog. — Mücke , Veit, en Mintrop leverden werken , die wij uit
gravuren van vroeger reeds kennen , behalven Mintrops allerbekóorlijkste allegorie van den Kerstboom , waar zwevende
engeiti den kinderen de geschenken uitdeelen : eene teekening
van de grootte van 't Standchen aan de H. Maagd (de prijs
is , 1500 thal.); behalven nog twee schoone schetsen met de
pen : » der Tod"- , en » die Geburt Christi" , cok beide van
Mücke. Cornelius en Führich hebben kartons , die ook reeds
van vroeger dagteekening zijn , en van Schadow zijn 4 schilderijen, waarvan het jongste van 1848 is de » Fons vitae",
namelijk, u uit gravure - ook genoeg bekend. Werkelijk maakt
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de schilderij niet veel dieperen indruk dan de gravure. De
beelden blijven gestalten , en het rechte verlangen naar de
» bron des levens" , de rechte begeestering , ontbreekt er toch
aan. » Zie eens hier , wat dunkt u daarvan ?" zei Peregrijn,
op eens , en wees in de hoogte op eene kleine schilderij:
Die Landespatrone Oestreichs umgeben die Madonna mit .dem
Einde" , van Leopold Schulz.
» Ja , dat kunnen we nog
tot de gewijde Kunst rekenen. De groepeering en verlichting is
allerliefst , 't tafreeltjen is overigens blijkbaar op » aankoopen"
afgericht, schoon 't waar is , dat van den Keizer voor de kunst
niet veel te hopen valt. Maar wie is die Leopold Schulz ?"
0 , dat is . Leopold Schulz , de professor in Weenen ," zei
Peregrijn. » Niet Leopold Schulz , de professor in Weenen , welke
die twee religieuze kartons heeft gekomponeerd ," lachte hij.
» Maar de kommissie zegt duidelijk dat het » Leopold Sehulz"
is , de professor. In den katalogus is alleen de karton-man, professor ; in het »» Ki nstler-Verzeichnisz" hebben ze alle beiden die
eer , doch daar heet dan weder de eene » SchulzE" terwijl de
andere daarentegen » K. K." professor heet, en de Bene die letters voor zijn E -tjen heeft ingewisseld. 0, toonbeeld van verfcheidenheid ! ---- Ja de Koning wist wel wat hij deed , toen
hij meneer , meneer.... ja , hoe heet die groote hans nu ook
alweêr , tot regisseur van de ten toon-stellingshistorie maakte.
De ten- toon-stelling dient . dan ook trouwens om de vreemdelingen naar Munchen te lokken ; en hoe minder spoedig
dat zij nu orde en systeem in den . kataloog zien , des te
langer zullen zij zich hier ophouden ; dat spreekt.. Want
de regeering , kloek als zij is , heeft niet onaardig. bemerkt
dat Munchen eigenlijk door de vreemdelingen als een kermisspel wordt behandeld, waar men uit- en in-loopt , en dat
.de millioenen kostbaarheden aan de Glypto- , Pinako- en andere theeken gebruikt, ter naauwer nood met een oogopslag worden aangezien , zoo dat de koetsiers der droschken
eigenlijk nog de beste zaken maken van al de inwoners der
hoofdstad.
»Dat zelfde behagelijke laisser-aller heb je in 't _nationaal
--
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muzef '' , ging hij voort , » waar ook -met opzet eer baron
a-an r 't .hoofd -staat , die de zaak der a^rah ieologie nog ;meester
moet worm. De Koning houdt er veel van , dat de - mencben zich » bilden" voor 't -geen waar ze in op moeten
tjeden, en zoo tracht -hij verschillende doeleinden te gelijk
te bereiken.
Nog meer. De Koning heeft ook iets Spartaansch in zijne
Atbeensche =stad : namelijk vele voorwerpen van archeologische
waarde* die hier -of daar in een verloren (! !) -klooster of kerk
=op het altaar of in het choor der monniken stonden , en
veel beter , te hals schijnen in 's konings magazijn (!) of naaionaal muzeiim, worden - een , twee , drie ---- » in naam des
Konings", door - -zijne dienaren meê gepaft,, en in 11 lunchen
neêr geplakt 11 Zie je , die africhting -op behendigheid in 't
-aan hare bestemming -ontrukken en statolatrizeeren van het
individuëele --- dat is echt spartaansch , dat 's 'klassicisme i .....
Niemant echter heeft , zoo te zeggen, er nog wat van ge.
zien , omdat. .. ja... omdat 1000 dier voorwerpen , in 20
zalen, de rijkste beeldhouw- tapijt- en ivoor-werken , wapenen ,; meubelen , kl Bederen , van geestelijk en waerekllijlk gebruik., daar, zonder nummers, in gebrekkige orde, saamgetast
zijn. Dat de vreemdelingen er niet van willen -weten, dat
spreekt wel van zelf. Waar men geen katalogus kan krijgen,
zoo volledig en korrekt als dien we hier hebben , wie gaat
dáar n-aár toe ?"
Ik stond . weêr geheel versteld ; we wisselden een paar
woorden over dit treurige onderwerp, en toen gingen we
maar weèr verder. Ik nam het initiatief , en zeide, naar een
doek van 1 a p voeten heen wijzende : » Deze » gevangenneming
van Christus" is nog een edele schilderij , ernstig van teekening en groepeering , vol harmonie in `t koloriet, maar de
hoogere geest in den Zaligmaker ontbreekt wêer geheel. Wie
is de schilder?"
-- » Ja"... zei de heer Peregrijn bedenkelijk, » laat eens zien !"
En hij . sloeg den kataloog open. » NNumero : » 729 — Hofmann,
Heinrich , von Darrnstadt. Gefangennehmung Christi", lees . ik.
-
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En in het » Kunstler....Ver....zeichnisz" ? Ha , ha! volgends dezen
heeft hij , » Apollo unter den Hirten", geschilderd. Nota bene l
Die beroemde schilderij van Schick , die in 't jaar 1.0 reeds
gestorven is. A, la , la I lou , dat is eene drukfout. Maar
642 is )'ok » Hoffmann" I o, dat is een ongedoopte; hij is in
Rome , naar 't schijnt — nu , dan is hij toch op den Weg
om Christen te worden 1 Dan nog --- Hoffmann de landschapsschilder , » aus Wien", maar geboren » in Venedig", en Rudolph
Hoffmann , die is daarentegen » in Wien".
» Die heilige Caecilia, voorover met bebloeden hals op den
grond geslagen , fchijnt ook al eene schilderij van vroegeren
datum ! Ik heb dien Scheer nimmer meer h-ooren noemen.
Ik zie, in het » Ki nstler-Verzeichnisz" noemt de direktie hem
» Schiffer", en Schiffer den graveur , daarentegen » Seheffer"
in het » Verzeiehnisz". Nu , dan ben ik verontschuldigd, als mij
die schilder niet naauwkeurig bekend is"
Eene » heilige Catharina" van Wittmer herinnert niet gelukkig
aan Mücke , 'die u bekend is, Mijnheer Foreestier, en zoo
uitmunt van gedachte , teekening, kleur , en alles. Die hangt
ook hier, met de schelle lucht, die door den graveur, jammer
genoeg, niet zoo hel te-rug-gegeven is ; het sterke - blaauw kon
in de gravure toch volstrekt niet meer den oogen schaden.
Thands , waarde Heer, moet ik u nog een paar bestelde
werken aanvoeren , en dan spoedt mijn brief weldra ten einde.
Vooreerst, eene groote schilderij van Palme, zonder voornaam,
den heiligen Norbertus voorstellende, » mit den Heiligen seines
Ordens ; im Auftrag des Abtes vom Stift Schlágel in Oberöst.
reich , Dominicus Bebschy , genialt". Ik meen die Palme is een
jong Munchenaar ; en ik moet zeggen dat hij , wel niet voor
de geniale kompozitie , maar toch in alle opzichten voor de
zuiverheid van teekening en de helderheid van koloriet , zonder bontheid , eene belangrijke plaats onder de duitsche historieschilders inneemt.
Het andere waar ik het oog op heb, is van den beroemden
Andreas Muller. De kommissie zegt : » Diaria mit dem Kinde,
sammt Predellen und Lunetten. lm Auftrage seiner Eminenz
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des Cardinals Crescenti". Eene heerlijke teekening met pot.
lood , waar, in de H. Maagd, de reinheid met de diepe nagedachte zoo treffend is uitgedrukt , als ik naauw een ander
voorbeeld ken. Mij dunkt deze teekening, omgeven door de
geheele geschiedenis van Jezus en zijne H. Moeder , -is een
der belangrijkste verschijnsels op de expozitie en een bewijs
van den vooruitgang in het uitdrukken der goddelijke . schoonheid * van de Moeder Gods.
Wat zal ik u hierna nog andere werken noemen ? --- Er zijn
nog eenige » Entwurfe" en » Radirungen", die beelden aan 't Evangelie ontleenen. Nog een » Christus aan 't kruis", eenige halfgelukte Madonnaas, » Christus bij den Farizeër", » Christus aan den
Olijf berg", » Christus met den Satan", e. z. v. ,die in weinig aan•
merking komen. Dan , twee levensgroote standbeelden : » Petrus
en Paulus •van Ruif" , zonder voornaam, die een ernstig streven aanduiden, en daarmede is zoo ongeveer het voornaamste
van ' de schilderijen , de teekeningen - en het beeldh6uww erk.: in
het gewijde genre herdacht , behalven dat de Heer Peregrijn
mij nog attent maakte op een schilder%jtj.en van den landschapsfchilder Eerd. Muller , waar de heilige Hubertus het
hert met - krucifix tusfehen de hoornen ontmoet. Hier is . het
dichte bosch in tooverachtige - verlichting geheel in harmonie
met hetgeen er geschiedt , en hier dringt zich een vreugdegevoel bij ons op , nu wij een poging ontmoeten, om ook
aan een aansprakeloos tafreel eene hoogere gedachte te verbinden . -- Mochten de kunstenaars zulke voorbeelden meer
behartigen.
Waart gij nu een verzamelaar," zei de, Heer Peregrijn , » dan
moest ge twee schilderijen bepaald aankoopes. Het eene is - van
den ouderen Achenbach -- Andreas , en het is het eenige wat
hier van - hem te koop is : een hollandsch landschap. Het ziet
er wel , wat den toon aangaat ede stoffeering is goed !) , niet
heel hollandsch uit , zoo ver als ik het beoordeelen kan , doch
het is er dan* ook een prijs naar. • Hij vraagt er maar zes
duizend thalers voor; dat is nog niet eens eif-duizend gulden.
Het andere --- ja maar , o jee, dat is niet meer te koop:
,
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Minne", van Kachel , in Carlsruhe. Ge hebt nog nimmer - in
onzen tijd » de . minne" met zoo'n naïeve reinheid uitgedrukt
gezien," zei de heer Peregrijn , zoo ernstig als ik hem nog niet
had hooren spreken,
En 't was waar. Daarbij dan de keuze van 't 15°-eeuwsche
zoo bevallige kostuum, en 't geheel in oud-duitsche wijze behandeld. 't Was eenvoudig een jongeling, die ernstig . en
met gemoedelijkheid eener maagd eenen ring aan den vinger
steekt.
En dan -- voor dessertjen ," vervolgde hij, » als eigenlijke
herinnering aan Munchen --- daar ginder dien teen van de
Bavaria , -geteekend door Mayr. Eene kostelijke, kostelijke parodie ! Zie je? De aardmannetjens komen kijken en voelen, en
hebben nog nooit zoo'n monstrueuzer teen gezien ! Ziet u, die
nieuwsgierige kaereltjens, dat zijn nu eigenlijk de vreemdelingen , die naar Munchen komen (de prezenten altoos uitgezonderd) , en die teen is de Munchensche kunst : groot , zwaar,
rijk , maar onzinnig — onbegrijpelijk !".
Nu heb ik u eigenlijk, waarde Heer Foreestier, nog niet
verteld van de ,» Abtheilung III : Architektur und verschiedene
Aquarelle". -- » De titel van die afdeeling," zei de Heer
Peregrijn, » kwam daar van daan , dat de kommissie niet
wist , of afbeeldingen van monstransen en ciboriums wel tot
architektonische teekeningen konden gerekend worden, daarom, kozen zij 't onschuldige woord » verschiedene Aquarelle".
Wat mij in dit unheimische lokaaltjen van » Abtheilung III"
voornamelijk getroffen heeft, is het reeds tien of twaalf jaar
oude ontwerp van L. Lange , prof. aan de akademie te Munchen, ter voltooying der hoofdkerk, wier halve torens met
afschuwelijke deksels uitgemonsterd, tot schande • van Koning
en regeering, voortdurend wraak roepen over de dwaze bouwdrift, die eenen triumfboog à la Konstantijn , propylxën i'
La Augustus , e. z. v. , e. z. v. , e. z. v., uit den grond deed rij zen ,
terwijl , tot straf dier ijdelheid , de Munchensche bier-bur.
gerij , die slaperig in den » Keller" zit , zich . ongedeerd laat
toeroepen , en zelf mede schreeuwt : » Ziet die torens , dat
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zijn wij i Die deksels , zijn de deksels van onze biermaten.
Ze dekken Gods huis , en zijn het zinneheeld van onze onverschilligheid , die ons roerloos en stomp maakt, en Koning.
Ludwig den iptliUUijy 1 maar liet begaan, om dat hij toch
nog zoo'n slecht hart niet had."
Toen wij deze kamer nog even hadden doorgeloopen , waar
ik eigenlijk niet veel belangrijks ontmoette, nam ik afscheid
van den Heer Peregrijn , nadat wij , in het lokaal van de
restauratie, een . stuk marmor-torte met bier hadden genomen.
En nu, mijn waarde Heer Foreestier, wat is nu het rezultaat, dat ik uit deze wandeling met betrekking tot de » Christelijke kunst" heb opgemaakt ? -- Hoofdzakelijk dit : dat men in
elk geval , uit deze algemeene uitstalling, maar weinig over
den eigenlijken tegenwoordigen toestand der » Christelijke Kunst"
kan oordeelen , ook zelfs niet over Duitschland alleen. Er
waren te weinig inzenders ; vele groote namen ontbraken.
Van den anderen kant moeten wij echter zeggen , dat de
bijdragen die er waren , b. v. van Andreas Muller, van Fischer , van Oskar Begas (de groote » Kreuzabnahme"), van Julius
Hubner , van Wideman , van Palme, van Knabel , van Bayerle
en Brossman , van Kirchmayr, van Ruff, ook van Niessen ,
Schwenk en anderen van vooruitgang en ernstig streven 'ge-tuigen. 't Getal was niet groot, doch de meeste werken waren boven het middelmatige ; en dat zegt veel.
Ik ben dus niet geheel te leur gesteld , al mag men voor 't
vervolg al weder hoogere eischen stellen , en ik hoop dat
ook gij u niet te leur gesteld zult voelen door mijn schrijven , dat u misschien te kort of te uitvoerig , te scherp of
te weinig gemotiveerd, toeschijnen zal. — Dat ik zoo vele malen op den ellendigen katalogus ben te-rug gekomen , zal
u niet verwonderen , dewijl, indien deze nog met verftand
was geredigeerd geweest, de gapingen in de bijdragen der
schilders, en andere gebreken , daardoor vooreerst in sommige
1Lsil,jv, Griekenvriend -- zoo noemt zich Ludwig zelf op het grafmouuxnent eens griekschen soldaats, op het christelijke kerkhof, buiten Munchen.
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opzichten vergoed hadden kunnen worden , en, dewijl het toch
voor zulk eene zaak overigens geheel van den kataloog afhangt, deze van dat werkelijk nut voor kunst- en historiekennis te doen zijn , wat men er naar haar opschrift van mocht
verwachten , en het dus vooral aan den kataloog te wijten is,
dat de » Allgemeine , historische Ausstellung" even zoo weinig
vrucht zal dragen , als de galerij van mooye meisjens , in dc
nieuwe » residentie" , de bouw van den konstantinischen triumfboog, en de oprichting van het monster » Bavaria."
Vaarwel, mijn waarde Heer Foreestier, groet Mevrouw uwe
gemalin hartelijk van mij , en geloof mij als altoos uwen toegenegen vriend:
D. P.
P. S. Doch nu kan ik u toch ten slotte mededeelen -- dat
men zich , o wonder, werkelijk bezig houdt met
het weghakken eens enormen renaissance-boogs,
die, sedert een aantal jaren tusfchen choor en middenfchip opgebouwd , de groote gothicke Lieve
Vrouwen-Kerk afschuwelijk ontsierde. Vele karren
met steenen zijn reeds weggevoerd.
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Dr J. VAN VLOTEN en G. Grave LE GRELLE.

Van onzen geachten medewerker, Prof. van Vloten , ontvingen wij onlangs het hier, in de eerste plaats, meêgedeeldea
uit do gefehiedenis der » beleefdheden" , gewisfeld tusfchen de
Princes van Oranje, Broeder Daniël Seghers , den SekretarisHuygens, en den minder bekenden Pater Catenus : 't .zal eene
belangrijke bijdrage worden gefchat , zelfs door die genen,
welke onder de hier gestrooide bloemen in 't geheel geen
dieperen zin en zelfs aan geene zijde eenig addertjen onder
het gras vermoeden. Wat wij , als daarmeé in dadelijk verband ftaande, verder laten volgen , komt mede voor in de te
weinig door Holland verfpreide » Vlaemsche School" 1 , en dankt
men, met bet faksimilee, aan de heuschheid en kunstliefde
van den Graaf Geeraerd Le Grelle, te Andwerpen 2 .
1.

HUYGENS EN PATER CATENUS.
Bekend zijn, uit lluygens' »Korenbloemen" , de dichtjen,4
door hem aan den Antwerpschen Jezuït en schilder Pater
Daniël Seghers gewijd. Deze had in Brusfel een vriend en
geestelijken broeder, Jacobus Catenus genoemd, die, Latijnsch
en Nederlandsch dichter , als uit P. Seghers' naam , Huygens'
Lofdichtjen op zijne Bloemen in beide talen beantwoordde,
en daardoor zelf met Huygens in aanraking kwam. Seghers
1 III, 66.

2 Verg. 'ED. Warande", 1856. b]. 305.

,
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toch zond zijne versjens naar Den Haag, liet die later van
een zijner brieven volgen , en bracht zoo beiden Huygens en
Catenus met elkander in eene vriendschappelijke verhouding,
van welke ook de tweede uitgave. der » Momenta desultória"
(1655 ; ,inscriptt.) de blijken draagt ; het daar voorkomende
dichtjen lokte voorts van Catenus weder een ander uit,
dat hij met eenige regelen schrifts aan Huygens overmaakte.
Een en ander is , in 't 4° deel van Huygens' Briefwisfeling (in
11. S. ter Leidsche boekerij) bewaard gebleven , uit welke wij
het hier overnemen en den betreders dezer Warande ter doorbladering aanbieden. Gaat het hun als ons , dan maken zij
met den vriendelijk dichtenden, aangenaam koutenden Pater,
met genoegen kennis ; zijne warme belangstelling in zijn geloof
kunnen zij Jezuïten of niet Jezuïten -- hem alleen tot
eer aanrekenen.
V. VLOTEN.

Deventer, 1858.

I.
AEN DEN AL TE GIOETIONSTIGHEN BLOEM-PRYSER.

1

(Antwoorde de8 Schilders)
Hoe schrijft ghy my dit toe , door al te grooten roemen,
Dat ick kan brenghen voort onsterfelijcke bloemen ?
Sy sullen haest vergaen lanck voor des werelts lijck,
Want soo 't maer bloemen sijn , sy ligghen haest in 't slijck
S'en sijn maer glans en schijn , des waerheits soete leughens,
Die gheven aen 't verstant en d'ooghen wat verheughens ,
Misvallen der natuer , afsetsels van de koest,
Die leven door de pen en door eens anders ionst.
Bloemschepper onder Godt ! 2 soo roemt ghy my te welen;
1 Korenbloemen , XVI, 162.
2 [Huygens' vaersj en , waar dit ten andwoord op ftrekt , luidt aldus:
den DANSEL SEGHEus uytnemende Bloem fchilder, met mijn' «heilighe daghen".
"Erpt een médoogend oogh op mijn' verwelckte Bloemen,
Blf
konnen
fich
Bloem-fchepper
onder God
• y kniet roemen
Yet Segherlijcks te zijn : die daer nae trachten fouw,
Moft fich vermeten wat Natuer, de wij fe vrouw,
Niet onderftaen en derf. 'T zijn fterffelicke bladen,
Die felf in ha©r geboort met dorheit zijn beladen ,

4&4

CGNSSTANTIJN HUYGENS EN• DE PATERS JEZUiETEtt&.

Maer dit is buyten schreef en boven maet ghepresen.
Verwinder der Natuer ! ... Dit is oock al te groot,
Soo toonen sal en mijn en mijner bloemen doot.
Al wat de konst versint moet aen (1. voor) nature wijcken:
Wat is des schilders konst, als hier en daer wat strijcken?
Pinceel , doeck , oly , verw' , sijn eenera cleynen iet,
Vrat schepper dat ick ben , leert mijnen grooten niet.
(Apr. 45).

II.
(OP SEGHERS BLOEMEN EN TORENS).

Wat is dit voor een rouw ghevlicht,
Nochtans seer aerdigh in 't ghesicht?
De dystels , dorens , in dit wout,
Zijn met de bloemen hier ghetrouwt.
Dat roos en doren lijn ghepaert,
Dat doet één moeder diese baert;
Maer soo verscheyden spijtich groen,
Hoe kan dat sijn in één saysoen ?
Soo straf, soo soet ; soo scherp , en schoon?
De dorenhaegh spant hier de croon;
Natuer en heeft dit niet bestaen ,
Het is de kunst die 't heeft gedaen.
Neempt hier vermaeck , jae, kompt oock by,
Met handt en oogh , van fchaede vry.
't Is al onnoosel dat ghy siet ,
Den dystel self en steeckt hier niet;
auaet is den doren in den voet ,.
Hier is hy oock voor d'ooghe goet.
(Nov. 1651.)
En waflchende vergaen. Daer d'uw onfterffelljck
Geen end en Pullen tien dan in des werelds lijck.
'T zijn Bloemen niettemin; maer uyt Hollandfche veenon
En poelen voortgebracht; 'T zijn torven, hard als fteenen,
Maer waterigh van aert; en evenwel wat warm:
Warm, als eens fondaers ziel ontfteken in gekarm.
Mifhaeght u haer geficht : neemt eenighrns genoegen
In 't wonderlick gewafch der ftruycken diefé droegen;
En feght , de vrucht is Hecht : maer 't is een feldfaem land,
Daer vlam uyt Jlijck ontfaet, en 't vier in 't water brandt.
A. Ti-.]
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'IT.
Seer beminde broeder in den Heer,
Den vrede desfelfs.
Het is al langhe gheleden , dat ghy my hebt ghesonden twee pampieren : het eene van den Hre van Zuylichem , beneffens sijne misfive
aen UEd. geschreven; het ander, copye eender questie van den Hre
Ambasfadeur van Vranckrijck. Ick en pleegh niet langhe te wachten om dierghelyckc te beantwoorden ; maer als nu is de tijt al vry
wat verloopen , niet by foute van stoffe , maer van macht ofte gesontheyt. U. E . is genoegh indachtigh , hoe dat ick t'Antwerpen was op het
eynde van Julio , ter oorsaecke van de solemniteyt der reliquiën in
onse kercke , daer ick oock eenighe vaerskens op maeckte. Ick hadde
alsdoen wel vijf ofte ses weecken te voren ghevoelt eenighe pijne ende
machteloosheyt in mijnen rechten arm , ende ben daerom oock .van
daer getrocken naer Meerhout , om den bekenden meester daerover te
spreken in tijts. Hebbe remediën gebruyckt , die de kwade humeuren
daerop vallende mochten beletten ofte verteiren; dogh meer als dry
en vier maenden herwaerts , is het soo vererghert, dat ick den arm
qualijck aen mynen mont - en heb konnen brenghen , met pyne ende
steecten daerin ,' als oock treckinghe der zenuën tot in de vingeren
toe , alsoo dat ick luttel lust oft macht ghehadt en hebbe om veel te
schryven , behalven den tijt die in plaesteren , strijcken , sweetstoven

besteet is geweest ; waerby is ghekomen desen langhen ende kouden
winter. Dus , alsoo het over eenighe daghen wat ghebetert is , oock
boven ende buyten mijn meyninghe in den winter , hebbe tusfchen
beyden wat gepooght te schryven , den arm nochtans al seer vierende
ende ondersteunende. De beste remedie is geweest denselven te strijcken met stercke olie van goede patiëntie en de overleveringhe mijns
eighen wils in den wille Godts , die my dit cruysken op den schouder heeft geleght , soo langhe als het hem sal ghelieven , alhoewel dat
hy dat al wat ghemindert heeft , oock in desen contrariën tijt , waervan ick hem bedancke.
Ghy hebt hier volle rekeninghe van mijne dispositie ende ' tijt; alhoewel dat den Eerw. Pater Otho , langhe te voren , UE. daervan
hadde verwitticht , als hy t' Antwerpen was, alsoo ghy hetselve oock
hebt doen weten den Heere van Zuylichem door Monsr Duwarte 1 ,
1 Denkelijk de man der uit Hoofts Brieven bekende Francisca.
XXXII
IV.

DIETSCHE WARANDE
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gelijck ghy my doen gheschreven hebt ; dogh uyt deselve oorsaecke

als voren en heb ick UE. als doen niet gheantwoort. UE. sal gelieven den Heere van Zuylichem dit aen . te dienen , beneffens mijne
hertelijcke groetenisfe ; ende hy sal den heer Ambasfadeur daervan
moghen deelachtich maecken , als oock van het ghene hier mede gaet,
-alles by poosen geschreven , ende soo den stact mijns- sieckte op het
eynde heeft toeghelaeten , in Nederduytsche letteren , ende die noch
sus ende soo ghescribbelt.
Den Heere van Zuylichem sal overlanghe wel verstaen hebben de
openbaere belydenisfe des Catholijcken gheloofs , die de Coninghinne
van Sweden te Insprugh ende daernaer te Roomen heeft ghedaen; maer
sy had deseive in het heymelijck al langhe te voren hier te Brusfel
ghedaen in de tegenwoordicheyt van den Ertshertogh ende dry ofte
vier andere ; hetwelcke sy oock wel vier oft vijf iaeren te voren overpeyst, ende beworpen hadde. Godt gheve , datter vele andere verdoolde
haer voetstappen moghen volghen ! Oock die van andere gesintheyt
sijn , hebben haer te voren ghouden als een mirakel van gheleertheyt
ende een orakel van wijsheyt ; maer nu schelden sy haer als een
tooghspel van verwaentheyt ende noch veel ergher. Ick heb daervan
ghesien twee eerschendighe schriften , in Hollant ghedruckt , het eene:
La vie de la Reine Christine de Swede , het ander : de ingheboren

aert 0/t humeur van Christina , koninghinne van Sweden. Uyt wat
penne dezen meer als swerten inck ghevloet is, gheeft de maniere
van schrijven ende de woorden ghenoech te kennen. Het besluyt van
het Fransche is , dat hy dat schrift wel over vele maenden heeft in
handen ghehadt, maer door respect voor haeren persoon [niet] en heeft
laeten in licht gaen , segghende hetselve nu wel moghen te doen ,
naer dat sy haer in de Roomsche dolinghen heeft gheworpen , etc. Den
schryver van het tweede , naer dat hy haer schroomelijck heeft ghescholden , seght aldus : «indien men my beschuldicht, dat ick weynich
respectere een ghekroont hooft , ende dat ick met soo groote liberteyt van • haer spreke , antwoorde ick , dat ick haer gheen respect schuldich ben : ick ben haer ondersaet noch slaef niet , sy heeft my nimmer eenigh goet ghedaen", enz. Hy had te voren oock heylichschendelyck beloghen den grooten Paus Leo den thienden (die oock van
Erasmus soo dickwils gheprésent wort), dat die sou gheseght hebben:
de fabel van Christus is seer profytelyck voor de, Roomsche kercke ;
dat de koninghinne oock sulcx seyde , ende met Christus pleegh te

spotten , ete. Alle weieke ouweerdicheden , die afgrijsfelij cker naemen
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verdienen , hebben mynen quaden arm gheroert , om dit noch af te
maelen , ende hier by te voeghen. Dogh het goet wordt altijts benijdt ende berispt van de quaede , die verdoemen , hetghene sy niet
en willen aenveerden. Blijft den Heere bevolen ! Iek wensche u een
gheluckich ende saelich nieuwe iaer , in de eerste maent desfelfs : ende
bevele my in uwe goede ghebeden. Bruefel , desen 24 .Jan. , met het
versoeten des weders : 165G.
UE. dienaer in Chr°
JACOBUS CATENUS.

Naerdat ick desen op verscheyden reysen had gheschreven ende
op de laetste ghedateert , soo en hebbe ick de' andere pampieren niet
konnen tsamen volschryven , ende aldus teecken ick nu : 8 February.
Hetghene den Heer Ambasfadeur aengaet , had ik gheschreven; maer
siende , dat het wat te seer ghescribbelt was , heb dat door eenen
anderen doen overschrijven.

den mynen beer beminden broeder in Ckristo ,
Daniel Seghers , van de Soc.teyt Jesu
Tot Antwerpen.

't Geen , in antwoord op de vraag van den Ambasfadeur bij
dezen brief medeging , was een voor ons minder belangrijk
Latijnsch vertoog : De titulo Optzmi , Maximi dato summo
Pónti fici Alexandro VII, en voorts een Chronicon van denzelven Paus, complectens 10 voculis nomen psius , patriae , ponti ficatum , annum , mensem , dient electionis , et su f fragiorum
nuumerium , quibus electus est ; met welks samenknutseling zich
de Eerwaarde Pater waarschijnlijk een en ander winteruurtjen gekort had:
septlMo aprlLls fit pontIfeX aLeXanDer,
patrIa senensIs sVfffragIIs seXaglnta qVatVor.
IV.

auod Nobilisfimus clarisimusque Dominus, Constantinus Hugenius
Jacobum Catenum vocat optimum Jesuitarum et maximum Oratorum,
id tam a bonitate Jesuitarum , quam a magnitudine Oratorum est alienisfimum. Illorum nemine meliorem se , nedum optimum illorum ,
Catenus agnoscat ; horum nemine maiorem se , nedum maximum eorum , profitatur. CLuia vero D. Hugenius se maximum Hereticorum et

pesftmum Stripforum nuncupat , etsi id benignius interpretetur Cate-
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nus , tamen ex animi sui sententia , confesfione ipsius , librique materia , nonnnlla representabit , quae ;non . parum momenti .1ttomentis illius detrahere indicantur ; id consulturum equi bonique confidit.
Jac. Catenus -ad 1?. Const. Hugenium:
Pagina mordet , et est Romanis dura palatis , 1
Pace quoque in media, spicula sentit Iber; 2
Musa sv d pedQ(;v' et quid charta cacata poëtae ? 3
Fonte magie puro Pegasus unda fluit.
Fama Italum, proscisfa , elegia hine conscia culpae
CLuae tenui adiecto thure pianda fait ; 4
Tot novi ob . hereticum celebrati dogma Magistri
Antiquae lesus Relligionis honos ;
Materia haec cunciis nee grata probandave , vatem
Qpprobrio nata est prostituisfe suum.
}3'ortuitem nee crimen habet , quae sponte recusa
Crimen idem , aut malus pagina crimen habet.
-Sincero ignosces animo placitura monenti
Si verae nosti munus amicitiae..
Vatem inter Batavas tantum subsistere meias,
•

Et civem unius non decet esfe loei;
Bed mando hunc vellem toto clarescere tuto
Undique posfe legi , posfe et ubique legi.

Nam et .monendi • arnici eaepe sunt et obiurgandi : et kaec accipienda
amice , cum amice fiunt. Cicero , lib. de dmicitia , sub f.
Nobilisf ° Clarisfimoque Dno
D. de Zuylichem , etc.

(Febr. 1656).

Principi Auriaco a Consiliia
Hagae Comit.

V.
Seer beminde Broeder in Christo ,
den vrede desfelfs.
Ick en hadde niet ghemeynt , dat den Heere van Zuylichem soo
zoude opghenomen hebben, het ghene ick in synen boeck hadde aen1 Zinspeling op Huygens' versregel in de aangehaalde Inscriptt.:
Si qua . sub his mordet Romanis dura palatis Pagina.
2 _ Verg. Momenta des. p 194 : Improbus ad pacis vota recurrit Iber.
3 Aldaar p. 58: Ev á^saQC v&. Agnosco Purgatorium , etc,
Praesto cacata chartula est , quae, quod diu
Cacata Romae charta non fecit , facit.
4 Aldaar p . 299 Italia decolor
.

.

.
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geteeckent, als vrient ende als Jesuït; want Catenus ende Jesuït niet
en konnen ghescheyden worden , ende beyde tsaemen maecken éénen
vrient, al is 't dat hy de Jesuïten sich anders verbeelt. Oock de
aldergrootste schrijvers , die voor de helle werelt hunne werken voorstellen, en sijn boven alle vonnisfe ende censure niet in alles , dat sy
in het licht gheven. Nopende hetghene ick aenghewesen hebbe,
sijnder noch andere gheleerde, die gheen Jesuïten en sijn, die insgelijcx oordeelen. Voorders . soude ick alles wel konnen beantwoorden,
maer staecke dat, om 'de ghemoederen niet meer te verwerken , die
ick in alle redelij ckheit; soecke te vergelij cken ; waerom ick oock niet
en sal laeten de oude kennisfe te ververschen, met hetghene daertoe
streckende sal voorvallen; ghelijck de Hre van Zuylichem oock besluyt
de vrientschap te willen onderhouden. Wilt hem dat van, mijnentwegen acnsegghen met myne hertelijeke groetenifse , * ende tsaemen
die van P. Otto Zylius , denwelcken eenen grooten . liefhebber van de
wetenschappen , ende vrient van sijne konste ende bibliotheke, verliest
in den persoon van den Aertshertogh Leopoldus , wiens vertreck seer
gevoelt wort. Iek bevele my seer in uwe goede ghebeden.
Brusfel, 16 Meert 1656.
UE. Dienaar in Christo ,;
Jacobus Catenus.
Iek en twijffel niet ; oft ghy en sult de
poësie van de. PP. Wallius , Sidronius , Be-

canus , aen den Hre van Zuylichem overghesonden hebben.

Dit naschrift ziet op de Latijnsche verzen door de drie
Eerwaarde PP. , naar aanleiding zijner dichtregels op Seghers
Bloemen en Dorens , aan Huygens gewijd , en die met dezen
brief werden overgezonden. Van P. Catenus hield hij nog
het volgende bijgesloten :
van H. H. de Princesfe van Oranje
ghesonden aen den bloemschilder Daniël Seghers.

OP DEN GOUDEN MAELSTOK,

't Is waer, het gout , schoon in 't ghesicht
Heeft oock sijn weerde , prijs , ghewicht;
Maer boven 't gout en sijn ghewin ,
Is konst , vernuft , en diepen sin.
Dus acht ick dit soo veel te meer ,
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Omdat 't verstant hier treft sijn eer.
Het is al aerdich byghebrocht
Dat in dit stuck is uytgewrocht;
Het is al tot des schilders konst
Dat sich vervoordert dese ionst,
En segb.t: den schilder sal vergaen ,
Sijn bloemen sullen blijven staen ;
Sijn eer , .ghelijck des gouden clanck ,
Sa] altijts sijn des menschen sanek.
Maer noch wat meer in dit vertooch
Soo sien . ick , met een helder oogh:
Den appel van dit gulden riet
Vertoont xny , dat wy sijn als niet,
Erf seght: ghelijck een tere bloem
Sal oock den naem, en faem , en roem,
En konst, en gout , en • synen schijn ,
.Het sal al eens verdwenen sijn.
Dees roede stiert my tot de deught,
Dewelck' alleen behout haer ieught;

Het moet al sterven , cleyn en groot,
De deught die overleeft de doot,
En soo de rest al moet van kant,
Den gouden stock toont haeren staat;
En als de weerelt valt in 't sl"ek ,
De deught vlieght naer het eeuwigh rijck;
Den gouden scepter en de croon
Is voor de deught alleen den loon.
Aenghesien als ghisteren (23 Febr.) hier aenghebrocht is den gouden maelstock , soo is heden daerop wat afghemaelt op het lichtste,
soo boven blijckt, om morghen over te seynden : ende alsoo den
Heere van Zuylichem daerby heeft ghevoeght een seer aerdich ghedicht 1 , met mentie van den IJ Catenus 2 , noemende hetselve ghedicht
een pampierken 2 ; soo heeft P. Catenus daerop laeten vallen de voorschreven cladden , biddende om verloff dat de haesticheyt hem heeft
doen storten.
1 Zie Korenbloemen , XVII , bi. 67 en 68.
2 In den begeleidenden brief nam., die natuurlijk onder

gebleven is.

.

P. Seghers papieren
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Voords volgt hier de bijdrage van den Heere Graaf G. Le
Grelle : de brief van Broeder Daniël over den hierboven genoemden » Mael-ftok".
I9.

EEN HANDSCHRIFT VAN DANIEL SEGHERS.
De nieuwe beredeneerde Catalogus van het museum van
Antwerpen bevat zeer belangryke aenteekeningen over DANIEL
SEGHERS , den grootsten bloemenschilder , dien de Vlaemsche
School heeft voortgebracht. » De tafereelen van Seghers, zegt
de Catalogus , waren welkom aen alle hoven en de Societeit
Jesus , waeraen de schilder als broeder-coadjutor toebehoorde,
zond ze als geschenken aen verscheidene souvereinen."
» De princes van Oranje twee tafereelen van den Broeder4Jesuiet ontvangen hebbende , deed hem , met eenen brief
van dankzegging, eenen gouden geëmailleerden schilderstok overhandigen , versierd , aen het uiteinde, met een doodshoofd van
hetzelfde metael."
Indien de heeren opstellers van den nieuwen Catalogus den
eigenhandigen brief van Daniël Seghers hadden gekend , ge
dagteekend van 24 february 1632 , en welke deel maekt van
onze verzameling van handschriften, dan hadden zy er nog
bygevoegd , dat het doodshoofd met eene kroon [als zinnebeeld der overwinning 1 ] was omgeven, en dat, rondom den
1

[Dit had den Ileeren opftellers ook kunnen blijken uit IEuy;ens vaersjen
OP HET GELAURIERDE DooDSHOOFT

ten eynde van den felven ftoek.

Iet toe , de Poot zitt op den ftock :
ronckt zy
En P
Y met een' nieuwen rock,
Het zijn onfterflicke Laurieren
Die haer' gedaente meelt versieren.
'T is Seghers doodshooft .., inder daet
Soo fal 't zijn' wefen, vroebh of liet
In onverwelckelicke Croonen
Sal fijn' gedachte by ons woonera ,
En zijner wercken Sonnefchijn
Sal middagh op den avont zijn

S

A. TH.]
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versierden schilderstok , .een hoogstvleijend opschrift was gegraveerd ; zie hier dien brief, welken wy om zyne historische
weerde, in fac-simile op overstaende blad hebben medegedeeld.
t een once gout kost
in wisfelg. gl. --- ft.

63-15
een pont-1185
twee pondt 2370
Jhs.
Eerw. Heer Neef.

Pax Chrj .
U. Eerw. heeft van my begheert dat ick U. E. soude scryuen als
ick sonde hebben ontfanghen het verwachte present vande oude Princesfe
van Orangien , het ' ghene ick nu ontfanghen hebbe maer wadt sal ick
seghghen ick heb voor myn moeytte eenen stock ghecreghen , voor beleeftheid slaeghen 1 , het is eenen schilders-stock van fyn gout weghende
twee pont gout top den weleken staet een ghecroont dootshooft, in teecken
dat de konst oock naer de doot leeft ende bloeyt; - voorders rontoin

op den stock staen ghegraueert dese latynsche woorden : Danieli Seehera
forum .pictori et pictorum flori fragelern vitae splendorem, et huic
superuicíuram penicilli immortalis gloriam AMALI,4 DE SOLMS
1'rineps .duriaea z vidua hoc auro significatzwn voluit et kac lauro 3.
ende het is alles seer net gheuroecht en gheamalieert daer beneffen
is een versken van Myn Heer Huyghens daer op wel pasfende 4 , met
1 Zie het vaersjen, hieronder medegedeeld.
2 Amalia van Solms, de weduwe van Prins Frederik van Oranje, was eerre

der voornaemste beschermsters der kunst; men weet dat zy den grooten schilder
Jacob Jordaens, en verscheidene andere voorname kunstenaren der Vlaemsche
en Hollandsche scholen gelastte met de versieringen van het Huis ten Bosch.
Zie notice sur Jacques •Tordaens, par P. GÉNARD.
3 'i,den Daniël Seghers, den schilder der bloemen en de bloem der schilders,
Amalia van Solms, douairiere van Oranje, heeft, door dit goud en deze lauwerkroon,
willen doen kennen , den broozen glans van het leven en den roem van een onste; felyk
penseel die de dood zal overleven :" ook al is de schilder geen groot orthograaf.

4 [Dit versjen luidde aldus:
GOUDEN

MAELSTOCI door hare IIooght van Orange aen

D. Segers gegeven.

W

Aer is beleeftheit toe gekomen!
Voor moeyte meefterli'ek
genomen,
^ g
me ,
Voor konft die geen gelijck en kent,
Verfchijnt een• ftock tot een prefent.
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eereen Leer beleefden brief vande Princefe. Iek beuele my seer in
U. R. heylighe sacreficien.
blyuende
t'Antwerpen 24. febru. 1652
U. Eerw.
Ootmoedighen dienaer in X`'
Uwen Oom DANIEL SEGHERS.
Myn seer ootmoedighe ghebidenisfe
aenden seer Eerw : Prelaedt.

In eene volgende uitgave van den Catalogus , zal het artikel
aen Daniël Seghers toegewyd , buiten twyfel , met het opschrift
dat wy in den brief hebben teruggevonden , volledig worden
gemaekt 1 ; de heeren opstellers zullen dan ook zorg dragen
de ware schryfwyze van den naem Seghers te herstellen , dien
zy, op het gezag der Qnnales Antverpienses van PAPEBR0CIIIUS,
verkeerdelyk in ZEGERS hebben veranderd, terwyl het opschrift
zoo wel als het handteeken des schilders getuigt, dat de eerste
spellingvorm de eenige ware, de eenige juiste is.
'Tis waer, de Deught verdient geen' slagen:
Maer fulcke 1lagen zijn te dragen.
'Ten is geen flagh van allen dagh;
Hoe fwaerder ftock hoe lichter flagh."

A. TH.]

1 Eene aenteekening van eene andere hand doet, in denzelfden oorspron-

kelyken brief, ons ook weten dat deze schilderstok in fyn goud twee ponden
woog welke aen gl. 63--15 per ons , eene weerde bezat van 2370 gulden wissel7eld of 5015 franken 87 centimen.

„DE GRIMBERGSCHE OORLOG",
OORSPRO,IKLIJK MIDDELNEDERLINDSCH RIDDERDICHT DER XIY° EEUW.
til 1 •
Ende van Brabant die baroene
Keerden droeve ende verveert,
Wat si mochten , te Bruessel weert,
5170 Ende hadden alle groten toren
Dat si den seghe hadden verloren
Ende so menighen man tien stride,
Ende swoeren menichwerf tien tyde,
Dat si hem noch souden wreken. alle
Van haren scade , van haren mesvalle,
Ende van haren lachter groot,
Ochte dair omme bliven doot.
Aldus drogende quamen sy
Te Bruessel binnen , gelovet my,
5180 Met moeden leden , met diepen wonden,
Ende boeten in corten stonden
Ele voor sijn herberghe neder,
Ende daden hem ontwapenen weder;
Die gequetst waren daden dair
Te haren wonden nemen waer;
Die gesonden ginghen drincken , eten,
Ende hare wonden vergheten;
Elc wilde sijn gemacke pleghen.
Daer gine te bedde menich degen,
5190 Die luttel sliep na minen waen,
Doe hi te bedde was gegaen ;
Want die rouwe ende den toren
i Zie

Warande" , 1858 , bl. 330-354.
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Dat si den seghe hadden verloren,
Ende haer vriende , haer maghe,
Deedse weenen by nachte , by daghe,
Ende droeven , dat si by desen dinghen
Lettel goets slaeps ontfingen ;
Dus lacher vele tot op den dach,
Dat men die sonne seinen sach.
5200 Doe stont selc op ende gins hem cleiden ,
Selc bleef lange (van siecheiden
Die si hadden) liggen , tien stonden,
Ende van slagen ende van wonden.
.

Na deze nederlage ontboden de momboren zonder uitstel
al de leenhouders en barrotsen van Lotharijk en Brabant. Te
dezer vergadering kwamen : Godevaert van Leefdale , Arnout
van Crainhem , Hendrik van Rotselaer , Philips van Wavre,
Godefrijn van Nivele, Jan van Dongelberge , Jan van Campenhout , Wouter de Beer , dezes zoon Willem , Jan van Aa ,
Gevaert van Pede , Florens van Hobosch , Gossen van Pollaer,
Willem van Pamele, Jan van Hanut , Jan van Haspengouwe,
Zeger van der Molen, Jan van Eversberge, Wouter van Huldenberge , Godevaert van Eliaghen , Hendrik van Haren, Hendrik van Hombeke en andere.
5250 [Ende]

bespraken hen te handti,
Hoe si hoer stade ende hoer scande
Best gewreken mochten.

Ondertusschen vereenigde ook Heer Arnout van Grimbergen
zyne voorname leenmannen;
Ende alse die ghene clein ende groot
Die heer Arnout ontboot,
auamen in de sale groot ende wijt,
Daer hi met sinen none tier tijt
5280 T'enen rade was gestaen,
Die heren vragheden hem saen
Wat hi begherende ware;
Doen antwoerde hi al openbare,
Ende seide : llGhi heren , ic segge u,
Ie soude geerne sien nu,
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Dat wy reden haeste leken
Tu Vilvorden die borch afbreken
Ende dat wy daerna al
Verbernen groot ende smal;
8290 Want die Brabanters niet
En selen daeran weren iet,
Si sijn verveert om den onseghe
Daerom laet ons varen we;he
Al nu strueren onse vianden ,
Beid, met roven ende met branden,.
Dat hem des oirloghes verdriete.
Ie saghe geerne dat men ons liete
Voert ane over dat wy waren!
Daer na laet ons te Bruessel varen ,
8300 Ende winnen , of wy moghen , die stat;
Want ic segg u te voren dat,
Dat wy ghene Brabanters en sien
Degen ons ta velde tien
Noch meer tomen t'enigh^n stryd.e."
Doen antwoorde sonder beide

Heer Geep aert , die . heere van Breda,
Die heer Arnout bestont na
(Oic haetti die van Brabant seere) ;
Hi seyde : «Seker heer Arnout , heere ,
5310 U raet dunct my herde goet
Dat wy [niet] letten ; des sijt vroet
Dat es onse oirbaer groot
Dat wy gereiden al ons conroot ;
Ende laet ons varen . op Brabant,
Roof stichten ende brant ;
Wy selen die stat wale winnen
Van Bruessel ende daer binnen
Varen : ons en sal , sonder waen ,
Niemant meer darren bestaen
5320 Nadien dat si ons sijn gehaet ,
Willen wy hem oirloges maken mat."
Tesen rade antwoorde vlugge
Heer Arnout van Oyenbrugghe ,
Ende sprac : # Ghi heren , dese raet
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Dunct my onorberlic ende quaet ;
Ic riede bat , woudijs my mede
Volghen , dat men vasten vrede
Gave nu aen beiden siden;
Want aen d'orloghe ende an stride
.5330 En es wasdom , noch bate
Daer ane verlieses rij eke ende mate,
E[n] waken op die Gods viande.
Oec eest lachter ende scande
Dat kersten volc in wedersiden
Andren roven ende bestriden.
My docht goct , dat wy over een
Met dien van Brabant droegen gemeen ,
Ende dat wy maecten een soendine
Jegen Godevaerde den jonghelinc ,
a340 Die ons overhere is van rechte.
Wel weten ridderen ende knechte
Dat men Grimberghen hielt te leen
Van den hertogen , die gemeene
Heren waren van Lothrike,
Ende van Brabant diesgelike
Graven. Dat onse vorderen af
Braken tier tijt , dat 't lant gaf
Die keyser van den Roomschen rike
Enen Godevaerde van Lothrike ,
,5350 Die men van Ardennen hiet ,
Ende Huge Capet , dat boze diet ,
Den hertoge Kaerle vinc
Met verraderlike dine ,
Om dies hi , als ie vernam,
Die crone talengieren quam ,
Die hi geerne hadde verworven;
Want si hein was verstorven
Van sijn broeders sonen een.
Hierby , woudijs gemeen
asco My volgen , soudic's wel raden
Dat wy metter minste scaden
Met den jongen hertoghe Godevaerde ,
Ende met sinen genoten waerde ,
-
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Maecten ene soene vaste r
Ende elc hem binde .. [ende] laste ,
Die vonden wiert in onrecht,
Den anderen te beteren slecht.
Al sijn wy noch aen 't beste boort ,
Ie rade te makene accoort
5370 Eer dat meer te deser tijt
Verwerre ; want duere dese nijt
Tusschen ons , ende desen hat
Verlanghe , wine selen's te bat
Nemmer hebben , des ducht ie sere
Ende wy selen in lans so meere
Verliesen moghen meer dan winnen.
Onraste en sal niemant minnen ,
Des doen ons vroede lieden gewach,
Daer men raste hebben mach."
5380 Doen sprac heer Willem die borchgrave:
iJIe hoor gedingen , en weet waer ave;
Wat hebben wy metten soene
Oft metten peyse nu te doene

Jegen Brabant , dus segt my,
Daer ontedelt souden worden by
Onse heren ende haer geslachte ,
Die men oyt vermogen achte ,
Ende voer so vrien lieden helt.
Laet ons opsitten met gewelt,
5390 Ende varen in Brabant so bereide,
Dat hem leet was , eer wy [*] scheiden,
Dat sy ons oyt sagen ane."
Doen sprac heer Godevaert Screyhane ;
##Heer Willem , ghi spreekt onwiselike ;
Waendy den jonghen hertoghe ryke
Uit sinen goeden te jagen te male ?
Ie segge ons dat te voren wale ,
Dat die raet van her Arnoude
Van Oyenbrugghe bat helpen soude
5400 Dan u raet , her borchgrave ,
Daer ons noch sonde comen ave
[*] Hier is het woord Ydaervan" door ons uitgeworpen.
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Verdriet , scade , toren , mesweinde.
Ie ducht wy selen noch ten eynde
Die roede comen selfs erst houwen 1 ;
Want wy sitten in goeden trouwen
Den lande te na van Brabant ,
Om overdaet te doene in 't lant.
Werden si gerechtelike
Op ons verbolgen gemeinlike ,
5410 Ende si haer vole al uyt gebieden,
Sy selen ondancs onsen lieden
Dat lant doirvaren sonder veere ,
(Sy hebben ons te groten here) ,
Ende haren wille doen daar in ,
Dies wy meer noch min
En selen verbieden - connen ,
Al hebben wy oirloge begonnen."
Doen sprac van Herlaer heer Gevaert:
Wildi dat wy al . vervaert
,5420 Vore hem wijcken ochte vlien?
Dat en sal niet gescien.
Hier sijn vele stoute baroene,
Die node sere t' eniger soene
Laten comen , dies onere
Here Arnout onsen alder here,
Of wi allen hebben mochten;
Daer en sal eer meer gevochten
Noch onmin `eerden, dan 't es nu.
Daer by , ghy heren , ge[tr]oestet u;
5430 Es hier oic yemant , die 't hem ontsiet,
Hine vare voerder niet ,
Mer blive hier en hoede 't lant."
Doen sprac heer Willem Tant,.
Ende seide : #Heer Geraert van Herlaer,
Ie wave hier niemant en heeft vaer ;
Maer ghi spreect domplike ;
Ie segge u dat sekerlike.
Heer Gódevaert heeft waer gheseit,
1 V. 5403, 5404. #Ik vrees wij zullen, ten laatste, de roede (ter onzer kastijding) zelf nog vooraf komen houden (vasthouden , aanbieden).
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Wy begheren ons groote leit,
Ghi, ende ie, ende alle mede,
Die onpeis ;heren , ende vrede
Achter setters ende soene;
Ghi sels noch seggen , ridder coene
Dat ghy Wout dat sijn Wille'
Geschiet waer, lade ende stille,
Ende ghi mocht in Gorter veilen
Varen over hondert milen."
Doen sprac van Grimbergen die here:
#Dit en hulpt min noch mere!
5450 Bi den Heere , die hem, crucen liet,
Vilvorden sal , wats gesciet,
Al af gedaen werden clein ende groot ,
Oft ic blive in den wille doot;
Sy hebben my gedaen leyde ,
Ende die gehert in desem veyde;
Mag ic , 't wert hem geloent.
Wat hulpet dat hier ymant Groent,
Ochte meer toespreect? het moet sijn!
Oic bid ic alle vrienden mijn
8400 Dat sy opsitten zonder sparen,
Ende met ons derwaert varen,
Ende afdoen , dat wy vinden daer.
Ic weet wel over wair,
Dat van Oyenbrugghe heere Arnout,
En Screyhane die ridder. stout,
Ende heer Willem Tant , die - ridder vry,
Om doget dit raden my,
Om 't lapt , om poort, om dorpe , om steden
Te passen te brengen ende in vrede,
5470 Ende ter goeder vasten soene.
Het sijn ridderen wijs ende , coene,.
Ende daartoe getrouwe ende vroet,
Ende raden my dat al om goet;
Maer ic wil 's nemmermeer horen nu.
Sit alle op, des bid ic u.'-'
Doen riepen sy alle gemeine,
Out , j onc , groot ende cleine :
5440

4€1i
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// Wy willen ons bereyden gaen."
Hier met schiet die raet saen.

Dan bereidden zich al de krygers voor den tocht en vereenigden zich welhaest op een veld buiten Grimbergen. Heer
Arnout deelde zijn leger in vier scharen ; de eerste schare
leidde de grave van Vianden , wien de standaerd van Grimbergen toevertrouwd was ; de standaerddrager in deze vaert
was een vrome knape, Jan van den Dale genaemd. De heer
van Breda voerde liet bevel over de tweede schare. De derde
stond onder Geeraert van Assche en de vierde onder den heer
van Grimbergen. En zoo togen zy naer Vilvoorde op S. Dansdag, in midzomer....
Dat groene sijn bossehe , heiden,
Ende die beesten gaen ter_ weyden,
Ende die maegden gaen spelen uyt
Met haren lieven in 't soete cruyt,
Bloemen lesen om te maken hoede,
Om te dragen met blyden moede,
5550 Overmits der nieuwer minnen
Harer jonger herte binnen ,
En te velde [*] staet de vrucht,
Ende soete wert de lucht.

Als die van Vilvoorde het naderend leger vernamen, wisten
zy niet wat beginnen : zy vloden van angst wat zy mochten
naer Brussel , en het volk dat de burcht hield vlood ook , en
de Grimbergsche heeren kwamen zonder slag of stoot te
[Vilvoordeni binnen en wonnen daer veel goeds en schatten:
-

Coren , meel , wijn met tonnen,
Erwiten , bonen , runderen, baken,
Dat sy al te hemwaert traken ,
Ende daden 't op wagens laden al.
Oic vonden si dair sonder getal
Peerden , ossen 1 scapen mede,
Ende menich vereken tier stede
Dat sy t'huuswert dryven daden.
,

[*] NScone" laten wij uit.
DIETSCHB WARANDE IV.

1

Wij verwerpen hier „ orssen".
•
XXXIII
,
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5590

Oec daden si daer laden
Menighen scrine met schoonheiden;
Cussens , bedden ende ander cierheide
Dies si vanden vele te niede;
Want liet waren rike lieden,
Die dair woonden in die[n] daghe.

Toen alles geplunderd was , braken zy de burcht en de
zale af en staken den brand in het dorp.
Ende heer Arnout dancte eiken here
Van der vrientseap ende der ecre,•
Die si hem hadden gedaen.
Sy antwoorden weder saen,
Dat si waren ten gebode sijn.
Daer na ginghen die heren fijn
5650 Ter herbergen doe gereiden,
Als die niet langer wilden beiden;
Ende van Grimbergen here Aert
Deden al dat daer was vertaert
Ende den cost , groot ende smal,
In de herbergen betalen al,
Dies hem die heren seiclen dane.
Wat helpt dat ie 't make lanc?
lek wille corten mine woorde:
Eb voer daer hy behoorde
5660 Van ridderen ende knapen mede,
Ende heer Arnout , dat 's wairhede,
Ende sijn sonen bleven met minnen
Liggen te Grimbergen binnen,
Ende sijn meiseniede , ridderen ende knapen,
Die goet waren ter wapen.
Hine ontsach hem niegerine teghen :
Sijn spieden sant hy onderweghen
Om vernemen ende om spien
Daer hem af moeite misschien,
5670 Dat lire hem jegen beweren mochte;
Dat was algader . sijn gedochte.

•

NIEUWE BOUW WERKEN , 4OLTOOVINGEN EN -HERSTELLINGEN
IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
v.
KERKEN (IV).
VII.
Parochiekerk van Vogelenzang.

In het tegenwoordig Dekanaat - van Noordwijk hebben de
Katholieken federt eeuwen een achttal bizondere befchermers,
wier gedachtenis zij in heilige eere houden. Daaronder zijn
twee Apostelen, de HH. Bartholomaeus en Mathias, twee krijgslieden, de Bisfchop Martinus en de thebaansche vaandrig Victor , een jeugdige martelaar, Pancratius , de Edelman en
Priester Jeron en de Maagd-martelaresfe S Agatha. Het zou
eene belangrijke ftudie op het volks-charakter zijn de oorzaken uit te vorschen, die de bevolking van eenig gewest gebracht hebben tot de bizondere vereering van zékere geloofshelden. Waarom bijv. hield men • immer Agatha en Pancras
zoo hoog in eere langs de Noordzee-kusten --- van Beverwijk tot Noordwijk en tot onder de muren van Amsteler-dam ? Waarom S` Vitus in het Gooi ? Daar fchijnt eene meer
dan • gewone verwantfchap te beftaan tusfchen de Heiligenfiguren, die men in bepaalde landftreken meer dan elders
tegenkomt. De innigste harteklop des volkslevens is aan den
beminden befchermer der ftreek gewijd ; en die innigste harteklop wie durft béweeren , dat hij zonder beteekenis is?
Niets fchuilt er op den bodem van het volksgemoed - niets
ftort zich uit bij het volk , of het heeft zijn zekeren , ontwijfelbaren zin; het heeft zijne waarde, ja noodzakelijkheid.
En het is toch flechts het kleinste getal onzer populairste Heiligen dat door de gefchiedenis van hun leven op aarde in
,
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zeer naauwe betrekking met het volk, van ons dietsche land
gebracht is , en wier geliefdheid zich dus van zelve verklaart.
't Vereischt geen onderzoek , -van waar het komt , dat bijv. de
H. Jeron , de H. Victor zelfs , zoowel als Willibrordus , Boni-

facius , Marchelmus , Eligius , Wiro, Gangolf, Lidwina, Begga,
Gertrudis, hier populair zijn : maar, hijv., de Romeinsche Barbara en de Grieksche Katharina : waarom vindt men deze alom
te--rug, waarom zijn de naar beide genoemde vrouwen in de
Nederlanden de Belloos , maar toch ook de Catelijnes, in 't
Zuiden , en de Kaatjens en Cataus vooral in het Noorden zoo talrijk ? --- 't Spreekt alvast niet ter ongunste van de verlichting der genen , die den kinderen deze patronesfen gaven.
Barbara en Catharina toch dat is gezegd : kunsten en
wetenfchappen. De eerste draagt des aartskunstenaars rijzigst
gedenkftuk , den TOREN ; maar niet anders dan met DRIE VENSTERLICHTEN : de tweede heeft het WIEL ; de legende zegt de
viER in elkander hakende wielen niet zonder toefpeling, naar
't fchijnt, op de cherubijnsche wielen, dat is , de vier Evange.
liën de zuiverste bron der hoogste kennis 2 . Barbara ftaat
u bij in het uur des doods en bidt dat gij niet fterft zonder
den Zone Gods in u opgenomen te hebben filius Dei ARS
patris 3 Catharina heeft den bruidsring van Christus ontvangen; zoo als het der echte WIJSGEERTE ook waarlijk past.
Het getuigt dus niet tegen een volk , als het Barbara en
Catharina bizonder vereert. Het » aur fgeklarte Póbel" haalt daar
misfchien de fchouders over op : en mompelt het dorre woordtjen » toeval" --- maar die gewoon is meer te doen dan losjens
over alles heen te loopen het zij over de ftraat , het zij
over de boeken , het zij over de moraal -- die een weinigjen
denkt, is gewoon ook denkvermogen bij anderen te vooronderftellen , en een denkvermogen , dat tweederlei Poort van
bloemen voortbrengt : wilde , maar toch altijd fchoone bloemen (die 'van zelf groeven) ; en - zorgvuldig gezaaide en opgekweekte bloemen. Tot de eerste behoort al die krachtige
-

:

1 Zie onze #Heilige Linie", M. 165. 2 T. a. p. bl. I37: Ezech. X.
3 Augustinus en Bonaventura.
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en kennelijke vegetatie , die liet natuu rcharakter van een land
(of volk) helpt bepalen : de overleveringen , zeden , gebruiken,
de gezamendlijke keuze der voorwerpen van liefde en van
afkeer. 't Is dan ook geen wonder , dat de hoofdtypen des
Christendoms fehier door de geheele christen waereld de zelfde
populariteit genieten. Onder deze ftaat op den voorgrond
de Moeder-Maagd : heur Heiligdom ontbreekt dan ook in het
Dekanaat van Noordwijk niet. De bediening daarvan en de
leiding der gemeente , die , met en onder Maria , aan den
Drieëenigen God het eenig zelfftandig offer opdraagt waarin
God zijn welbehagen heeft , is toevertrouwd aan een der uit-.
ftekendste persoonlijkheden van het Haarlemsche Bisdom
den oud-Profesfor , Cameriere d'onore van Pius IX , Dr Th.
J. H. Borret. Zoo iemant , dan is het deze fijngevormde xsthetische geest, die in de eigenaardigheden des volks en van
het deel der Haarlemsche Kerk weet in te dringen , dat het
voorrecht heeft hem als herder te bezitten. Dr Borret behoort
bijv. niet tot die genen , welke vermeenen , dat deze eigenaardigheden , bij het bouwen eener nieuwe bid- en offerplaats
voor zijne gemeente, ongeraadpleegd behooren te blijven ; dat
een kerk een fabrieksvoorwerp zou zijn , hetwelk gegoten
wordt in een van de bekende vijf of zes langer of korter gebruikte vormen , zonder dat het noodig is te letten op de
bizondere beftemming , die de kerk verkrijgen zal... De Pastoor van Vogelenzang is namelijk inderdaad bezig eene nieuwe
kerk te bouwen , en het is om hiervan eenig verflag te geven , dat ave dit maal de pen hebben opgevat. Dr Borret is
van de genen, die gelooven , dat eene kerk nog aan andere
dan geriefelijkheidseischen heeft te voldoen : dat eene kerk
nog iets anders dan een ruim genoeg lokaal het zij netjens,
het zij prachtig van bouw — moet zijn, waar de proverbiale
heerenbankkusfentjens en damesklapftoelen" hunne plaats in
kunnen vinden. Dr Borret is een zeer geoefend archeoloog:
die het fchoonste wat , het zij Italië , het zij Groot•Brittanje ,
van christelijke bouwwerken heeft aan te wijzen gezien heeft,
en gelezen heeft wat er best over te lezen is. Hij zal ons, toe-
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geven, dat men geene beftaande kerk ooit gedachteloos máet
nabouwen ; maar, aan den anderen kant , dat voor onze
duitsche en - christelijke landen de duitsche en christelijke
bouw -STIJL beter is dan de romeinsche en ,_ het zij heidensche,
het zij verheidende. Pastoor Borret bouwt in de lustwaranden
van onzen g o t h i s c h e n Grave Floris den Vijfde, gelijk het
behoort, eene gothische kerk. De kerk van Vogelenzang
draagt tot heden den titel van » Marie Hemelvaart" : er is geen
twijfel aan of aan het nieuwe bouwwerk zal die fchoone titel
herkenbaar wezen. Reeds fpreekt zij uit zekere inwendige
.verdeeling , die we ter harer plaatse zullen aanwijzen. We
wenschén de kerk geregeld in hare hoofdëlementen , te befchrijven.
Wij ontleenen de kennis harer deden hoofdzakelijk aan de
openbaar ten-toon-gelegde teekeningen. Het is eene kruiskerk,
zonder" zijbeuken. Het fchip heeft eene lengte van vier welfsvelden - en vier paar vensters ; het kruisveld heeft , van het
Westen naar het Oosten 1 eene lengte gelijk aan de breedte
der kerk; liet choor heeft Bene diepte van twee welfsvelden
en fluit met den halven zeshoek. Het kruispand is oostwaards
verdiept - en het eerste kerkvak van het choor wordt verbreed door de toevoeging van een paar kapellen , die bij eene breedte
van 4,8 el , Hechts eene hoogte voegen van i,6 el. Het
voornemen fchijnt te beftaan, om in die kapellen, welke, ten
fpijt van eenigszitis kleine toegangsboogen (in transfeps en
choor) gedrukt door de afzaten der daarboven verrijzende
blinde vensters , een doorzicht uit de kruisarmen in het presbyteriurn verleenen , geene gewone altaren op te richten
maar eene theotheek in het kapelletjen ter Epistelzijde aan te
brengen , en een beeld van de Heilige Patronesfe der kerk in
dat ter Evangeliezij. Tegen den kruisarmgevel en de kapel ter
Evangeliezijde zijn de fakristijen aangebracht , eene van welke
roet een uitgang voorzien is. Alhier en in het portaal tegen den
1 Onafhankelijk van de richting der kerk , gedragen wij ons alweder bij de
befehrijving als of zij richtig georiënteerd ware , en Hij , Dien de Schriftuur
««het Oosten" noemt, ook werkelijk op zijn autaartroon in het Oosten verfeheen.
,
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kruisarmgevel der Epistelzijde, worden de biechtftoelen ,geplaatst.
Min gunstig krijgt men derwaards toegang door porie-brisdes,
die geenszins den fchijn hebben in twee verfchillende lokalen
uit te komen, De preêkftoel is opgericht tegen den Matthwuspijler , en .op het plan wordt deze als doorboord voorgefteld
ter plaatsing van de trap : maar 't is te verwachten , dat van
deze inrichting zal worden afgezien. Zoo fraai als het is
in een kapittelzaal een voorleesgaanderijtjen te hebben , dat
een werkelijk bouwdeel uitmaakt , en waarheen de trap
leidt buiten de zaal — zoo onraadzaam komt ons , in de
ruimte eener kerk, bet doorhoren van een der waarheidspijlers
voor , om den ftoel dier waarheid te kunnen beklimmen.
De kerk heeft ook, voor den westgevel, haren rijzigen toren,
met een hoofd- en zij- ingang. Zijne verdeeling is niet in
ftrijd met die der kerk , maar ftemt over-een met de inri chting der orgelgaanderij van binnen. Hij verfchaft met
zijne voor- en zijberen , zijn traptorentjen ter (altijd ekkleziologische) Zuidzijde , en de konterforten aan de Noord- en Zuidwest-hoeken der kerk, aan deze een aanzienlijk front. De
ingang vormt een ranken op de helft doorfneden ' puntboog,
wiens bovendeel met twee gekoppelde tweelichten en eerre
kleine roos bevensterd is. Karbeelftukken dragen den vensterdrempel, tevens bovenkozijn der dubbelde deur. Deze boog
meet 7, ei; van daar tot de waterlijst, die van de konterforten langs den voormuur is doorgevoerd ,, is 8k el. In deze
ruimte is een venstertjen aangebracht van 3 ? el hoog , hij
l,1; breedte (gerekend naar de buitenzij der eggen). Op een
el boven de waterlijst , dus op de hoogte der kerkkluizen,
ontmoet men een tweelichtvenster, van bijna v el hoog en
.

1,8 breed. Boven het dak der kerk uit, verheft zich de achthoek , met zijne gaanderij ; op de vier hoeken van den kubus
verrijst een pinakel , door een waterpas liggender arc-boutant
(die dus eigenlijk geen are is, en ook niet butteert) met de
mindere zijden van den achthoek verbonden. Onder dit ver1 Doorfnedon is, in de ekkl_eziologie, horizontaal; gedeeld-_perpendikulair.
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bindingswerk zijn de toegangen tot het torenplat. De acht
zijden hebben geen kepergQvels , maar worden rechthoekig
door de torenfpits bekroond. De gevelkeper zoude hier zeker
veel fraayer uitwerking hebben gedaan dan de ftomphoekig
doorvallende lijn . der acht fpitskan teu , en de dakvenstertjens,
die onmiddelijk boven de vier hoofdmuren het benedendeel
der (pits vervrolijken moeten.
De aanblik van den toren is ongelijk aanzienlijker dan die
van de choorzijde des bouwwerks. De kapellen , aan wéerskanten van het choor, hebben elk een driezijdigen buitenmuur;
maar, waarfchijnlijk om het min gunstig hoekjen te verhelen, dat door den noordoost-muur van de kapel ter Evangeliezijde met den zuidmuur der uitgebouwde fakristij gevormd
zou worden , heeft men het oost - of achtermuurtjen dezer kapel
op eene hoogte - van 3 z el doorgetrokken tot aan de fakristij , en
zoo is bedoeld hoekjen inderdaad verborgen maar daarmee niet
konstruktief wechgevallen. Deze fout valt te meer in 't oog,
om dat men , in de talrijke op verfchillende plans verrijzende
Oostmuren van het geheele bouwwerk , • niet meer dan v i e r
vensters telt. De oostelijke transfeptmuren zijn blind ; de kapellen daaronder desgelijks. Men ziet , 'ten Oosten , alleen de
drie vensters der apsis of choornis , en eene roos in de
fakristij ! Ons dunkt, dat er , voor het eenige roosvenster van
acht lichten in de kerk , eene aanzienlijker plaats te vinden
zou zijn dan de fakristij muur. Vreemd is de- verhouding der
apsidevensters. Het middenvenster heeft, even als de vensters
in het fchip der kerk , drie lichten (d. i. twee vrijftaande
posten); de vier overige choorvensters hebben er flechts twee
(d. i, een middenpost). Het effekt , dat hierdoor in de kerk
zal worden te-weeg-gebracht , komt ons te bedenkelijker voor -aangezien de vensters van de zijvlakken. der apsis , door hunne
wijking , van zelve altoos reeds finaller fchijnen dan het middenvenster. In plaats van deze meerderheid , aan de middenplaats
bij het zinnebeeldig getal Drie ingeruimd ondergaat die
middenplaats, in de traceering der vensters van het fchip, inzoo verre eene vernedering , als het middenlicht , tusfchen. de
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twee vensterposten , veel lager is dan de beide zijlichten,
fchijnbaar alleen om, in top , plaats te winnen voor een vierbladerig rondlicht. Wat , voor het overige , de evenredigheden
der kerk betreft : de muraalzuilen hebben ongeveer de halve
hoogte der kerk, onder - den welffleutel gemeten. Ter helft
dier zuilen loopt de waterlijst , die zich uit de vensterafzaten
ontwikkelt. Op de kruishoeken ondergaat deze lijst, door
middel van twee elleboogen, eene verlaging , die zekere fpeling
aan den muur geeft , en, als wij - ons niet vergisten , den overgang aanduidt der choor- en kruisarmvensters op de lager (?)
geplaatste vensters van het fchip.. De muren , de vloeren , in
zonderheid de voorfpringende bouwdeelen 1 , zullen meer verzorgd , waardiger bekleed , fraayer vercierd worden dan met
de meeste onzer kerken van de laatste 14 , 16 jaar 't geval
was. De geleerde en fmaakvolle herder der gemeente Vogelzang is het met den chairman der (thands Londensche) Ecclesiological Society eens , dat wij , in 't Noorden , ons vereieringsftelsel, hetwelk hier voor een grooter gedeelte dan in
Italië uit beeldhouwwerk plach te beftaan , kunnen verrijken
met er het element 'der vlakke kleurfchakeering nog alge-meener bij in te voeren dan in onze Duitsche Middeleeuwen
het geval was. Trouwens , naast de polychromie van beelden
en wandvlakten (hoedanige-alleen het gebruik van gants gefchilderde glazen kan wettigen) , begint in Engeland al meer
en meer liet bekleeden van vlakten met gekleurde , in breeden
ftijl twee of drie-verwig gebloemde, of geornetriesch afgezette
bakfteenen in gebruik te komen. Dit ftelsel , waarvan bijv. de
oude gevel der S. Francesco te Pavia reeds fraaye (talen aanbiedt, denkt ook Dr Borret op het inwendige zijner kerk met
ruimte toe te pasfen. Zijne italiaansche herinneringen hebben,
naar men verzekert , hem choor-muraalzuilen uit wit marmer
aan de hand gedaan ; een band van gefigureerde tegels zal
de kerk- rondgaan, en in 't geheel zal de bleeke pleisterftrijker
en witter. hier flechte rekening maken 1 . Wij betuigen deswege
.

1 Met uitzondering, helaas, der pleistervaste welfsribben -- als men het
«Bestek" (bl. 20, 34) geldoven mag; maar wij gelooven het «Bestek" liever niet.
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onze groote vreugde: want het voorbeeld van DrBorret is van
liet hoogste belang in deze als in andere bizonderheden van
kerkbouw
aangezien het van den grootsten invloed zal zijn.
Bij onze befchrijving der kerk hebben wij, gaande-weg,
reeds doen uitkomen wat ons in dit plan
i
minder beviel. Ook de inrichting der beren
1
is minder van onze fmaak : de toppen en
afzaten of dekftukken der verdikking hebben
iets gebrokens, het zij hij de voorberen (a),
het zij bij die, welke de hoeken
der apsis • fteunen (b). Wij meenen
dat de kepertop, als aan b, fchooner
werkt bij konterforten , welke tegen
een vlakken muur rusten , dan die 6
een hoek onigrijpen.
-S--

ff

Over het geheel zal de kerk te Vogelzang een waardig
bouwwerk worden - trouwens ondereen leidenden geest als
dien van Dr BorreL ware iets anders ondenkbaar: het zij,
gelijk thands het geval is, de kleefsche Heer Pelzer en de
zeer Leidsche Heer Molkenboer als architekten genoemd worden; het zij men talenten als een Viollet-le-Duc een Clutton,
of een Schmidt aan het werk hadd'e gezet. Bij de drie laatst
genoemden zou' men , wel is waar , met eenige fcr'upule hebben
te kampen gehad, als men hun eene kerkis ter ontwikkeling
had gegeven , gericht als de tegenwoordige. De Priester, namelijk, zal in deze kerk met den rug naar het Oosten ftaan. In eene
vesting kan dit worden toegelaten; in het leger heeft men wel een
autaar van trommels opgebouwd: maar in het vrije veld - in de
warande van Floris den Vijfde - moet het vreemd en treurig
zijn , dat de Daueraad, het beeld der Lieve Moederriaagd, niet,
over de, fakristij heen , haar rozengloed. door de choorvensters der
Evangeliezijde fpreidt ; en dat de Opgaande Zon, het beeld van
Christus , niet door de apsisvensters boven het hoofd des Priesters
en aan zijne rechter hand op het Offer neêrftraalt '. De richting
1 Zoo zal, offchoon in geen opzicht (Te, gi'ooteie, kerk van Overveen bij
die van Vogelzang in fihoonheid van evenredigheden kan vergeleken worden —
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dezer kerk brengt ook de verdere bizonderheden harer liturgische iesthetiek een weinig in verwarring. De. theotheek namelijk
(het gebouwde fchrijn , waarin het H. Sakrarnent berust) is
werkelijk aan de Noordzijde te vinden (gelijk het behoort) ;
maar dit is , ekkleziologiesch , de Zuidzijde — namelijk de
Epistelkant (gelijk het niet behoort). De troon van Maria ,
daarentegen , zal , op hare plaats (aan de ekkleziologische Noord zijde) worden opgellagen; maar dit is de natuurlijke Zuidzijde,
en Maria , aan de rechter hand van den gekruisten Heiland op
Kalvarië, ftond daar, in de werkelijkheid , ten Ivoorden, met
hetgeen, in de fchatting der Kerkhet gelaat ten Westen
vaders , op de niet geringe voorrechten van ons Noorden en
Westen wijst 1 .
Wij kunnen deze onze kleine befchrijving van het nieuwe
bouwwerk niet eindigen , zonder de parochianen van Dr Borret
geluk te wenschen met den voorbeeldigen Godsdienstijver
waarvan ze , naar algemeen verhaald wordt , blijk hebben
gegeven ter verwezenlijking van dit kerkbouwplan : een ijver,
die te meer geroemd mag worden, om dat hij zich ver boven
het bloot stoffelijke heeft weten te verheffen, en niet minder
geblaakt en geofferd heeft voor de gedachte, dat de Opperste
Majesteit niet te veel kan vereerd worden door het beste en
fchoonste wat de fteengroeven der aarde en de diepten van
den kunstenaarsgeest kunnen opleveren dan voor den wensch
oen een hecht en ruim kerkgebouw te bezitten. Ook de
toren , die door vele architekten zelfs wel eens als een luxe
befchouwd is, zal hier, naar men zegt, het voortreflijk gedenkteeken zijn, dat een braaf en van God gezegend boerengezin zich- zelf denkt op te richten : een voorbeeld waarlijk,
voor onze » rijke-lui" in de fteden , die , in den regel, niet
aan nulletjens achter het cijfer van hun offer denken , dan
wanneer zij daarvoor eene fchuldbekentenis in de brandkast
kunnen fluiten. J.-A. A. Tu.
9--

eerstgenoemde , in hare goede oriëntatie , altijd een fehat van wsthetische en
liturgische voordeelen bij de andere vooruit hebben.
1 >«heilige Linie", bl. 48, 154, •en de aanhalingen van IYIgr van Poitiers.
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Van de hand eens vurigen doorfnufelaars onzer vaderlandsche archieven, is mij , reeds voor lang , het ondervolgend
ftuk met de aanteekening toegekomen , die ik U hier af ga
fchrijven. Misfchien past een en ander in onze »Warande".
Die het stichtingjaar van 't Gasthuis akademischerwijze
wilde opzoeken, zou zich geen dank weten van dien arbeid;
de herinnering van het tijdvak slechts zal het gemis des stichtingjaars eenigzins goed moeten maken; en dat tijdvak valt
in de eeuwen toen de Bekruisten naar het Oosten stroomden , en
uit den mond der christelijke liefde - de lof vloeide des edelen
mans , die , met de zijnen , , zij ns Heeren Graf ging verweren
en, in den strijd voer afbeeldsel van hooger leven ter
verovering des HEILIGEN LANDS.
»Toen Oudenhoven in '1649 het Gasthuis beschreef, heette
het door twee godsdienstige - vrouwen eerst gefondeerd en
vervolgens door de liefdadigheid voortgewassen. Toen hij in
1670 op. hetzelfde onderwerp terugkwam , was » dit huys feer
oudt ende 't begin onzeker."
»Met regt doet de geleerde President Van Gils het Gasthuis
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gesticht worden uit de aalmoezen der geloovigen ; want toen
Bisschop Jan van Luik, in Julij 1177, de eerste ordonnantie voor
het Gasthuis uitvaardigde, was zulks voor het gasthuis , dat
» voor goeder luden aelmisfen gefticht was in den Bosch."
» Onze historieschrijvers zijn het eens , dat voor 9 277 reeds
het gesticht dat vroeger buiten de stad lag --- daarbinnen
was overgebragt. De genoemde ordonnantie is daarvoor het
stelligste bewijs.
» Den 6° Septemb. 4 576 gaf de Bisschop van Luik de herziening dier ordonnantie; de dagteekening van dit laatste stuk
is echter ook een onderwerp van verschil geweest.
» Maar wij dienden ter kerke te komen : U. zal mij veroorloven onze historieschrijvers ter zijde te laten en mij , in de
opnoeming van eenige dagteekeningen , van de uitmuntend
bewaarde echte stukken zelve te bedienen , die ik , zoowel als
de voornoemde ordonnantiën , voor dezen naauwkeurig heb
ingezien en geëxcerpeerd.
» Paus Calixtus III verhief op de Iden van December 146,
in het 2e jaar zijns Pausdoms , de kapel van het Gasthuis tot
Parochie, wel te verstaan , zoo als Van Gils aanmerkt, voor
degenen , die in het gesticht verblijf hadden.
».Den 4e• voor de Iden van Julij 14 l7, het 3e jaar zijner, regering,
gaf de Heilige Vader aan den Deken van Sint Jan commissie
om het Gasthuis , zijne nieuwlings tot parochie verhevene kapel en het kerkhof te verplaatsen, als de nood zulks werke lijk eischte. Heer Joannes Steenwech , de Deken, zag het wenschelijke en noodige der verplaatsing in : dien ten gevolge werd
het Gasthuis vervoerd op zijne tegenwoordige plaats , over de
rivier.
De bouw van het nieuwe Godshuis heeft lang gesleept,
want den 7 en Maart '1471 is magtiging verleend tot den verkoop van vaste inkomsten voor den bouw. Gedurende die tijdsruimte bleef men in de oude kapel Mis lezen ; in de bulle
van Paus Calixtus was dat onderwerp reeds besproken en zie
bovendien hier eene omschrijving in 's Gasthuis rekening van
St Jan Bapt. 1474-75 : » Gerd. Ph• van Breda (heeft) eenre
-
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bulle van des Gasthuys wegen tot Rome gliecregen ende ghe
worven. Inhoudende dat men de Capelle in 't oude Gasthuys
ftaende foude moghen geven efl vercoepen tot werlijeke erven,
ende dat ghewijde altare in defelve Capelle overbrengen en
vuren foude in 't nuwe Gafthuys." Den » ftads bode van Breda,"
van dat hy die voork bulle ten Bosch gebracht hadde",
schonk men voor drinkgeld 19 stuivers.
» Aldus landen wij aan omtrent 1 487 , het jaar der aanbesteding van den bouw der nieuwe Parochiekerk en een der
bloeijendste tijdstippen van het Gasthuys."
Ziedaar de aanteekening, en ziehier het ftuk. Ontvang mijne
hartegroet en geloof mij steeds
Uw genegen
THOMAS VAN HEItsTEL1E.

Moe Dirck vander 1 Elft als meefter ende provifoer vanden Groeten
Gafthuys gelegen inder Stad van Shertogenbofch. onlanx leden gefeten is , inden Gulden Aei' bijden Raethufe der felver ftad , ten bij
wefen van vele goede mannen, om te verdingen, te d'oen maken ende
te tymmeren. inden voirfz gasthuys ter eeren Goids van Hemelrijeke,
zijnre gebenedider moeder Marie, ende allen Heiligen. ende ten gerieve
vanden armen laden. inden voirfz gafthuyfc fieck liggende ende
dair comende Een capelle. Ende vele perfoenen als tymmerlude dair
op geleet 2 hebben, om die voirfz capelle, ten mynftell coft te maken.
ende funderlinge een geheiten Willem van Stralen tymmerman , Soe
eeft alfoverre becomen. dat nae allen folempuitaiten dair toe dienende, die 2 voirfz Willem 2 den flach dair aff gehadt heeft, ende behouden om die capelle te tymmeren ende te maken in alder vuegen
ende manieren. als in eenre eedullen dair op gemaeckt , dair aff die
tenuer van woerde te voerde hier nae volgt. clairlijken is begrepen.
Item die meefter vanden Groeten Gafthuys. will verdingen een capelle te tymmeren ende te leveren. in manieren als hier nae volgen fal
Item inden ierften foe is te weten. dat die capelle lanck is int
viercant totter huyven toe , tfeftich voet, off dair omtrent, ende feif ende
dertich voet wijt bynnen mueren off dair omtrent, ende die mueren
zullen dijek wefen drie fteen off dair omtrent.

A

,

1 Of 'van den". 2 Dit woord is herfchreven, op eene bekrabde plek.
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Item in defer capellen zullen wefen. drie gebijnde, dair die baicken
aff zullen wefen veerthien duinen diep. ende tweelif duinen dijck met
horen ftantvincken ende crombellen
Item die crombeelen dair aff acht voet lanck tuffchen die Lande
gewrocht enen halven voet eromden. ende groot vervolgende nae
den balken ende ftantvincken met horen flotellen. die ftantvincken
vijif dumen dijck, ende thien voet ianck nedergaende , onder die balken. ende die balken gheweelt ende reyndelijek gewrocht, als dat behoirt , ende die ftantvincken nut gehoelt met twee roesfen , die floetels op
die balken vijiftalven duym dijck. ende lanck als zij horen oude als het
werck eyft , Ende defe balken zullen liggen aiderha1ven voet in die miier.
Item die vorfte mierplaten zullen wezen drie virdel voets
breet, oude vijiftalven duym dijck Ende die bynneufte miierplaet
zeeftalven duym breet ende vijif talven duym dick als voer die bynnenfte off vorfte muerplaet. fal voir uutfteken een virdel voets bynnen
met enen hoeil , ende tot eieken twee voeten een rozee
Item die bloekelen op die muerplaten vyer dumen vyercant ende
al gader gewueftert aen beyden eynden oude die boveftert niet doorgaende , ende all gador gefueden van goeden vyercanten hout,
Item in defer . eapellen zullen wefen vijif ronde getogen gebijnde
voir die huyve , oude dat gebijnde, dat voir die huve ftaen fal, dair
die twee halve gebijnde incomen fullen , dair die (Stillen dair aff
acht dumen dijck oude derthien dumen breet, ende voert die vijif
ander gebijnde , die midden ftaen zullen acht dumen diep ende breet
als voir,
Item in die have twee halve gebijuden vervolgende nae der anderen, ende die hityve gewrocht in alle manieren als zij hoert, met
enen cruysboein om een cruys dair op te fetten
Item die crombeelen in die gebijnde zullen wefen nae vervolginge
des wercks , oude defe zullen zijn routgetogen voir in die middelt met
enen ryem. oude boven daer die naelden fteken zullen eenen cnoep
oude after in beyen zijden hebbende een groefï , dair dat befchot in
dienen fal
Item die fcaften zullen neder hangen vijif voet beneden die muer
Item in eick velt zullen wezen vijif naelden. dair die overfte aff
sal wezen negen duymen breet oude fevon dumen dijck, die zijelnaelden feven dumen viercant , oude int middel van eicker naelden eenen
doop gheront vervolgende nae den anderen. oude oec defgeljcx die
naelden in die huyve vervolgende nae den anderen
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Item die wormen , die boven all die gebijnde liggen zullen met
wouefterten in die balken geleyt , ende die wormen zullen wezen feven
dumen viercant , ende die bande die dair onderfteken zullen vijftalven
daym dick ende feit dumen breet, ende die aen beyen eynden gefteken [zijn]
Item die cappe fal hoech wefen achtendedertich voet ende niet
mijn ende die nederfte gefpannen zullen wefen beneden vyer dumen
dick ende boven vyerdalven duym. ende die haenbalken van groetten
als dat behoirt , met beyen eynden innegewrocht met wouefterten
Item in een gelijck velt 1 zullen wezen acht gefpannen.
Item vijff poet gebijnden boven dat ronde werck , dair die ftijlen
aff zullen wefen feven dumen breet ende feit dumen dijck , ende die
verdiepinge van dien gebijntkens feven voet hoech , die balken ,ende
crombelen vervolgende nae dat het werck eyft,
Item noch twee halve gebijntkens in die huyve vervolgende nae den
anderen.
Item die rijwormen dair op fei dumen ende vijff dumen , ende die
ingelaten met wouefterten in . hair gebijnden. ende die gebonden met
haren banden . als dat behoirt ; die bande zullen wefen vijff dumen
breet ende vierdalven duym disk ende die dair innegewrocht als
voirfz fteet , ende die gefpannen zullen inne gekerft wezen op die
rijwormen
Item dat wulf hout boven, ende beneden , fal wezen vyer dumen
breet ende dordalven duym disk
Item dat vvelf bout ende voert alle cromhout, dat aen defe capelle
fall wezen , fal bijnaes dair nae zijn gewaffen ende niet nut rechten
hout gehouden off gefneden
Item op defe capel fal ftaen een toerken, het welck onder ende boven fal gemaect zijn als tot Sunte Geertruyden in die Ortenftraet,
off tot Vacht tot Sunte Lambrecht , dair aff die meefter vanden gafthuys wille inne hebben alfoe hem dat beft fal believen
Item op defe capel Pullen ftaen twee vleemfche venfterkens , om
gelase dair inne te Petten , dat een boven op dat choer , om boven
op dat vvelffel te ziene , ende dat ander bezijden om boven te gane
opten torren
Item dat leydack dat op defe capel wefen fal , falmen fnyen op
twelff uuten voet ende alfoe te blijven als zij gecrom[pe 2 ]n zijn, ende
1 Herfchreven. f 2] Gaatjen.
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dat fal een vyrdel fairs gefneden wefen ten mynften ende foe lange
gedroecht eermen die op fal moegen Qaen , ende zullen aen een geftreken wezen aenden cant ten halven heert
Item noch foe falmen leveren trapp gefteken van groetten breyden dijckten , die welck ftaen fal opten rogge fulder vanden voirfz.
gafthuys, tot eenen venfterken toe ftaende inder mueren vanden ghevel , om van dair opten thoren te gaen , gemaeckt , gewracht als die
trap is vanden voirfz rogge fulder
Item alle dit voirfz houtwerck falmen leveren van goeden , loffbaren , wijtten , geven eyken hout ; onrelick , fuwe ende falicant afgedaen;
welck hout oick nyet raeyelfchelick op een off ontflaep 1 wordden en
is , mer goet, tijdich wael gewetert hout, befunder wael ende lofbaerlijck gewrocht ende gefloeten in een, als dat behoert, ende al fchoen
gefcaeft Ende oft hier iet inne verfuympt ware te fcrijven. dat nochtan totten werck principalijcken foude behoeren , ende in anderen
kercken wordde bevonden , dat foe fal die gheen die dit werck aen
fal nemen fculdig ] wezen te maken, ende des fal hem die gafthuys
meefter befunder benen bij tymmerluyden ende meefters van werck,
die hen des verftaen,
Item ende off hier enich gebreck inne vyele , dat dit werck alfoe niet
gemaect en worde nae innehoudt defz cedullen , foe fal die gafthuys
meefter dair toe nemen twee goede mannen , aen egheenre zijden
partye dragende , die dat werck zullen talengeren ende afllach doen
alfoe hen dat goetdunct, Ende dair aen fal die meefter vander s tymmeringen egheen feggen inne hebben , mer zullen dair mede te vreden wezen aen beyden zijden,
Item dit voirfz werck falmen leveren ende tymmeren als op des
meefters ende werckmans colt , ende fal all volmaect zijn , om te
richten nu tot Sunte Janfmiffe Baptiften naeftcomende , off veerthien
daige dair nae , all fonder argelist,
Item die gheen die den flach van defen werck heeft vanden boerde,
die fal fculdich zijn borgen te Petten ende geloeven in Scepenen brieven , dit werck alfoe te maken , als voirfz fteet,
Item oft iemont , die een den anderen dit voirfz werck ontfloech,
dair die gafthuys meefter niet mede te vreden en wair, foe fal hij hem
des moegen houden aenden ierften , anderen , dorden , vierden coeper, ,
Item den flach van defen werck fal wefen twee Rijns guldens ¢ ,
1 In het fchrift kan dit even goed iioutfaep" zijn.
2 Overtollig ftaet hier nog eens «fal". 3 Of «vanden". 4 Of «gulden".
DIETSCHE WARANDE IV.
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half voir den ghenen diet aennempt , ende half voer den gafthuys
iheefter ,
item hier op fal staen te lijfcoep feïl Rijns guldens 1 , dat fal die
meefter vanden gafthuys verleggen, ende dat fail die gheen die den
flach heeft aen die fomme vanden penningen corten,
Item Willem van Stralen heeft den ilach vanden boerde, nae
iniehoudt defz cedullen , voir twee hondert ende vijifendetachtentich
Rijns guldens; tot twintich ftuvers tftuck gerekent , ende is gefchiet
,des Dijnfdaechs voer Alder Heiligen dach.
Iten die felve heeft dair op geflagen vyer Rage voir hem ende voir
dat gafthuys
Item die felver heeft noch voer die gefellen int gelaech geflageii
eenen Iluch,
Item alle defe voirfz vorwaerden zijn gefciet des Dijnfdaechs voer
Alder Heiligen dach Anno Domini xiijc ende fevenendetacbtentich,
Ende is gefciet in prefentien van goeden mannen, Te weten in prefentien van Goeffen vanden Hezeacker,, Corftiaens vanden Meeracker,
Henrick loeften , Ghijfbrechts Willem Ghijfbertsfz , ende Claesffz Langfmyt , clerck vanden voirfz gafthuys,
Item die felver Willem van Stralen heeft noch geflagen aen handen
des meefters vanden voirfz gafthuys, op Sunte Lenaerts dach twee flage,
Item Trtn vander Aa heeft noch hier op geflagen des Dijnfclaigs nae
Szte Mertens dach voer der nanen drie flage,
Item die felver Willem van Stralen heeft noch dair nae opten voirfz
dach, doen die kerlïe ontfteken was inden Guldenen Aer geflagen enen
Ilach ende drie quaerten wijns voer die gefellen.
Item op alle voirwaerden ende condicien voirfz, Soe is Willem van
Stralen coeper gebleven nae dat die kerife verbornt was geweeft inden
Guldenen Aer des Dijnfdaechs nae Sunte Mertens dach, Inden voirfz
Taer,, in prefentien van goede mannen te weten Goeffens vanden Hezeacker , Corftiaens van den Meeracker,, Tans van Hoele , Jans van
Keffel ende meer andere goede mannen,
Defen aldus gefciet zijnde, Soe is geftaen voer Scepenen hier onder gefcreven die voirfz Willem van Stralen. ende met hem Dirck
vander 2 Papenboert ende Laureyns foen Wilrier Henrix van Hout, ende
hebben openbaerlijck gekent , ende op verbijnteniiTe van heuren lijve
ende van heuren gueden, die zij nu ter tijt, hebben ende iiamails vercrijgen
1 Of «gulden". 2 Of «van den".
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zullen, den voirfz Dircken tot behoeff den Gafthuys ende den armen
voirfz , onverfceyden, ende een voer all geloeft, dat die voirfz Willem
van Stralen die voirfcr. capelle maken ende tymmeren fal ende al.l
achtervolgende ende nac uutwijzen der voirfz cedullen hier boven geincorporeert tonder argelift
. Getuygen hebben hier over geweeft Schepenen in Shertogenbosch
Ian Pijnappel ende Goyart Grotart van Off,
Gegeven opten achtendetwintigbften dach der maént Novembris Int
Iair ons Heren duyfent vierhondert feven ende tachtentich.
Mijn vriend teekent nog op zijn affchrift aan:
iDe zegeltjes der schepenen zijn schier onbeschadigd, aan de perkamenten cedul gehecht gebleven. Onze taalkundigen mogen eens nadenken over de
vreemdklinkende woorden die in dit bestek voorkomen. De juistheid van mijn
afschrift verklaar ik boven redelijken twijfel verheven. Ik heb mij alleen de
volgende vrijheden vergund : de u-vok. en konson. onderscheiden als thans gebruikelijk is; de scheiteekens, hoofdletters en alineaas, duidelijkheidshalve, een
weinig vermenigvuldigd; de verkortingen opgelost, behalve dat ik /'z geschreven
heb, waar mij het bekende teeken ontbrak."
Th. v. II.

VII.

DE ALTAARSCHILDERIJ DER SINT-P.A.ULUSKAPELLE, IN DE O.-L.-V.-KERK TER VERE,
DOOR

J. J. VAN DER HORST , PR.

Naast het schitterend geslacht der Heeren van Borsselen,
die met hun luisterrijke hofhouding het beroemd en magtig
kasteel Zandenburg bewoonden, treden ook de van Borsselens
van Schellach en Laterdale met eere , zoowel in de geschiedenis onzes Vaderlands als in die der stad Veere, op. De eerste
van dezen stam was Heer Pauwels van Borsselen , doorgaans
de bastaard geheeten , , en die gezegd wordt een natuurlijke
zoon van Hendrik II, Heer van der Vere, te zijn geweest. Deze
'Pauwels komt in 1470 als kapitein voor van de vloot , waarover zijn broeder , Wolfaert van Borsselen , Heer van der Vere,
als admiraal het gebied voerde. Twee jaren later was hij zelf
bevelhebber van een vloot tegen de Franschen , en werd in
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1.480 met de bewaring der stad Vere (of Veere !), waarvan lij reeds
baljuw was., belast. Hij was gehuwd met Aleyt van Haerlem en
overleed in 1504. Daar hij ridder der 'Schotscho orde was ,
is het niet onwaarschijnlijk , dat hij door den koning van dat
'rijk beleend werd met de heerlijkheid van Lawderdale in Schotland , en naar deze heerlijkheid zijn slot , dat binnen de stad
Vere lag en vroeger Magdalon heette , Laterdale genoemd heeft.
De laatste van zijn stam was Jonkheer Maximiliaen van Borsselen , die , als Heer van Schellach en Laterdale-, onder de
edelen van Zeeland 'ter dagvaart in 1571 verscheen , en , daar
hij - der katholieke Godsdienst bleef toegedaan , bij den overgang van Vere het land verliet, om onder de grafelijke troepen-tte blijven dienen. Hij -stierf te Gent ongehuwd en zonder
kinderen den 1 A° Oktober 176.
In het stedelijk Archief van Veere worden nog vele stukken
bewaard , die getuigen van de bijzondere godsvrucht van Heer
Pauwels en vrouw Aleyt. Zoo hebben zij in de collegiale kerk
van 0. L. V. te Vere eene kapel gesticht ter eere van den H.
Apostel Paulus , en haar niet onbetuigd gelaten. Immers » int
jaer dnyft ecce vijff ende tnegentich upten xxij dach der maent
ven Octobris", deden de vier kerkmeesters , Cornelis Geertsz. ,,
Vranck Jacobfz. , Barthelmeus Jacobsz. en Jan Wolfertsz.`
Wacker
-

lcondt allen deegenen die defe jegenwoirdige letteren Pullen fien
oft boeren lefen , hoe dat Edel ende vrome Heere ende Vrouwe fleer
Pauwels baftert van Borlfelle , Ridder , Baillia der voirfz ftede
vander Vere etc. Ende Vrouwe Aleyt van Haerlem zijn wettige ge
felnede , begerende van huerlieden goeden , ter eerenGods ende tot
vermeerderinge ende - chiericheyt der Uodlicke dienften ende huerlieder zielen falicheyt te disponeren , hebben uuyt huerlieder gemeene
beyder goeden geordineert , geinftitueert ende gefundeert zeker goidsdienften ende ceremonien binnen der voirfz kereke in huerlieder capelle van Sinte Pauwels , tot eewigen dagen onverbrekelic te doene ,
in maniere hier naer volgende , te wetene , alle weken vijf miflen in
dezer manieren : Des foendaechs van der Heyliger Drievuldicheyt,
fmaendaechs van Requiem voir alle- g€loevige Pielen , fmaendaechs van
den Heyligen Geefte , fvrijdaechs van den Heyligen Cruce ende tfáter-

,

in DE 4.-L.-V.-YERIC TER VERE..

e50t

daechs van Onfer Liever Vrouwen , ten ware datten orduyn der voirfz
kercke anders expoftuleerde , pende naer mitfe te gane binnen derzelver capelle up huerlieden fepultu-re r ende aldaer te leren een Miferere
mei Deus nuit een collecte , enz. enz."

,

Goede jaarlijksche renten werden daartoe vermaakt zoo aan.
de kerk , als aan het kapittel en den kapellaan , die de H.
Diensten in de kapel verrigtte,; terwijl ook de koster , de ar
men, het waslicht en zelfs het schoonhouden der kapel vorstelijk werden bedacht. Reeds zes jaren vroeger. was Heer Pauwels er op bedacht geweest om zijne kapel te verrijken met
eene kostbare schilderij , en had daartoe den 17° Augustus.
1489 eene overeenkomst getroffen met den kunstschilder Meester Anthonis Janfz. vander Goude. Deze overeenkomst , in het
Archief van Vere nog berustende , deel ik hier mede als eene
kleine bijdrage tot de kennis der schilderkunst op het" einde
der XV``e eeuw. Zij luidt aldus
in aldufdanygen- manyer ende vorwaerden foe hebbe ie meefter
Anthonis Janfz apen genoemen een taeffel van feilder je , die ie feil'
met mijnder hant fal maecken, alfoe daer een off hebben wil mijne
Here Pouwels bailj u vander Vere , ende dat om fes ende, dertich pond
groet , daer off dnttet vorwaerden fijn dat meester Anthonis. ontfangen

fal negen pond groet nu ter Bamei1 e naeft tomende , ende negen pond
groet tot wat tijden dat defe taeffel halff gemae c fal fijn , ende hoemeer dat defe taeffel volmaect es ende gelevert wort , foe. fal hij dan.
noch xviij 19 groet ontfangen van laetfte payment.
Voirt foe fijn vorwaerden dat in mydden van d'efë taeffel fal Onfe
Vrouwe fitten op een ftoel rijekelije gemaect , haer kyndekijn op hoer
fcoet ende omtrent haer lullen engelkens vlyegen ende toenen het
kyndekijn het cruys ende den doern croen ende naegelen , met meer
ander dyngen vander pafy ; ende ande rechte Tijde fal Sinte Pouwels
ftaen en prefenteren mijne Heer Pouwels met fijn knechkens , al ge.
maect nae tleven , ende ande luchte tijde fal ftaen Sinte Steven ende
prefenteren mijne Vrouwe met hoer dochteren' , oic al gemaect nae
1 Nieuw bewijs , dat het rechter en linker, in de beeldende kunsten, objektief
te verftaan is : de Ridder , namelijk, met zijne zonen en zijn Patroonheilige
wordt altoos ter linker van den toefchouwer voorgefteld; de Vrouwe, met heure.
dochteren , ter rechter , dat is , objektief, ter linker hand.
.
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tleven ; ende bouen defe heylichen fal ftaen gemaec boven in thoeff
vander taeffel een fcoen metrelryet ; voirt foe fal ftaen jnde doer 11 ande
rechter hant Sinte Pouwels , daer hy onthoeff fal worden ende den rechter daer omtrent met fijnn yefegen , ende boven fal Synte Pouwels
vanden paerde geworpen worden , van verre te fyen in gebercht.
Voirt fal ftaen inder doer vande liuchte Tijde Sinte Steven , ende
fal daer gefteen worden, ende de rechter daer by met Synte Pouwels die de clederen houden fel.; en boven in gebercht wat van lijn
leven dat best daer vor dyent; en beneden jnde voet fal ftaen
vyer pereken - vande vyer uterfte wel ryeckelïjc gemaec ; ende buten
op de doezen daer fal op gemaee worden Ecce homo van wiitten
ende van fuarten , fteens gewyeft 3 . Ende defe voerfcreue taeffel fal
beghonnen worden nu Bameffe naeft comende , ende fal volmaect wefen
met de hulpe Goets te Bameiie jn jaer van xc. Ende waer dat zaecke
dat je Anthonis voerfcreven of lyuich werde eer defe taeffel volmaect
waer , foe fal mijn Here niet meer betaellen dan ja avenant dat daer
an gemaect fal fijn ende dat by feggen van meefters die hem dyes
wercx verftaen; ende hadde meefter Anthonis hyer meer gelts op ontfangen dan hy verdyent hadde , dat (oude fijn erffgenaemen weder omme
keren : alle dyne tonder arch off lult. In kenneffe dat dit waer es foe
hebben wy elc van ons beyden een zedule ut tverband gefneden met
A B C D. Ende defe vorwaerden fiin gefcyet jn jaere ons Heren duuft
vyerhondert neghen en tachtiche den xvijste dach van oest.
-

Boven op dezen verbandbrief waren geschreven de vier eerste letters van het alfabet ; en nu hadden beiden, zoowel Heer
Pauwels als Meester Anthonis , eene strook papiers hoeksgewijze afgeknipt , waarin een gedeelte dier letters stond , ten
bewijze van hunne overeenkomst. De verbandbrief , zoo als
hij nu op het stadhuis bewaard word , toont dus nog aan
zijn boveneinde de onderste helft der ingekeepte letters A B C D.
Aan de keerzijde van dezen verbandbrief stonden de volgende
quitantien nog aangeteekend:
Ic hebbe ontfancghen van mijns f heren rentmeefter Huyghe (hij fbreehfz ten
eerften op rekeninc van der tafel negen pont groet.
Daer nae heb ie ontfanghetl noch fes pont groet
•
Daer nae noch fes pont groet.
S te famen beloepende een ende xx pont groet.
3

1 Metselwerk , htiizen. 2 Deur of vleugel van het triptykon.
3 Dus als graa?twtjefls behandeld-.
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Vraagt ge , wat er van deze schilderij geworden is ? Zij zal
in 1572 met vele andere kostbaarheden van Veeres kollegialekerk vernield zijn.
De schilderij van onzen meester Anthonis Janfz. moet zekeralgemeen voldaan hebben, en wekte zelfs den naijver op van
het gilde van 't Heilig Kruis ' of der vischverkoopers te Veere.
De kapelle van het H. Kruis 'was de voornaamste ira de kol-legiale kerk van Veere , en diende tot grafplaats voor de meeste
kanunniken. Geen wonder dus dat de vischverkoopers zich vele
offers getroostten om hunne kapel voor geen andere in rijkdom van versieringen te doen wijken. Zij ontboden dan ook
denzelfden schilder die de Sint Pauweiskapel met zulk een schoon,
tafereel had verheerlijkt en bestelden hem voor hunne kapel
ook een groot altaarstuk , ja. , beloofden hen zelfs eene goede
toelage bovendien , zoo hun altaarstuk door kenners schoonex
werd geoordeeld dan dat van den Heer van Bortfelen. De archieven van Veeres stadhuis bewaren nog het koncept van.:.
het kontrakt dat daarover gesloten werd tusfchen de H. Kruis*
meesters en meester. Anthonis. 't Is van dezen inhoud ;.
Jhefus Maria.
Item tzijn voervierden tunchen den Iieylighen Craysmeefters Hughe
Tzarjan, Willem Pieter!'z r Joeft ende Bertelmeeus Linctloet 1 endemeefter Anthonis Janfz vander Gou , hoe dat den cruyfineefters,
voerfcreven befteet hebben haer tafel te maken van poertretuer in,.
fulker formen 2 ] als, hier nae befcreven.
Item ten eerften, aen die rechterzide, in den Eerften Duer, binnen,.
fal ftaen daer onfen Heer int thoefken is ende dat mit zijn
toe behoeren ; die Tweefte Duer , binnen , daer o n f e- n Heer g h et o e n t wort .Esse Homo ten Derden , die gheheel tafel, d a er
onfen Heer zijn eruys draecht, mit den moerdenaeren ende
allen datter beboert; ten Vierden , die Ander Duer , aen der flinkerfide, binnen, den ofneeminck van den cruys met Jozep
ende Nicodemus erx meer ander, Marien, al zoët eyfchendee
[

;

HS. «IïcLleet".

F2] 't wooidtjcn

%en" doorgefchi'apt

,
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is; ten Vijf Eten , inden Anderduer , binnen , fal ftaen , d a e r o n fe n

Heer verijft uten grave ende boven int lantfcap Noly
me langere , ende allen den ander parken wat meer van d e n
p a f c i int c l e y n e, al zoët eyfchende fal wezen. Ende buten op
den duerren fal ftaen dat gheen dat den Cruysmeefters beliefven
fal, ende dat van witten en fwarten , als rteens ghewijs 1 .
Ende dezen voerfz tafel met fijn toe hoeren fal meefter Anthonis
voerfz, zoe goed ende beter maken als minen Heer Baeljuus tafel van
der Veer , oft minen Heer, Heer Pouwels vander Veer in zijner
kapelle ftaet, ende van dezer tafel voerfz zoe hebben beloeft die Heylighen Cruys[-meefters] voerfz veertich pont groet, mer ift bij al zoe
dat hem meefter Anthonis voerfz dat voerfz weerck die beterfcop hem
felven al zoe m[eer] quijt ende werklieden fegghen , twe aen die een
fide ende twe aen die ander zide ,- zoe fallen 'z gheven die HeylighenCruys-meefters voerfz aen meefter Anthonis voerfz noch tien pont groet
oft al zoe . veel meer 3 als hij van den werck verdient fal hebben ende
wanneer dezen voerfz werck oft tafel gheordenneert fal wezen oft beverpen, zoe fallen den Heylighen-Cruys-meefters voerfz gheven aen meefters
Les pont ende wanneer den werck oft tafel half ghemaeck is , noch
.

fes pont groet ende niet meer ten fal tot hoeren beliefte ftaen , dan

want (sic) den tafel oft den voerfz werck vol ende al gemaect fal wezen ,
zoe fallen den Heilighen-Cruys-meefters voerfz vol ende al betaellen
aen meefter Anthonis voerfz. Dezen tafel voerfz zoe fal meefter Anthonis voerfz gheheel ende al voldoen binnen anderhalf jaer.
Dit al ghedaen in duechden ende fonder arch oft lift, ende om deze
voerfz voerwerden gheen ghefcheel coemen en zoude , zoe zijader twe
cedullen ghefcreven, die een ghelijck den anderen van woerde te
woerde , ende ghefneden die een wt den anderen als duer A B C.
Ende Bits ghefchiet int jaer ons Heren duzent ccce xcvii den eerften
dach van mey oft daer omtrent 4 .
1 Wederom, als graauwtjens, en grisaille.
2 Aanvanklijk wilde de pen .' falmen" fchrij ven ; maar ^' fallen" (pelt ze toch
later nog eens.
3 HS. nn.
4 NB. In deze ftukken is 't onderfcheid van v en u en ij en y door den
druk geregeld.

MIDDELNEDERLANDSCHE POËZIE,
DEELS HERSTELD, DEELS VOOR 'T EERST UITGEGEVEN
DOOR

Mr PRUDENS VAN DUYSE.
I. VAN DÏE BITTER TRANEN ONS HEREN,
II. VAN DIE SEVEN VRUECHDEN ONSER LIEVER VROUWEN,
III. VANDEN VROUDEN DIE ONSE HERE HADDE AENDEN CRUCE

Onder de oude merkwaardige boeken , in 't Dietsch gefchreven , verdient , niettegenftaande vele drukonnauwkeurigheden , met eere genoemd te worden het in -4 DER SIELEN
TROEST » volmaket in die ftat Utrecht, in tjaer ons heren.
M.CCCC.LXXIX." Het is geprent by Geraert de Leempt , dien,
in 1805 , La Serna Santander wilde doen doorgaan , met Nicolaes Ketelaer, als den eerften drukker niet enkel van Utrecht,
maar van gantfclh Holland , niettegenftaande den ongegroni» den eisch verfcheidener fteden , en vooral van Haarlem."
Dan , heeft het boek uit dien hoofde voor den bibliophiel
pur sang geene hooge waarde meer , moet het die pretentie,
verpletterd door Haarlems bronzen Cofter opgeven , het heeft
zijnen geur van godsdienstige naïveteit , en daarmede in verband ftaande middeleeuwfche poëzy, bewaard. Het bevat talrijke
Legenden en de volfchoone Sage van Amijs en Amelijs.
Er is geen twijfel aan , of dit werk (eene bloemlezing in
zijne foort) , hoe zeldzaam ook thands , heeft een buitengewoonen bijval in der tijd gevonden ; men heeft het tot een
fehoolboek gemaakt , dat nog heden onder de buitenlieden
fterk verfpreid is, en tot de blauw boeken in 4° behoort,
bij de drukkers te vinden , wier pers dit Poort van werken
bijna uitfluitend weêrgeeft, of liever weergaf: want ook die
Elzeviers voor den buitenman fterven van lieverlede uit.
De laatfte uitgave, die wij er van kennen, is over eenige
3)
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jaren gedrukt tot ) Gend , by J. Begyn , boekdrukker en boek
verkooper,, aen d'Appelbrugge in den Engel." Wy vonden ze
laatft • te koop gefteld in een ftcdeken van Westviaanderen,
dat nagenoeg aan de grenzen ligt, liet in taal zoo eigenaardige Veurne; in de groote fteden zou men 't misfehien niet
meer kunnen bekomen.
Die uitgave nu, wier goedkeuring gedagteekend is uit dent
1759 , is geen herdruk van 't oud werk: 'wel verre van vermeerderd te zijn , zoo 't gerneenlijk luidt , is 't zeer vermin
derd ; wel verre van verbeterd te zijn, is 't voor minder
goedkeuring vatbaar bij hen. die aan de oude taal der Iees
boeken meer hechten dan aan de »van vele fouten gezuiverde
taal" der latere fchoolboeken.
De titel is deze: Den dobbelen Zielentrooft ende vaderlylcc
leeringe, trooftelyk voor de yodvrugtige chriftene zicen, gefsew
!iy maniere van faemenfprack6 tusfchcn eeneu vader en zyne
kinderen , verlclaerende de tien geboden Gods, dezelve nytleggende. en met voorbeelden bewyzende. In dezen laetflen druk
overfien , en van vete fauten gezuyverd , tot onderwyzinge en
trooft der zielen nytgegeven '. Het boek is met de S Pieters
of gothieke letter gedrukt.
Men ziet het, de vorm des boeks , in den geest der franfche castoyemcnts , is levendig., volksachtig.
Onder de affnijdingen, die 't fchoolboek kenmerken, behoort die van de gedichten, wier titel men (onder N° 1 en 11)
ten hoofde dezes artikels leeft. Schoon beide tot een foort
van proza gemaakt, ftralen rjni en maat bijna overal nog
door: 't is eene gelukkige onhandigheid des omwerkers te
heeten, dat hij hierbij minder handig, of, wil uien, minder
profaïsch , te werke is gegaen dan de omwerker van den
berijmden Reinaert , die Zijne elucubratie in het zelfde jaar
liet verfchijnen , »ter Gouden in Hollant bi, Gheraert Leeu."
,

.

1 Dit werk heeft niets gemeens met het gene van den Dendermondenaar
Columbanus Vrancx, abt van Sinte Fieterskloofter binnen Gent, getiteld:
Vanden troft der &elen in 't Vagllevier,, Ghendt, 1 6 1 1 , en herdrukt te Leyden,
1727 , onder den titel van Nieuwe-Ko-f1 of verandering van Spijs. V. D.
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Men bemerkt ., dat de interpolatien veel meer in 't eerfte
der volgende dichten dan in het tweede de maat verbreken
en het rijm wegcijferen ; ook komt alleen by 't eerste , voor
eiken » bitteren traen ons Heren", eenig proza voor , dat van
den omwerker zal geschreven zijn 1
Beide gedichten kunnen van éénen zelfden fchrijver zijn ,
al vindt men oneindig min geleerdheid in 't eerfte te pronk 2
dat, eenvoudig en innig, een dieperen indruk dan het andere
.

,

1 Wij moeten ons veroorloven te dezen opzichte van onzen geachten medewerker in meeping te verfchillen. Herhaald onderzoeken en proeven van de
befpiegelingen over de /.,Bittere tranen" in eene andwerpsche editie van 1512,
die, hoewel jonger dan Mv van Duyses utrechtsche, vrij is van de meeste
;druk-onnauwkeurigheden", waarover de Hr v. D. zich hooger beklaagt, heeft
ons tot de overtuiging gebracht , dat het «eenig proza" (hetwelk, in de ed.
1512 , ook bij de ,, Vroechden O. L. V." niet ontbreekt) van de zelfde hand
is als de vaerzen, en dat er hier eigenlijk van geen ««omwerker" fprake kan
zijn. De eenige doorgaande omwerking die de vaerzen wellicht ondergaan hebben,
zoí moeten heftaan in het achter-élkdár-drukken, zonder de nieuwe regels, die
wij , modernen , gewoon zijn in gedichten, vaers voor vaers, waargenomen te
zien. Van uinterpolatiën" is ons ook zeer zeldzaam eenig fpoor voorgekomen
en vallen de vaersregels den liefhebber der XIIIe-eeuwsche poëzie te-recht wat
lang — ze ftrekken , in de XVe, ten blijkbaren overgang op de refereinmanier
van Anna Bijns en hare minder begaafde kunstgenoten der XVIe Eeuw; terwijl we dien rederijkerstrant allengskens, in de XVIIe en XVIIIe, linea recta
zien opgevolgd door de knoedelvaerzen van fommige blij- en kluchtfpeldichters.
We hebben dan ook het werk van onzen vriend vergeleken met de bovengenoemde uitgave van 1512 , en , waar het pas gaf, weder aangevuld uit de
doorgaands daar zeer wel geaccentueerd te lezen vaerzen. Enkele belangrijke
varianten hebben we voords opgegeven. De fpelling, zoo als die, volgends de
meêdeelingen des Hn Van Duyse, in de utr. uitg. gevonden wordt , hebben
we behouden, behalven waar wij afwijking vermelden. 't Is opmerklijk , dat
's Heeren v. D.-s utrechtsche druk het vr. voornov. «hoer" (fpreek uit heur), de
andwerpsche in tegendeel iihaer" te lezen geeft. De andw. dr. spelt ««vruechde",
de utr. doorgaands (niet altoos) «vroechde"; de andw. smet" en tinemmer",
de utr. «mit" en «nummer", de ««utr. ««bermherticheit", de andw. «barmh.", de
utr. „eerde", de andw. #aerde", de utr. «teiken", de andw. meestal teken", de utr.
«lette", de andw, «laetfte", de utr. wverfuenen", de andw. «verfoenen", de utr.
fomtijds «blueien°', de andw.;altoos «bloyen", de andw. meest oe voor oo , de utr.
meer o, de utr. « funden", de andw. ««ponden", de utr. «fellen", de andw. «.fullen", de utr. de y , waar de andw. te-recht de i gebruikt ; de utr. o- of", de andw.
««oft", de utr. verkapt fommige woorden, door uitlating der tandletter, waar de
andw. die behoudt, enz. daarentegen fchrijft de andw. ntrane", „here", ««riele",
waar de utr. de e der uitgang verwerpt. De reeds min of meer afgelleten verbuigingen der XVe Eeuw hebben we behouden. De noten aan den voet der
bladzijden zijn van onze hand. A. TH.
2 In ieder geval Hechts een weinig zeer populaire Bijbel- en Vaderslektuur, zonder prutensie.
A. TH.
;
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te , wege brengt. Het Crucifigite eum dat het Hof anno van
Israël zoo fpoedig opvolgde, is hier , in Die derde traen ons
Heren gemoedelijk , niet onpoëtisch, uitgebreid : » Lieve Here,
»het gefciede totten felven quadentiden doe du quaemfte opterr
ezel riden : doe ontfinghenfi di als een groet heer , ende
» verworpendy daer nae mit groeter oneren. Sy hadden dy
» mit palmen ende mit groeten boemen ontfangen, daer na
»lieten fy dy fcentlike ander clommen flaen ; fi deden di - noch'
groter lafter ende fmaetheit ,•dan enich menfche op eerden
» leet : fy hadden dy als een conine ontfanghen , ende lieten
di als een dief an een cruce langhen,"
Eene eenvoudig uitgedrukte tegenftelling, waarbij 't echter
aan geene kracht faalt ; ja, die door hare natuurlijke uitftorting het harte ruim zoo zeer verteedert en roert, . als dekrachtigfte plaatfen van dichters uit latere tijden , zoo als
by ons Vollenhoven , wiens Kruistriona f , niettegenstaande 't
valsch vernuft dat er hier en daar in fteekt , lof verdient,
en die aan dergèlijke tegenftellingen van heerlijkheid en fnnaad,
beide in den gekruistén Heer , ten top gevoerd, zoo veel fchoons
heeft te danken ; zoo als in de verzen :
,

,

Zijn hooft, dat Thabor zag met ftralen
Van gout omringt en zonneglans,
Doorboort met enen doornekrans,
Daar ftralen bioets uit nederdalen;
Zijn lijf gerekt, gescheurt, mismaekt,
Het lijf van hem,. die 't vee met huiden,
Den menfch met zijde, .'t velt met kruidep,
De lucht met ftarren kleedt, gansch naakt.
,

welke laatfte verzen overgenomen zijn- uit de denkbeelden
voorkomende in het middeleeuwsche_ kerstlied : Nobis est natics,
nobis est flatus. Dit, in 't voorbijgaan }.
Men weet dat er een middeleeuwseh gedicht beftaat Van
den v. - vrouden der Moedermaagd , uitgegeven door Mr L Ph. C.
1 Onder dagteekening van 11 Jan., •1359 fchrijfi ons nog de Hr Van Duyse:
#Mij is thands onbewust of ik aangeteekend heb, dat het boek Den zielen
trooft (zoo als 't zeker uit het oude werk was gecompileerd) in de Cenfure
des Bisfchops van Antwerpen, in dato 16 april 1621, voorkoomt onder de
'Boeken gheheelijck voor de fcholen verboden, ende ook onder de ghemeynte
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Ivan den Bergh , in de Nieuwe werken van de Maat fcltappij der
JYederl. Lett. te Leiden (V° deel , 14° ft., bl. 47-50).
Men zal ons geen ondank weten , onzes dunkens , dat er
een derde ftukjen hier bijkome : door zijnen aart toch, door
het tijdftip waarop 't vervaardigd is , staat het hier op zijne
plaats 2 . De legende is ailesins poëtisch, het mysticisme dat er
in heerfcht is hier allesins zielinnemend : want de phantazy,
die er in zweeft , is uit de ziele des geloovigen dichters der
XVe eeuwe geftroomd.
Wij zeggen der X.V° eeuw : althands komen die regelen
voor in een ons behoorend Gebedenboek van dien tijd, waarin
de devote gebedekens en legenden door een gemengeld voorkomen. Dat het tot die eeuwe behoort, bewijst het fchrift van
dit klein, maar dik boekjen. Het heeft zijne taal- en letterwaarde ; ik hecht er te meer prijs aan , daar het een lief gefchenk
is van mijnen hoog gefchatten vriend , den Eerw. heere Carton,
van . Brugge , de met roem bekende béstuurder der stommedooven. Deze had het ten jare 1843 in een openbare boekverkooping aangekocht.

/te verkoopen., foo langhe fy niet gheapprobeert en zijn", blijkens Dz REI FFENin zijner uitgave van PH. MovsKES, Chronique rimée,
Brusfel 1838, II dl., bl. 867 in-4°.
2 Het zelfde getuige de lezer van de hier volgende aanteekening, waarin onze
hooggefchatte medewerker Prof. Bormans ons eene editie van een insgelijks XVe-eeuwsch werk befchrijft, Het leven van Jezus, uit welks druk van 1495 en 1521
wij „D. Warande", 1857 , bl. 245 , een dichtftuk overnamen : A. TH.
BBERGS aanteekening

T i t e 1: iDit es dieven ons heeren Ihefu Chrifti derdewerf gecorrigeert en verbetert met
Tchoone moralizatien" enz... -En Is nu leftwerf verbetert en gheprent in die vermaerde coopftadt van Antwerpen , binnen die Camerpoorte , in O. L. V. pant, bi mi Claes de Grave. Int
iaer ons Beeren M.CCCCC. ende XXI. den . VII. dach van September." In-folio•formaet bestaende
uit CCLXXII bladen. Het oifchoon minnelijck carmen oft jubileringhe" begint f ° 271 verso en
sluit het boek. Dan volgt in denzelfden band eD e r s 1 e 1 e n t r o e 8 t" bestaende uit LXXXVII
bladen. i Gheprent", enz. als boven, i,int iaer ons heren" .M.CCCCC. en XXVI. De oudere druk
van dit werk, zoo dikwijls door Huydecoper aengehaeld, berust te Luik in het Bilrehoppelijk
seminarie.
Zie hier, zegt de He Bormans, eenige varianten van het ««fchoon minnelijck carmen", ver.
geleken met uwen tekst :
Vs. 1. foet. 2. warige. 3. alderfoet/'te. 4. is ,Poste zijn tegenwoerdige duecht. 6. Noyt vroliker

gehoort noeh fo lchone. 7. oude noch ionghe. 8. fanck. 9. oeck. 11. bedingen tot hemw. 12. die
hem foecken. 13. fóetheyt vol duechden. 14. alle. 15. En alderbegeerlijcfte. 17. penne. 20. lek
fel foecken ih foet (onder ghelijcke. 22. hertelije hemelrijcke. 23. gheftadiger liefden claer.
enz. — Met uwen druk van 1521 komt de mijne soms gedeeltelijk overeen , als , bij voorbeeld,
VS. ii i , Hem omhelfende in een hertelijc; soms geheel, als vs. 47, Meer dan wi du fent. Op de
meeste plaetsen is hij gansch verschillig. Het merkwaardigste, bij dit alles, is dat die twee
,drukken hetzelfde jaer te Antwerpen verschenen zijn.
. NB. Elke volle kolom van mijnen druk behoudt _44 regels.

VAN DIE BITTER TRANEN ONS FIEREN.

Lieve kijnt , noch wil ik dy leren .iiij. ghebeden van die
bytter tranen ons liefs heren Jhesu Cristi , die hy tot vier tiden 1 om onfen wille gheweent heeft. Dit ghebet mogheftu oeck
fpreken of du wufte.
DIE EERSTE TRANEN.

Die eerfte tranen 2 weende onfe lieve Herer doe hi eerft glle..
boren wert van fijnre liever 3 moeder. Die tranen 4 en behoefde
hi niet , mer hi weendefe om onfer fonden wille. Der kijnfcher
tranen felftu 5 hem dancken ende bidden, en vermanen dat hi dy
vergheven wil alle s dijn kintfche fonden die du ghedaen hebt 7
in dijnre kinsheit tot defen teghenwoordighen dach.
Ende fprecet aldus:
Ie dancke di , heer Jhefu Crifte,
Wanttu mijn heer ende God bifte,
En dattu om mynen wil op der erden
So armen menrce woufte werden,
In (noden doeken nauwlic ghewonden;
Dattu te hant ter eerfter ftonden
(Doe du waerfte gheboren vander maghet Marien
Om minen wil woufte wenen ende fcrien.
Alle dijn leven tent anden dooi
1 Ed. 1512: ►► ftonden".
2 Dit «tranen" (1512: trane), hoewel als enkelv. (vr.?) naamw. hier voorkomend , is als een kollektief te verftaan , gelijk het meerv. fr. woord pleurs.
3 De Hr v. D. fchrijft lieve.
4 De Hr v. D. leest «der traen" : ftaat er dit - des te opmerkelijker.
5 De Hr v. D. fchrijft felfte.
6 V. D. „al".
7 De andw. ed. fpelt veel beter ►ihebfte", en zelfs ►>fultftu".
V. 4. V. D. arme.
V. 1. V. D..Thesus Xpristus. —V. 3. V. D. minent.
V. 5. nauwlic is bijgevoegd door V. D. --y V. 7. V. D. worfte.
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e En was niet dan armoede , pijn ende noot.
Een arme joncfrou was dijn moeder,
Een arm timmerman dijn behoeder,
Dijn wieghe een cribbe van herden fteen,
Dijn huus was allen lude ghemeen,
15 Op dat di vinden mocht al ghelike
Goet , quaet , arm ende rike:
Want du en wilfte niemant verfmaden,
Du wilfte al ontfaen tot dijnre ghenaden.
Daer om feo ghe ie di lof ende eer,
20 Benedide Crifte ! Lieve heere ,
Ie vermaen di , biden eerften venen,
Dattu mi tranen wilCte verlenen
Dat ie bewenen mach al mijn funden
Die ie ghedede tot defen ftonden!

1

DIE ANDER TRAEN ONS TIEREN JHESU CRISTI.

Die ander tranen wenede onfe Lieve Heer, doe hi Lazarum
verwecte vander doot ; doe hy Mariam Magdalenam 1 wenende
(ach ende haer fufter Martha ; doe ontfermede hi ende
weende met hem 2 . Lazarus hadde .IIIJ. daghen doot gheweeft ende ftanck 3 in den grave ; doe weneden fi daerover. Veel
meer felmen wenen als die ziele fterft in doot funden ende
ftineket meer voer Gode dan Lazarus ftanck voer die luden.
Daer om fellen wy onfen lieven Heer bydden dat hi ons gheeft
rouwighe tranen dat wy onze funden bewenen , ende (preken
aldus :
25 Ie

dancke di, heer Jhesu Crifte;
Want du mijn heer ende God bifte ,
Dattu bitterlijck woufte wenen
Met Marien Magdalenen,
Doe Lazarus in den graef doot lach,

VV. 11, 12. In de utr. ed. is 11, 12, en omgekeerd. —.V. 20. V. D. Christus. -V. 21. «Wenen", mede een kollektief. — V. 24. De oude drr. hebben «tot
defen daghe".
1 V. D. Marien Magdalenen.

2 In den druk van 1512 ftaat «haer" -- wat men als vr. meerv. in onze dagen nog wel eens eene fchoolsche nieuwigheid gefcholden heeft.
3 V. D. (tont.
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30 Ende

ftanc aasden vierden dach ,
Alfo heb ic tot defen ftonden
Gheleghen in den grave in doot funden ,
Ende bin leider 1 des onwijs
Of mijn 11e! levendich of doot is.
35 Ofte ie yet witte , lieve heer,
Dat dijare godheit aenghenaem waer!
Ofte ic Di mocht leven een halven dach!
Dat ic , arme men fche , niet weten en mach
Of ie , lieve Heer , an dijn hulde fy,
40 Ofte du vertoernt bifte op mi;
Of ie behoer totten rike dijn,
Of totter ewygher helfeher pijn!
Brenct mi in fodaniger achte
Dat ic di met rouwighen tranen bedachte.
45 [Bider tweeder trane vermaen ie di,
Keert dijn bermherticheit tot mi,]
Ende ghif mi ghenade mijn fonden te bewenen
Als du dedefte Marien Magdalenen ;
Ende en laet mi nummermeer fterven ,
50 Ick

en moet eerst dijn hulde verwerven!

DIE DERDE TRAEN ONS HEREN JHESU CRISTI.

Die derde traen weende onfe Heer opten Palmdach , doe
bi reet opten efel te Jherufalem. Daer 1 weende die Heer
van rechter bermherticheit , doe hi fach den groeten lammer 2 die over der fiat (oude gaen. Alfoe als wy tien den
lammer ons evenkerften 3 , fo fellen wi medelyden hebben,
op dat hein God ontferinet in die ure onfer doot. Ende die
ghenade en moghen wy niet hebben , God en gheeftfe ons:
daer om fellen wi bidden ende fpreken aldus:
Vv. 43 , 44, leveren een der talrijke bewijzen , dat de druk van 17 Febr. 1512
beter is dan die van 1479: 43 ontbr. bij V. D. en voor i bedachte" , leest men
« bekrachte".
V V. 45, 46: toegevoegd door V. D.
V. 47. V. D. leest : ghift; 1512 heeft hier ghif, later : ghevet.
1 V. D. „Doe".
2 Ed. 1512: «dat groot iammer" -- maar toch . i' die ouer der ftadt".
3 1512: «enen kerftens".
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Ic dancke di , heer Jhefu Grifte;
Want du mijn heer ende God bifte,
Dijn bermherticheit is fo groet,
Dattu beweendes dijnre vianden doot,
55 Tot Jherufalem in der fiat.
Van groter bermherticheit dedeftu dat.
Lieve heer , het ghefciede ten telven quaden tiden
Doe du quaemfte opten efel riden:
Doe ontfinghenfi di als een groet heer,
80 En verworpen dy daer nae mit groeter oneer.
Sy hadden dy mit palmen ontfaen,
Ende lieten di ander colommen flaen.
Si deden di groter lafter ende fmaetheit,
Dan enich menfche op eerden leet.
65 Sy hadden di als een coninc ontfangen,
En lieten di , als een dief, aent cruce hangen.
Doch was dijn bermherticheit fo groet,
Dattu bewenen woudes hoer noet.
Bider derder trane vermane ic di,
70 Keert dijn grote barmherticheit tot mi,
Dat ick mi fo moet ontfermen
Over alle bedroefden ende armen,
Dat my dijn bermherticheit te troeft mocht werden,
Als mijn (iele • moet fceiden van deler eerden!
DIE VIERDE TRAEN.

Die vierde traen weende onfe lieve Heer aenden cruce , doe
hy fijn vader voer ons badt. Dat dede hy van groter lieften 1
die hi tot ons hadde ende die hi ons bewees hent 2 in den doot:
want hy den bitteren doot leet om onfen wille , ende fterf
voer ons doe wy noch fijn vianden waren. Hier aen fo en
V. 57, 1512: iiquaden" ontbr.
V. 60, 1512: o

verftieten".

V. 62, 1512: Ncaiópne".
V. 69. Mogen we • dit vr.

gefi. wel wantrouwen ? De oude uitgg. hebben:
NBider bitter tranen", dat in elk geval een enkelv. is en het vr. bewijst.
V. 74, 1512: A. m. a. f. verfceyden moet".
1 Ook 1512 heeft hier de t, maar elders liefDe.
2 De utr. uitg. heeft hent, voor // thent", of als v. 9 i tent", de andw «tot".
XXXV
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VAN DIE BITTER TRANEN ONS HEREN.

ghenoechde oufe lieve Heer niet, hl en woude ons oeck liefte
bewifen nae fijnre dopt. Daer om voir hy te hemel , ende
voirde die teykenen fijnre wonden nuit hem , op dat hife fijn.
hemelfchen vader mocht bewifen. Hier om felftu Gode dit
..hebet (preken:
Ick daneke di , heer Jhefu Criste ,
Want , du mijn God ende ' heer bifte,
Dat dine liefte was fo groet
Die du my beweeft tot inden doot;
Daer du ftondes anden cruce , eii ter lefter ftonden ,
80 Bytter tranen woudefte wenen voer mijn funden;
Doen du dijn vader ane bedefte,
Ende om mi foe bitterlijck ledeste.
Want nye en wert groeten liefte [belevet]
Dan een menfch fijn leven voer een ander gevet.
$ 5 Dijn liefte was boven alle lieft groet:
Du gaves di felver voer dijn vianden in den doot.
Boven defe pijne ende hertfeer,
Hebftu mi dijn liefde bewefen noch meer:
In dien dattu te hemel woutfte varen,
90 Ende dijn bittere wonden bewaren,
Op dattu dijn vader tot allen (tonden
Soudes vermanen voer mijn tonden.
Bi deler lieften vermaen ie di:
Keert dijn bermherticheit tot my;
95 Ende ghif mi die ghen ade , lieve heere,
Dat ik dijn mertelie ere;
Datfi mi te hulpe come in mijnre- lefter noot,
Ende bewaer mi voer den ewighen doot!
Amen.
75

V. 83:.mbelevet" ontbr. in beide uitgg.
V. 88: V. D. ► hebfte".,
V. 90 , 1512: «bitter".
V. 92, 1512: ►' Woutfte".
V. 96: 1512: ►'leere."

VAN DIE SBV61V V&OECHIIEN ONSER LIEVER VROUWEh.
VAN DIE ERSTE VRUECIIDE.

Gaude, Maria,. Goods moeder, vruechden rijc !
Dijare vruechden en wert nie vreuchde ghelijc ,
Al is dat veel dijare vruechden waren
Doch fo wil icker teven eren.
5 Die eerfte was van wonder groet,
Doe dy God bi finen enghel ontboet
Dat hy dy hadde wtvercoren,
Bil vandi wonde fijn gheboren;
Doe dijn fiel gaf volboert
10 Tottes engel , Gabriel voert,
roert ontfaen aen dijn heilige liehaem
Jhefus Criftus , dat waer Goods lam.
Daer om is dat kuyfche lichaem dijn
Van Lethijn, dat vergulden fcrijn.
15 Ende dijn (iele , van goude roet,
Daer in lach dat manna , dat hemelfche broet.

Du bifte die blueiende roede Aá rons ,
Ende dat vluys heers Gedeons ,
Dat in eenre droegher ouwe
20 Nat wert vanden hemelfcen douwe.
Bider eerfter vruechde vermaen ic dy,
Dáttu dijn Kint bidt voer mi.
Verblyde my tot mijnre letter voet,
Bewaer my voer den ewighen doot!
VAN DIE ANDERDE VRIIECHDE.
25

Gaulle , Maria , hemelfche fonne,
Vol alre vruechde ende alre wonnen.
Dijn ander vruechde lach daer an,

V. 9, 1512: «« comfoert". -- V. 10 , 1512: ««engels". -- V. 17 , 1512: «« bloyende".V, 18, 1512: ovlies heere". — V. 22, 1478: D. d. herte lyeve K. bidt"; 1512:
Nbiddeft". -- V. 25 , 1512: «coninginne", rijmend op «minnen".
„
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.

Doe dat kynt, Sunte Johan
In fijnre moeder lichaem van vruechden fpranc.
30 Ende du fonghefte love fane
Van inwendigher vruechden : Magnificat!
Daarom biftu dat balfem vat,
Daer God den duoren balfem in goet,
Die van ons verdreef den ewighen doot.
3 - 5 Du bifte den bosch onverbrant
Die Moyses doch vol vuers vant;
Du byfte die bepoten gaerde
Die de Heere felver bewaerde ;
Du bifte des waren conincs Davidis
40 Die fcoen Abifac Sunamitis.
Dat was een wtvercoren ioncfrou,
An welcker die coninc had betrou.
Alfo rufte in dijn huus'
Wel .ix. maenden die heere Jhefus.
45 Bider ander vruechde vermaen ie dy,
Vrouwe , keert dijn ghenade tot mi,
Ende helpt mi alre j oncvrouwen vrouwe,
Dat ic God ewelic moet befcouwen.
DIE DERDE VRUECHDE.

Gaude , Maria , Heer Jeffe bloeyende rijs,
Du bifte alre vruechden een paradijs.
Dijn derde vruechde en can niemant volgronden,
Die di anftont te vrolicken (tonden.
Doe du gebaerft den heilighen Christ ,
Wes dochter ende moeder du bift.
53 Du bift die poerte heer Ezeciels,
Du bift oec die berch heer Daniels.
God quam doer der poerten felver gaen ,
Alfo dat fy nie en wert op ghedaen.
Vanden berch wert ghehouwen een fteen ,
60 Sonder mans hant , ende anders gheen.
Alfoe wort fonder mans konne
50

V. 32, V. D. «bifte". --- V. 34, 1512: uverlofte". - V. 53, 1512: libaerdefte". '--- V. 62. De utr. uitgave bemint de verkortingen; in pl. v. waer, heeft
de andw geware".
: N
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Van di gheboren die waer fonne,
Als die fonne fceem gaet door dat glas
Daer nie gheen broke aen en was.
165 0 roefe bloem , wat vruechde was dijn,
Dattu fchouwedes fijn godlic aenfcijn !
Hi lach te dinen borften, wel te moe,
Du brachfte hem menich cusfen toe.
Bi der derder vruechden vermaen ie di,
70 Keert dijn barmharticheit tot mi.
En helpt mi, dat ie , lieve vrouwe,
Dat godlike aenficht mach befcouwen!
DIE VIERDE VRUECHDE.

Gaude , Maria vrolike ley fterre,
Dijn vierde vruechde wil ie eren gherne ,
78 Die du ontfinghes tot den tiden
Doe die drie coninghen quamen gheriden,
Ende offerden dinen kynde thout
Wierook , mirre ende gout.
Die wierooc die priefter te offeren placli ;
80 Daer bi men wel bedencken mach
Dat dat ghebenedide kynt dijn
I3oghefte priefter (oude fijn,
Die hem (elven offeren tonde
Voer alder werlt groete funde;
85 Die bitter mirre beteikent fijn doot,
Die ons verloft heeft vit alre noot;
Dat gout bediedt boven alle dinc
Dat dijn kynt is een machtich coninc.
Daer om biftu dat elpen been troen
,

V. 63, 1512: «der zonnen fcijn". — VV. 65, 66: utr. uitg. 0 roefe bloem
wat was dat, dattu befchouwes fijn godlic aenficht. Andw. uitg. #0 rooie bloem
wat vroechde was dit, dattu fehouwes fijn godlic aenficht. "' — VV. 67, 68 : In
de oude uitgg. rijmt hier uren" met rften". — V. 77, Utr. uitg.: «Ende offerden dijn kynde grote thout", andw.: «Ende offerden dijn kint grote gauen". In
de le lezing is 't woord gaven uitgevallen; in de 2e heeft men met thout geen
weg geweten. Ondertusfchen is het duidelijk , dat een Koning «grote gaven t'houd
offeren" niet anders is dan wat we thands bij famentrekking zouden noemen:
n groote gaven toehuldigen" --- 'te hulde offeren". Zie een voorb. van houde als
kulde aan God in den «Leken-fpiegel", B. II, c. 44, v. 482. -- V. 83, ed. 1512:
afoude" -- beter, hoewel [oude dan voor fcoude zou moeten wijken. --- V. 87
In de uitgg. «« beteekent". ---j V. 88, ed. 1 5 1 2 : «gheweIclich".
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Daer op fat die wife coniuc Salomoen.
1}u bifte een- tortelduue fonder galle,
Du bifte een croei der heiiichen alle.
Bi der vierder vruechden vermaen ic di,
Bidt dijn lieven S oen voer mi ,
95 Dat hi gas numí1ermeer en. loet fterven,
Ick en moet fijn luildé verwerven!
90

-

-

DIE VIJFI?>E VRIIECHDE.

Gaude , Maria', roes ' fonder doern ,
Van eonincs David ftamme wtvercoren.
Dine vijfte vrueehde was doe .,
100 Bloeyende roefe van Jericho ,
Als du wtginghes van Betlehem
Ten tempel van Jherufalem,
Ende brocht daer dat Kindekijn
Ende offerdet den vader fijn.
105 Daer quam Simeon ghegaen,
Die hadde vanden heilighen gheeft verftaen,
Dat hi niet en foude fceiden van .deler eerden
Dat kint en foude hem te fiene werden.
Doet in fijn armen hem wert gegheven,
i 10 E n begheerde hi vaa vruechden niet langher te leven.
Daer quam oec vrouwe Anna , pi ophetiffe ;
Si begonden daer eerst dat vrolick lichtmiste:
Si ghebenediden dat lieve kint:
Want voer dien tide , nochte fint
115 En wert nie roe heilighen kynt gheboren;
Anders fo waer die went verloren.
Bider vijfter vruechden vermaen ik di,
Bydt dijn herte lieve kynt voer mi,
Verblijt mi in mynre lefter noot,
120 En bewaert mi .voer den ewighen dooi!
DIE SESTE VRUEC}IDE.

Gaude , Maria , fcoen morghen root,
V. 96. Hier is «hulde" nu gunst. — V. 103, ed. 1512 : «brachte&". — V. 112,
utr. ed. vbeginghen". — V. 118 , andw. ed. «feer geminde". Zoíl dat herte
lieve ook harde lieve (zeer lieve) beteekenen ?
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Dijn fefte vruechde was wel groet,
Die du. ontfinghes tot den (tonden,
Doe dijn kint wert weder ghevonden
125 Dattu , lelye bloem wtvercoren,
Haddefte drie daghen verloren.
Op nyewe wert hi di onderdaen.
Dijn kuifcheit heeft dat eenhoern ghevaen..
Du heeffte gemaket vanden leewe een lam ,.
130 Ende den wilden aern tam;
Du heeffte ghebonden den fterken Sampfon,
Du heeffte verwonnen den wifen Salomon;
Du heeffte den pellicaen ghevaen;
Die salamander is tot di wten vuer ghegaen.
135 D u heeffte verfuenet den grymmenden pantier
Du heeffte verwonnen dat elpendier.
In die wert die oude fenix ionck
Doe Yditum fpranck den hoghen rpronc
Vanden hemel totter eerden :
140 Doe God in di een kint woude werden.
Bi der fefter vruechden vermaen ie di
Keert dijn bermherticheit tot mi,
Ende dat ie ghenade vinde
An diners herte lieven kinde !•
DIE SEVENSTE VRUECHDE.
145

Gaude, Maria, hemelfche coninghinne ,
Dijn fevenfte vruechde trect boven allen finne
Die hemelfehe conine in !enen troen
Die croende di mitter ewigher croen.
Dier om biftu Abigael,
150 Die den conine David beviel toe wel:
Doer die cloeckicheit hoerre (innen
Nam hife tot eenre coninghinnen.
Du bifte vrou Esther , die cleyne borne,
Die Affuerus had wtvercoren.
155 Die cleyne born wies in een grote vloet :
V. 128 'eentbr.. in 1512. - V. 130 en volg. heeft 1 512 , als overal : #*du hebte''.
De Rr v. D. kopieert meest t'heeftfte», maar ook heeftfe" en Yheeft3e".. -, V.
144: zie V. 118.
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Sy wert coninginne over al fijn goet.
Also heeft dy heere bi dy ghedaen,
Ende di tot eenre coninghinne ontfaen.
Oeck liet die wife Salomoen
160 Tot lijnre rechter hant fetten een troen,
Daer hy fijn moeder mede ontfinc;
So dede die hemelfche conine;
Hi ontfinck di metter engelen fcaer
Tot sijnre rechter hant aldaer.
Bider' fevender vruechden vermaen ie di,
195 Bidt den hemelfcen conine voer mi,
Dat hi mi breit ghe totten troen,
Ende verleen mi die ewighe croen ! Amen.

AANTEEKENINGEN OP HET TWEEDE GEDICHT.

V. 13 , 14. Daerom is dat Icuyfche lichaem dijn
Van fethijn, dat vergulden fcrijn.

In het meefterftuk onzer middelnederlandfche literatuur leest men:
Dat hout , daer dat glas in ftont,
Was licht ende vast , ende heet cetijn.
(Reinaert de Vos, v. 5596)
De lofdichter op Maria zinfpeelt hier op het hout , waar uit de tafel bij het
tabernakel staande was famengefteld, dat Maerlant in dezer voege befchrijft in
den Rijmbible.
An die nordfide dar ieghen recht
Stopt ene tafle van houte cetin ,
Dair ie oec wel feker ave bin
Dat lichtfte oud eist datmen vint ,
Ende verrot niet en twint.
Zie Reinaert de Vos, uitgeg. door Willems, bl. 213.
[V. 17. vDu bi/te die blueiende roede Barons.

# Aarons dorre roede bloeyde binnen eender nacht van Gods woerden boven
der natueren aert. Alfo bloyde Maria doe fi haer kint ontfinc van Gods woerden,
fonder man." De glossa in 'Der sielen troost".
V. 18. Ende dat vluys heers Gideons.
Gedeon leyde een fcaepsvel op een drogen acker en bat Gode dat hi hem
een teyken gave dat den dauwe quam inden veile en foude dat nat maken en
alle dat aertrijc daer om foude droech bliven.... Dats een ghelikeniffe" — en
beteekent, dat Maria maagd bleef, gelijk het aardrijk droog, en. toch vruchtbaar was.

VAN DIE VII VRUECUDEN 0. L. V.

51

V. 49..... Heer Jeffe bloeyende rijs.
»Yesse was coninc Davids vader. Van Davids gheflachte quam een bloeyende
rjs, dat was Maria. Dat rijs bracht wt een edel bloem, dat was Ihus Xps. Een
bloem gaet uten rijs en (cadet den rij fe niet. alfo wort Ihus van Maria gheboren
ende dat fcade haren maechdom niet."
V. 55. Du bifte die poerte heer Ezechiels.
Zie onze „H. Linie", bl. 22, 50, 125-6.
V. 56. ....die berch heer Daniels.
Coninc Nabugodonofor [in Daniels boeck] , (ach in een droom een beelde voer
hem ftaen, dat wat feer groot. dien was dat hoeft ende den hals van gout. ende die
borften ende armen van filver ende die buyck was van metalen ende die beenen
en fcenen waren van yfer ende die voeten waren half vau yfer ende half van
aerde. Dat beelt fach hi ftaen bi eenen hoghen berghe. daer af wert [tonder
handen] gehouden een fteen.... Die fteen floech dat beelt ende maectet te nyet.
Bi dat beelt is betekent die werelt die was gulden ende goet int eerfte. daer
na wert Ii arch , dat was dat filver. daerna wert 1i noch argher. dat is metael.
Nu is fi yferen. Noch fal fy argher werden. dat is die aerde. Die groten
berch was Maria. van den groten berch werd [fonder hant] afgehouden een
fteen.... dat was Xps die wert geboren van Maria fonder mans toe doen. Die
(teen fcoerde dat beelt. dat is Xps tal ten ioncften daghe verftoeren alle de ghene
die die werelt ghedient hebben." A. Ta.]
V. 61. Alfoe wert (onder mans konne
Van di gheboren die ware fonne,
Als die fonne fcijn gaet door dat glas
Daer nie gheen broke aen en was.

Deze niet onaardige vergelijking is meermaals aangewend geweeft, onder
andere in een Kerslied, voorkomende in Willems liederen, bl. 419:
Duur lijt
Nam God der creatueren ,
Alfo ter menegher hueren
Duer dueren van glafe wel
De fonne fcient, fonder ghequel,
Naer Gods bevel
Zeer fnel.
In welk couplet het punctum achter 't vierde vers geplaatst den zin verftoort,
en het flotrijm ontbreekt.
Willems wist niet, althans de uitgever der laatste afleveringen des werks,
van waar dit lied voortkwam. Wij kunnen deswege inlichtingen geven : het staat
geschreven in een •'Pachtboek van verscheydene goederen competeerende 't gods«huys van St Jacobs binnen Gent, alsmede behelzende de rekeninge des ontfancs
»der yckinge van de Scheppenen" zijnde van den jare 1440 en berustende ten
stadsarchieve van Gent.
[De fchoone vergelijking, die wel van patristische herkomst zal zijn , vonden wij zuiver uitgedrukt in het XIIIe-eeuwsche lied:
Gheliic dat niet en quetft dat glas
Ut vitrum non leditur
Daer die fonne fciint dore,
Sole penetrante,
Geloven wi datfi maghet was
Sic il.efa creditur
Na der dracht als vore.
Virgo poft et ante.
of
Poft partum et ante.
A. Taa.]
Zie overigens onze H. Linie", bl. 125.
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[V. 128. Dijn 1cui,Tcheit heefi dat eenhoern ghevaen.

'God is wel gelijc den eenhoren. dat wert onderdanich eenre ioncfrouwen. en
leyt hem in haren fcoot ende dan wertet ghevangen." Gelijke hoedanigheid wordt
den elefant toegefchreven, die voor het meest ingetogen dier bekend Raat.. Of
er iets dergelijks van den wezenlijken eenhoorn, den rhinocéros, te zeggen valt,
kunnen wij niet bellisfen.
V. 133. Dus heeftfe den pellicaen ghevaen.
►' dats een vogel die gheeft fijn iongen fijn eyghen bloet ende daer mede maeckt
lyfe levendich altl'e die flanghe ghedoot heeft. So dede Criftus by ons."
V. 134. Tot di is die falamander wten voer, ghegaen.
u God is oec ghel* *e den falamander. Bats een dier ende wonet int vuer. Men vindt
berghen die altoos barhen van vuer ende en konnen niet geleffchen. In dien
vuere woent dye falamander. daer en mach nyemant toe tomen. Die ghene die
dat vanghen willen die maken een vuer verre van daen. Als die falamander dat
vuer liet fo loopt hy wt fijn vuer in dat voer.... Alfo was Xps inden .koot des
hemelfchen vaders. daer en tonde nyemant tot hem komen. doe maeckte Maria
hier neder een ander vuer in aertrijck, dat is voer der barnender liefte.... Doe
onfe here dat vuer lach quam hi uten fchoot fijns hemelfchen vaders ende liep
int reyne lichaem onfer liever Vrouwen Maria. alfo werdt hi gevanghen."

A. TH.]

V. 136.

Du hefje verwonnen dat elpendier.

In de glosfa staat er : / God is oec ghelijck dat elpendier dat is foe groet,
Hdattet een borghe of een ghetimmer op fijn rugghe draghet. daer wel XL. manHnen op fijn : als dat wilt is, foe pleecht ment te vangen mit eenre kuifcher
Nmaecht," enz.
,

V. 137.

In die wert die oude fenix jont
Doe Yditum fpranc den hoghen fpronc
Van den hemel totter eerden,
Doe God een kint in di wilde werden.

De glosfa zegt : #God.... doe hy een kynt wert, vloech van den hemel in
dat vuer dat Maria in hoerre fielen hadde, daer om is hy gheheten Yditum,
»dat is een fpringher. Daer om finghet men in die hemelvaert ons Heren in

n

veenre Sequentie:
Huic nomen extat conveniens Yditum,
Saltum de celo dedit in virginalem tentrem.

VAN DEN .%V. VROUDEN ONS HEREN.
Legende.
Het lach een guet menfche voerden altaer fijns Sceppers mit groter
ynnicheyt ende mit wenenden ogen , ende vermaanden onfen Heer
des lidens , dat hi op eertrijc geleden heeft.
Doe antwoerde' onfe Heer, ende fprac : «Du vermanes mi al mijns
lidens dat ie heb geleden , ende du en vermanes mi niet der vrouden,
die ie overvloedelic had aenden cruce."
Doe fprac die ynnige mensche : i#God , Schepper hemels ende der
eerden , ie en weet niet : hadftu enige blijfchap aenden Cruce ?"
Doe antwoerde onfe Heer : 111e had voel [veel] vrouden aenden
Cruce , doe ie al mijnen noet had verwonnen , ende . dat menfchelicke
gefecht vertoeft had. Welc menfche mi dier vrouden vermaent mit .XV.
Pr. nr. ende Ave Maria , die fal meer loens ontfangen dan of hi mit
fijn eygénre tracht toge over dat meer , ende wonne dat heilige graft
en dat dan ftichten [dede] midden in die Kerftenheit. Die felve menfehe
folde meer. loens ontfanghen dan of hi ginc tot Sinte Jacob , en in een
yegelike botfcap fpreec een Pr. nr.; ende hi fal meer loens ontfangen
dan of hi ginc in Yndien tot Sinte Thomas. Ende dat alle bergen
waren pappier , ende alle meer ynt , ende alle menfchen die fnelfte
fcrijvers waren , die en tonden niet befchryven dat grote loen."
Doe fprac die menfche : #O hemelfche Vader , wilt my doch dat
leren en doen bekenen [bekennen] , daer du foe groet toen voer
geven wolt."
Doe fprac onfe Here ; lDie ierfte vroude was , •dat ie nummer meer
wt mijns vaders rij e fcheiden en folde , als ie daer wt gefcheiden was.
Pater noster. Ave.
Die IJ vroude dat ie aenden cruce al mijnen noet verwonenen
(sic) had. Pater nr. ave.
Die IIJ , dat ie in die ellende ende bitterheil die ie aenden cruce
had nimmermeer en fal coemen abc ic doe was. Pr. nr. ave.
Die IIIJ, dat ie mit logen nye en was gevonden. Fr. nr. Ave
Maria.
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Die V, dat ie verwonnen had dat mi mijn lieve moeder nimmermeer in dien iamer Fien en fal als 11 mi daerin geien heeft.

Pr. nr. ave.
Die VI , dat ie mijn godlic aenficht fal ewelic aenfien. Pr. nr. ave.
Die VIJ , dat ie mit mijnen edelen bloden [bloed] verloeften die
meer dan vijf dufeiit iaer nae mi hadden gebeit fcreyende. Pr. nr. ave.
Die VIIJ , dat ick mijns vaders gebot altemael nae fijnen wil had
volbracht. Pr. nr.
Die IX, dat ic mit mijnen edelen bloeden had levende gemaect
die mi in -wie en rouwe aanropen. Pr. nr.
Die X , dat ie wael wifte dat ie aenden derden dach op folden ftaen
vander doot, het , waer den Ioeden lief of leet. Pr. nr.
Die XJ, dat ie wael wifte dat mijn menfcheyt te hemel folde
varen totten overften throen der hemelen. Fr. nr.
Die XIJ, dat ie fal fitten aen die ftede ter rechter hant des vaders
in fijn rij c. Pr. nr.
Die XIIJ, dat ic alle mijn diences folde getrooft werden 1 in mijns
vaders rijc. Pr. nr. Mie.
Die XIIIJ , dat mi mijn hemelfehe • vader ontfanghen folde mit alle
den hemelfchen heere. Pr. nr. Mie.
Die XV vroude was dat alle die aen mijn woerden ende werken
geloven , die ic gefproken heb of gedaen op, eertrije die wil ie fluyten
in dat flot der "heiliger Drievoldicheit , ende wilfe laten befcouwen dat
fpiegel mijnre godliker claerheit.
-

Wij bepalen ons tot eene enkele aanmerking wegens deze
fraaye recht dichterlijke Legende , waarin onder andere de vijfde
vroude het teederfte gevoel aan den dag legt.
Onze Heer zegt in die Legende, dat » welc menfche hem
» dier XV vrouden vermaent mit XV pater nofters en ave Ma)) rias meer loens fal ontfangen dan of hi gine in Yndie tot
» St Thomas''.
Men zoeke hier geene toefpeling op het W. I. eiland S. Thomas , hoewel het fchrift van ons t gebedenboek er zich niet
bepaald tegen verzet , dat het zou kunnen dagteekenen van
na de ontdekking van Amerika. Hier wordt een heiligdom
1 NB. Dit moet «tien" zijn, of 'ic" moet wechblijven.
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van den Apostel Thomas in 0. I. bedoeld , in welke ftreken
de H. Thomas het Evangelie verkondigd heeft. Die pelgrimsplaats wordt hier . zeker aldus nader bepaald , om ze te doen
onderfcheiden van St Thomaes • ven Erfoerde , opgegeven in de
pelgrimagien in de XVe eeuw en in later tijden van rechtswege voorgeschreven* door de ftad Gent, en waarvan de lijst
voorkomt in Cannaert , Bydragen tot de kennis van het oude
strafregt in Vlaenderen , (Gend , 1835 , bl. 331 358). In die
lijst ftraalt het dichterlijke tijdvak der volkbeheerfchende sage
noch door : men vindt er onder andere plaatfen ter pelgrirna-gien de beide volgende in aangeduid : » Te kersen t'Atrecht"
beter gekend onder den naam van » la Sainte Chandelle d'Arras",
en waarvan , volgens Cannaert, reeds gefproken wordt in een
arrest van 't parlement van Parijs des jares 1285 in dezer
voegen : Juxta lorum ubi candela Beate Marie eft repo/ita ,
et pcbi con fuetum est a Deo malta miracula operari. Ook leest
men aldaar ter pelgrimagie aangewezen : » Te Bordiaus , te
» Sinte Michiels , daer de roede is daer God de helle mede
brac."
[Wat de kaars van Atrecht aangaat — men weet dat het
een voortreflijk gothiek monument was , dat onder den- moker
der volksverlichting en rehabilitatie der menschelijke rede gevallen is. A. TH.]

NEDELANDSCUS BOUW- EN DEELDLEGENDEN,
II

1

Als wij onze mededeeling van volksoverleveringen, die
zich aan kunstwerken verbinden, wenschen voort te zetten , dan gefchiedt dit nog met een ander doel, dan om blootelijk onzen lezers het genot van eenige volkspoëzie te geven. Vooreerst willen wij aan de minder verganklijke en minder vlottende
drukletter .dat gene vastketenen , wat maar al te licht, in onze
dagen van buitengewone ontwikkeling der vatbaarheid en gele-•
genheid om 74ieuwe indrukken te verkrijgen en van buitengewone
verzwakking - van het menscheli*k geheugen , verloren zou gaan;
in de - tweede plaats , willen we duistere handfchriften en gedrukte oude folianten , wier omvang niet tot doorlezing aanmoedigt , voor die gedeelten onder het oog onzer vrienden brengen,,
welke fpeciaal in onze » Warande" te huis behooren, en, ten
derde, willen we, bij uittreksel, eene verzameling nederlandsche
volksoverleveringen aan onze lezers nader doen kennen , welke
tot dus-verre te weinig zijn gewaardeerd , en op wier miskenning de ondernomen uitgave heeft fchipbreuk geleden. Wij
bedoelen , de verzameling nederlandsche zagen , door wijlen
den voortrefflijken J. W. Wolf bewerkt , en waarvan men begonnen heeft eene aangevulde vertaling in het Nederlandsch
aan ons ondankbaar publiek voort te zetten. 't Was niet genoeg, dat Wolf, voor deze nederlandsche fchatten , in het vaderland geen uitgever vinden kon 2 maar toen eene onderzoeklievende hand ze ter fpijze voor den waarlijk niet overvoeden
geest der Nederlanders nog nader had toebereid -- moest
ook deze vertaling onvoltooid blijven , en de uitgave kon niet
.

1 Zie #D. Warande", 1856, blz. 155 en volgg.
2 Verg. onze YLittérature néerlandaise". bl. 25, 26.

NEDERLANDSCHE BOUW- EN BEELDLEGENDEN : II.

527

verder dan de derde afl. worden voortgezet 1 . Om aan te toonen , wat de bedoelde verzameling alleen voor de gefchiedenis
onzer kunst en van onzen eesthetischen geest in lageren zin
belangrijks aanbiedt , lichten wij daaruit de volgende proeven,
geteekend met W-f, en verrijken er de tegenwoordige bloemlezing mee. Mocht het tot betere beoordeeling en , zoo mogelijk , tot voortzetting leiden der uitgave van den vertaalden
Wolf. 't Zal wel onnoodig zijn te herhalen , wat in Duitschland de minste lezer van zelf begrijpt, dat de waarde dezer
legenden niet afgemeten wordt naar heure mindere of meerdere
waarfchijnlijkheid of ftoffelijke mogelijkheid zelfs.
I.
Tempel van Stavo en stad. Bunswijk.
In de Indische landen was , ten tijde van Alexander den Groote ,
eene groote menigte volks bij loting gedwongen het land te verlaten , vermits het allen niet kon voeden. Over deze . landverhuizers
waren , door hunnen Vorst , drie gebroeders , Friso , Saxo en Bruno
als aanvoerders gesteld. Deze uitgelezen mannen, die zeer jong,
stout en strijdbaar waren , dus vertrekkende , zijn bij Alexander den
Groote in dienst gekomen , doch reeds na twee jaren is Alexander
overleden, en vermits deze lieden streng geregeerd hadden , zijn zij
zeer gehaat bij de Aziaten geweest , en zijn zeer kort daarna vertrokken , omstreeks het jaar 3670 na de schepping der wereld , om eenige
Heeren , plaatsen of landen te zoeken, bij of in welke zij konden
leven. Ten laatste zijn zij omtrent de Noordzee aangekomen , en
ziende daar noch steden , noch dorpen , noch huizen staan, vermoedden zij wel , dat het een wild en woest en van niemand bewoond
oord was. Zij zijn daar aan land getreden en de grond en vruchtbaarheid behaagde hun zeer wel ; zoodat zij met elkander besloten om te
blijven en zich daar neder te zetten. Toen hebben zij , bijzonder bij
eene rivier het Vlie genoemd , die hare uitwatering in de Noordzee had, zeer vele en groote woningen gebouwd en eenen schoonen
en zeer heerlijken Tempel gesticht , in welken zij hunnen voornaamsten God S t a v o plaatsten. Zij bewoonden deze plaats lang, doch
daar deze broeders ten laatste om het weiden der kudden , en
1 Bij F. Wilkens, te Groningen , 1844.
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andere nooddruftige zaken somtijds verschil kregen , zoo heeft Friso
met zijne broeders willen loten . wie van hen daar zoude blijven , opdat zóo de anderen konden vertrekken. De anderen echter wilden dit
niet toestaan ; maar waren bereid (als de jongste zijnde) te vertrekken, doch onder beding , dat door hun vertrek de broederlijke liefde
geenszins zoude afgesneden worden. Hierna hebben Saxo en Bruno van
hunnen oudsten broeder Friso afscheid genomen , zijn verre in 't Oosten opgetrokken en hebben zich bij de Elve , niet verre van malkander nedergezet , wijl daar toen ter tijd nog een groot deel lands
woest en onbewoond lag. Saxo noemde dit Saxenland ; maar Bruno
week eerlang , met de zijnen , zijwaarts af , opdat ook tusschen hem
en Saxo geen .tweedragt zoude rijzen. Op verscheiden plaatsen begon
hij te timmeren en te bouwen. Onder anderen ook de stad B r u n s w ij k,
die hij naar zijn eigen naam zoo noemde wijl hij , als jongste broeder gaarne altijd voor de anderen geweken was (B r u u n s -wijk).
W f.
II.
-

•

Stad Haarlem : Bakenessergracht en -kerk.
In oude tijden werd Holland en Friesland door . reuzen bewoond.
Onder dezen had er een , Lem genaamd , te Leiden zijne woonplaats.
Deze kreeg van eene reuzin eenen zoon , dien hij mede Lem noemde,
en die daarom gewoonlijk Lem de Tweede heet. Als de knaap volwassen en Ridder geworden was , stichtte hij in de nabijheid van Leiden
eene stad en noemde deze naar zich zelven Haarlem (Heer Lem).
In dien tijd was het tegenwoordige Haarlemmerhout aan Bacchus
gewijd , die daar een schoonen tempel had. Hiernaar heet nog heden
eene ' g r a c h t in de nabijheid van Haarlem Bakenessergracht en eene
k e rk Bakenesserkerk. W---f.
III.
Nog nader van Heer Lem.
De Kastelein of Burggraaf van Leiden had bij zijne vrouw vele kin
deren en daaronder eersen zoon , genoemd Lem of Willem , die een
sterk kloek en wijs man was , zoodat de Wilten hem om zijne dapperheid tot Koning kozen. Van dezen Burggraaf Lem zijn de Burggraven van Leiden voortgekomen , dat nu de Heeren van Wassenaar
zijn. Ook hebben deze nog den tol en het g►ruyt-geld en bezitten
den burg.
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Deze Lem had éene reuzinne tot huisvrouw, bij wie hij eenen zoon,
Dibbald geheeten , won, die naderhand Koning van [West-]Friesland
werd. Deze Koning Dibbald had ook eene reuzin tot vrouw en een
zoon , ook Lem genoemd , een sterk vroom Ridder. Deze Heer Lem
deed eene sterkte bouwen en noemde die naar zich zelven : Here Lems
stede; dit is de stad Haarlem. W—f.
IV.
Koning Ezelsoor en zijne sloten.
Heer Lem had een zoon, met name Aurindulius. Deze was Koning
van Friesland en de ileke luden" (het algemeen) noemden hem
iiEzelsoor", omdat hij lange ooren had , gelijk een ezel ; maar dit is
al verzierde logentaal ; want hij was genoemd Aurindulius of Etzelinus. Deze Koning had eene reuzin tot vrouw , waarbij hij vele kinderen had en bijzonder eene schoone dochter, die naderhand Koningin
van Friesland werd. Deze Aurindulius was niet alleen Koning van
Friesland , maar ook van Wiltenburg cn Holland. In die tijden was
de manier dat de Koningen zich Koning noemden van die plaats,
waar zij hunne woonplaats hadden. Naardien deze nu in Friesland was,
noemde men. hem Koning van Friesland. Aurindulius had Holland
lief en verkoos het boven andere landen. Om daar te wonen deed hij
bij Voorburg een hoog en grootsch kasteel bouwen , dat zijns gelijke
niet had. Het w, as genoemd Koiiing Aurindulius' slot. Daarna bouwde

hij nog een slot aan de noordzijde van de Wildernisse omtrent
Noordwijk. Deze twee sloten stonden tot de tijden der Noormannen,
die ze verwoesten. De Koning Aurindulius leefde zeer lang en had
Benen zoon , genoemd Valk , die ook een sterk kasteel aan de noordzijde van de wildernisse nabij den Rijn bouwde en dat Valkenburg;
noemde. W---f.
Naar de hou. Chronijcke van 1517.

mm
Slot Gelder.
In den Jaro onzes Heeren , als men schreef 878 , en Karel de Kale,
Keizer van Rome was , toen was er in het land beneden Keulen een
groot veld of plein , onder het gebied van den Heer van Pont behoorende. In dit veld hield zich [onder een grooten mispelboom] een
oud , vervaarljjk , fel en vern jnend vreieaeUjk dier op , hetgeen veel
iXXVI
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kwaad berokkende ; want het verslond . alle menschen en beesten , die
.
onder zijn bereik kwamen.
Dit felle dier riep dikwerf met grooten geruchte , u Gelre ! Gelre!
Gelre !" Het had groote brandende oogen , die men des nachts als
't duister was , bescheidelic ende claerlic sien mochte.
De bewoners van die streek , alwaar zich dit monster bevond , ruimden langzamerhand alle dat land en zouden gezamenlijk vertrokken
zijn ; indien zij van het ondier niet verlost waren geworden. Doch
[Otto] , de Heer van Pont , die daaromtrent woonde , en vele schade
van dit beest leed , had twee zonen, die beide heerlijke, stoute, jonge
mannen waren ; de een heete Lupold , de andere Wijchaart [Wichard].
Deze jongelingen nu namen , op aanraden van hunnen vader , zich
voor dit monster te bestrijden.
Zij rusteden zich wel toe , trokken tegen den nacht uit, kwamen ter
plaatse , waar zij meenden dat het dier zich ophield en bemerkten het
al spoedig door de lichtinge zijner oogen , trokken toen in den naam
van God er tegen op en overwonnen en doodden het. Toen zij dit
dier verslagen hadden , was al het volk, hetgeen daaromtrent woonde,
zeer verblijd , dat zij van dit kwaad venijnic► dier verlost waren , zij
begaven zich alle onder deze twee broeders , en kozen hen om voog-

den over hun land te zijn.
Deze twee broeders nu stichtten met hunnen vader , op de plek ,
waar het beest verslagen was , een begrip en veste en noemden dat
G e 1 r e , zooals het dier plagt te roepen. Dit is de stede van Gelre ,
van welke veste ofte stad , het geheele land zijnen naam verkregen
heeft.
Eenige jaren daarna stierf Lupold, de jongste broeder, en Wijchaart
bleef alleen Voogd van , daarna stierf ook de Heer van Pont , zijn
vader ; en Wijchaart werd mede Heer van Pont. Deze Wijchaart voerde
tot wapen een schild van goud , met drie mispelbloemen van keel.
[De oude Cronijke van 1517 stond den vertaler bij dit verhaal alweder ten
dienste; hij volgde haar bijna woordelijk. Wolf putte het zijne geheel uit Van
den Bergh, wiens verhaal van het onze merkelijk verschilt].

VI.
Slot van de Hunnen.
Het huis Teklenburg is het oudste en beroemdste in geheel Friesland. Den naam vindt men verschillend opgegeven , ttls Teklaburg,
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Titneburg , Teutenburg en Tekneburg. Volgens een algemeen verbreid
eeuwenoud gerucht , hebben de Hunnen het gebouwd , wier bcgraafplaatsen de Hune- (Hunne-)bedden ook in deze streken veel gezien worden. Niet verre van hier ligt de oude Arke-steen , dat is Harke-,
Herke- of Herkules-steen. W---f.
VII.
Stad Campen.
De stad Kampen in Friesland [Overijsel] is van twee groote reuzen gesticht, die in oude tijden daar hunne woonplaats hadden , gelijks over 't geheel vele reuzen in den omtrek waren. Zoo verzekeren
de visschers van het eiland Ens , dat rondom groote steenera , gelijk
aan die der Hunebedden , op elkander gestapeld , diep onder 't water liggen. W—f.
VIII.
Odinaars-burg -- Oedtmarsen.
Op de plaats waar nu Oedtmarsen (Ootmarsum) staat , verhief zich
te voren de burg eens grimmigen heidens Odinarius genaamd. Toen
deze stierf , beval hij , op zijn graf eene hooge pyramide te bouwen,
opdat alzoo zijn aandenken zoude bewaard blijven. Deze pyramide is
later omver geworpen , en in de plaats een kerkje gezet. Het gewelfde
graf echter bleef ongeschonden en bevindt zich onder den drempel
der kerkdeur. W—f.
Ix.
Jupille , een Keizerslandhuis.
Toen de keizer Diocletianus , die den bijnaam van Jobius draagt,
nich eens in Tongeren bevond en nog eenen ondergeschikten rang
bekleedde , voorspelde hem een Druïden-wijf dat hij Keizer werd,
wanneer _ hij een wild zwijn gedood zoude hebben.
Sedert dien tijd was Diocletianus geheel -aan de jagt overgegeven
en liet spoedig daarna een landhuis voor zich in het woud bouwen,
om van daar het wild des te beter te kunnen beloeren. Dit landhuis
heette naar hem JJobii villa en stond op de plaats , waar thaxis Jupille
ligt, hetwelk van daar zijnen naam verkregen heeft.
[#Imperator eris, cum Aprum occideris ," zeide het Druïdeiwijf
tegen hem ; Aper heette echter ook de Prae/ectus praetoriae , welken
Numerianus vermoordde.] W---f.

^
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x.
Gedenkbeelden te Riehon.
In de eerste eeuw na Christus' geboorte leefde er een Koning van
Tongeren , welke Lotrangus heette en die eenen zoon had , Richar
genaamd , welke te Jupille woonde.
Op eenen zekeren dag was deze Richar op de jagt gegaan en vervolgde een groot wild zwijn. Vermoeid en afgemat vlijde hij zich na
lang jagen bij eene bron neder, - en zette na zijnen brandenden dorst
gelescht • te hebben, zijnen weg door het woud zoo lang voort, totdat
hij het einde bereikt had. Tot zijne groote verbazing ontdekte hij
aldaar eene stad , waarin hij al ras Tongeren herkende. Dit verwonderde hem nog te meer dewijl men te dier tijde , om van Jupille
naar Tongeren te komen , geenen anderen weg kende dan dien over
Hoey of Trecht (Maastricht) voerde.
Over zijne ontdekking ten hoogste verblijd , ging hij den weg,
waarlangs hij gekomen was, terug , en maakte om dien steeds te
kunnen wedervinden, teekenen aan de boomen. Toen hij naar Jupille
wedergekeerd was en zijnen vader het avontuur medegedeeld had,
was deze niet minder verwonderd , en liet in zijne vreugde daarover,
de bron bij welke Richar zich uitgerust had , tot een aandenken aan
dit voorval met vele beelden versieren en noemde haar Richarsbron (Richer-fons , Richon.) W--f.
XI.
De Hondsdam.
Toen Floris III , Graaf van Holland , in Walcheren ontvangen en
gehuldigd was , zond hij, in Holland teruggekomen [overeenkomstig
de vredesvoorwaarden] , de beste werklieden [1000 in getal] en dijkmeesters naar Vlaanderen , om den dijk aldaar te herstellen. Toen
deze bij den dam kwamen , vonden zij onder den gebrokenen dijk
eenen hond , die daar te blaffen en te huilen lag, hetgeen zes dagen
en nachten lang duurde. Ten laatste hielden de oude dijkmeesters,
dewijl men niet wist wat dit beduiden moest , met elkander raad en
besloten den huilenden hond in het gat te werpen. Terstond stond een
onversaagd Hollander op, die den hond bij zijnen staart greep en in
het grondelooze gat wierp. Toen dit geschied was. , bragt men eene
groote menigte van aarde en groene zoden aan , die men er op wierp,
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waardoor het gat gestopt is en men vaste grond verkregen heeft.
Toen nu de arbeiders, die zich aldaar ophielden , door hunne tenten en hutten eene kleine stad gevormd hadden , gaf de Graaf Philips
van Vlaanderen , dit ziende , aan alle de genen , die daar blijven
Wilden , al het land , hetgeen zij bedijken en van de zee inwinnen
mogten , van den Dam tot Aardenburg ten eeuwigen dage te bezitten,
voor hen en hunne nakomelingen. Hij gaf hun nog hierenboven vele
andere vrijdommen en privilegiën , waardoor verscheidene Zeelanders
en Hollanders zich aldaar vestigden en alzoo den grondslag leiden
eener stad , die zij naar den hond , die in het gat geworpen was,
Hondtsdam noemden.
[Het. stadje Dam voert daarom ook heden nog eenen hond in zijn
wapen.]
W -f.
XII.
Ossenburg en Lancaster — Saxiesch en Friesch Karthago.
Als de Saxen in Engeland aangekomen waren , verzochten zij den
Koning hun zulk een plek lands te geven , als zij met eene ossenhuid
konden omtrekken. Toen hij hierin bewilligde , sneden zij de huid in
smalle riemen , trokken daarmede eene ruime plaats om, en bouwden
daar eenen burg , dien zij Ossenburg noemden.
Men verhaalt het zelfde van den bekenden Frieschen Vorstenzoon
Hengst of Hengistus. De Koning had dezen geantwoord : dat de wetten der voorvaderen verboden , vreemdelingen eenig land in te ruimen en te schenken ; ook zoude hij zich daardoor de ongunst der
Brittaniërs zijne onderdanen op den hals halen ; daarom verzocht hij,
Hengist zoude voortaan niet op kleine giften zien, maar op zijn goed hart.
Toen zeide Hengist : verleen mij dan zoo veel lands als ik met eene
ossenhuid kan omleggen , ten einde daar eenige vastheid op te bouwen. Dit vergunde de Koning hem. Toen sneed Hengist de ossenhuid in kleine lange riemen , die hij om eenen steenachtigen grond
lelde , timmerde daar met groote naarstigheid eene stad en noemde
die in de Friesche sprake Cancastra , die men nu Lancaster heet.
Als dit nu meest alles voleindigd was , is er nog een zeer groote
hoop uit Friesland gekomen , die Hengist alle binnen deze nieuwe stad
heeft opgenomen. W--f.

EEN DRAMATIESCII GEDICHT
TER EERE VAN JOOST VAKDEN VOND. L.

Er is verfchil van meening over de dramatische . hoedanigheden van den grootsten nederlandschen dichter der XVIP
Eeuw, die vooral in de dramatische poëzie heeft uitgeblonken.
Sommigen zeggen : Vondel heeft geen charakters • gefchilderd;
Vondel is heerlijk en wechaeepend , wanneer de dichter fpreekt
door de keel der rijk gedoste figuren , die hij opvoert ; hij
verhaalt voortreflijk , als hij langs dien zelfden weg den toefchouwe„r tafereelen van gebeurde feiten voordraagt : naar
zijne Muze baart geene kinderen , gelijk de: moeder der menschen het gedaan -heeft , die , door de natuurlijke , vrije ontwikkeling van hun aanleg - en de involging van hun verfcheiden wil, een Káin- en Abel-Treurfpel niet elkander aanvangen,
en worstelen met meer dan woorden , door den dichter gerhetorizeerd. Anderen meehen , dat al fchept of fantaizeert Vondel geen gedrochten , zoo als Shakefpere het verftond al
laat hij beurtelings flechts groote hartstochten , in .hare algemeenheid , en hemelsche en huiselijke deugden met haren
zoeten wadem zich uit de door hem opgevoerde persoonlijkheden ontwikkelen -- in de fehildering van die hartstochten,
bij verfcheiden personen , toch geenszins eene fijne afwisfeling
en eigening ontbreekt van zekere . handen aan zekere gelaalstrekken (zoo als Rembrandt en Van der Helst het verftonden) ;
dat men bovendien volftrekt dergelijke uitersten alf Shakefpere
en Goethe fehetsten , ellenden ' die u ongeduldig maken over
het wreed genoegen des dichters, wiens kunst u plaagt, .ontroert, ontftemt en aan de redelijkheid van den zelfmoord
doet gelooven , dat men volftrekt zulke geforceerde overdrijvingen van de gewone uiting der menschelijke charakters niet
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behoeft , om van dramatiesch genot te kunnen fpreken ; zij
beweeren ook, dat niet alle genres zich altoos in hunne laatste
uitdrukking behoeven te openbaren : dat in den regenboog der
kunst-genres het groen, violet en oranje niet behoort te ontbreken , en dat iets een voortreflijk kunstwerk kan zijn , al is
het niet allereenvoudigst epiesch , of allerftelligst dramatiesch.
Ook over een dichter van onze tijd beftaat verfcheidenheid
van meening. Sommigen betwisten Hofdijks dramatiesch talent
zelfs met eene onftuimigheid , als of ze van rneening waren,
dat iernant, die een uitftekend fchilder en een goed zanger
in de kunst is, daarom alleen reeds geen dramaturg kan
wezen. Dat is eene klip , waarvoor de kritiek zich te wachten
heeft. Al heeft men een aangename buitenplaats .. daarom
behoeft het huis in de ftad niet minder » logeable'.' en .» comfortable", noch van een goeden tuin verfroken te zijn. Dat
Da Costa en Beets dichters zijn, bewijst niet, dat ze als theologen buiten aanmerking behooren te blijven.
Het kwam ons, uit hoofde der meenings-verfcheidenheid .,
die er ten aanzien juist van Vondels en Hofdijks dramatiesch talent beftaat , niet onbelangrijk voor, een plaatsjen in
te ruimen aan eene beschouwing over »Vondel gekroond",
bezongen door Hofdijk. Menige aanmerking van . den HeerDonker zou ook onze aanmerking zijn maar tot het verkrijgen van een eindoordeel over het belangrijk - gedicht van
onzen rijk begaafden vriend, is het noodig , dat men zich, bij
de lezing der recensie , het genot verfchaffe der lezing zelve
van de fchoone vaerzen , waarin met zoo veel .warm gevoel
en zoo veel diepte van opvatting de verfchillende kunsten en
genres bezongen worden. wij geven nu het woord aan onzen
.

vriend Donker.
Heeft de Rederijkerskamer opgerigt in 1844 , voor weinige
jaren een goede - greep gedaan door ter nagedachtenis van
Willem Bilderdijk een feest te vieren, evenzeer juichen wij de
gedachte toe van Hofdijk oen op eene dergelijke wijze Vondel
te vereerd. Dat hij daartoe in de eerste plaats den blik ge-
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rigt heeft naar de Haarlemsche kamer Lourens Jansz. Coster,
beschouwen wij als eene regtmatige hulde aan Benige zeer
verdienstelijke leden dier Kamer gebragt. Tot zoo verre althans heeft 's dichters. streven 'Onze geheele sympathie.
Ook het onderwerp : Vondel gekroond door zijne tijdgenoten, mag ons toelagchen , sinds wij weten , dat het nageslacht
op - die krooning zijn zegel heeft gedrukt; en moge op zich
zelf beschouwd die vertooning door - lustige schilders , wier
producten wat al te zeer- bewijzen , dat zij gaarne - een kan
door èene kroes gooiden , na een feestmaal ; juist niet zeer
veel bewijzen , de tijd , die alle omtrekken verzacht , heeft het
mogelijk gemaakt thans in haar niet anders te zien dan eene
hulde door kunstenaars aan een broeder gebragt , terwijl het
verder aan den dichter verbleven was , wat nog hinderen
kor , 'door eene goede verdeeling van licht en bruin te doen
vergeten. Vondel gekroond door mannen als Rembrandt van
Rijn , Bartholomeus van der Helst , van Carmen -- het mogt
vooral den =schilder-dichter Hofdijk toélagchen. Zoo iemand —
hij scheen daartoe de geregtigde persoon. Wij willen dan ook
gaarne erkennen , dat hij. een werk geleverd heeft , waarin
waarachtige kunstzin en poëzij niet ontbreken , ja zelfs in
zoo ruime mate gevonden worden , dat men het betreuren
mag, -dat de auteur zijne schoone materie niet tot een waarachtig meesterstuk heeft verwerkt.
Wij bevinden ons in den Voetboogs- of Sint Joris-doelen
te Amsterdam , en door een deur op den achtergrond zien
wij een met gasten en spijzen wel voorzieren disch. Met
zorg , met wat te veel uitvoerigheid voor Rederijkerskamers
zelfs , wordt het ameublement afgeschilderd wat zich op het
tooneel moet bevinden , ja er wordt aangegeven hoe de partijen van licht en duister moeten worden verdeeld. Vervolgens
hoort men muzijk en eene stem komende van den disch.
Het geldt hier een , drinklied , waarvan het refrein door
het koor wordt herhaald. Terwijl men zingt treedt Rembrandt
voor ; hij rigt den blik naar den achtergrond , en spreekt,
na eene poos- in gedachte verzonken te zijn geweest:
,

-
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,/Natuur 1 wat zijt gy schoon by uw verrukklyk spel
Van malsche dommeling naast sterke en teere kleuren
Doorzichtbre schaduwen naast lichten, tintlend hel....

(Na een oogenblik zwijgens).
Natuur ! ... o , waar gij schept , in weelde schept , daar treuren
De verwen op 't palet, daar kwijnen ze op 't paneel
Natuur! neem wech mijn ziele — of stort ze in mijn penceel.

Weder doet zich een stem aan den disch hooren. Het is eene
opwekking tot vrolijkheid , eene aanbeveling om de kunst,
die , waar ze het brein beheerscht , hoofd en hart vermoeit,
op zijde te werpen , hetgeen op nieuw aan Rembrandt , die
nog altijd alleen blijft staan , bespiegelingen ontlokt. Daarop
treedt van der Helst naar voren en vraagt waarom Rembrandt
het tafelrumoer ontvliedt. Rembrandt zegt te oud te zijn om
lang bij - dartelheid te kunnen vertoeven , waarop van der Helst
aanmerkt, dat het toch iets anders is , wat hen thans hier
brengt , en nou blijkt ons uit Rembrandts - antwoord , dat liet
feest dat men viert allerbelangrijkst wezen moet.
Everdingen , de landschapschilder, een Alkmaarder van
geboorte , en Lin gelbach. , de vervaardiger van zoo vele geestig
gestoffeerde kaaigezigten , treden op. Everdingen beweert, dat
het moeijelijk moet zijn te beslissen , wien de eere gegund
wordt om den dichtervorst te kroonen , de edelste van allen
toch moet dat doen , en velen verbeelden zich de edelste te
zijn , hetgeen van der Helst een al te hard - oordeel noemt,
waarop een gesprek tusschen beiden volgt, in hetwelk Everdingen zich doet kennen als een jongeling rond , ja ruw zelfs van
vorm , krachtig uitkomende voor wat hij gevoelt. De bouwkundige Van Campen , en de beeldhouwer Quellinus treden
voor , en nu wordt onderling bepleit , aan wien men de
krooning van Vondel zal toevertrouwen. De drieste Everdingen , die , hoewel jeugdig , steeds het eerst zijne meening
zegt (het is bij zijn karakter natuurlijk , en het moge hem,
vooral na een feestdisch , vergeven worden) , Everdingen begrijpt dat geen magistraat, geen staatsman, zelfs geen Jan
de wilt , die eere toekomt , alleen een prins bij allen geliefd,
een prins van Nassau, en, daar hem de opmerking wordt
-
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gemaakt, dat Holland geen prins heeft , ja nooit meer zal
bezitten (men denke aan het eeuwig edikt) , meent Everdingen
dat het iemand wezen moet die in het rijk der kunst als
prins regeert , waarop allen Rembrandt aanstaren. Deze echter
rigt het woord tot van der Helst, aan wiep volgens hem,
die eere zou toekomen. Van der Helst., het is niet meer dan
beleefd, geeft die eer aan Rembrandt terug, zeggende dat
de priester voor den hoogepriester wijken , moet , wat door
allen wordt beaamd en vooral door van Campen nader wordt
ontwikkeld. Rembrandt betuigt nimmer door eerzucht , steeds
door kunstgevoel bezielt geweest te zijn , hij is echter gevoelig.
dat men in hem die kunst , dat is : zijn ziel , heeft erkend,
en aanvaardt de taak om Vondel te kroonen. Weldra komt
Vondel binnen , ' waarop weder een kort gesprek volgt, waarin:
Everdingen, als naar gewoonte, het hoogste woord voert, vervolgens - de glazen worden ingeschonken , en alweder . Everdingen een gloeienden toast op de bouwkunst, hier vertegenwoor=
digd door van Campen., uitspreekt. Iedereen stemt daar natuurlijk mede 1n., ook de gasten die nog steeds aan den feestdiscti zitten en een zang aanheffen .ter eere van van Campen._
Kort daarop treedt .Lingelbach aarzelend naar voren en spreekt
met even gloeijende taal , ter eere , van de beeldhouwkunst,
hier vertegenwoordigd door Quellinus den Antwerpenaar
weder stemmen . allen daarmede in , en verheffen zich de
galmen van den feestdisch , om Quellinus . lof te bazuinen.
Deze laatste treedt op en maalt in gloeijende verwen de schilderkunst , vooral vertegenwoordigd door Rembrandt; weder
beaming , weder de zang der dischgenoten. Rembrandt neemt
het woord, bezingt de dichtkunst en plaatst Vondel de kroon
op 't hoofd , en oogenblikkelijk vangt de zang der dischgenoten op riiéuw aan. Vondel , diep getroffen, zegt uit zich
zelf niets , te zijn, daar Gods kracht over hem is gekomen;
hij legt daarom den lauwer aan Gods' voeten neer. De muzijk
gaat in psalmtoonen over, tot dat ze eindelijk zwijgt.
liet springt , in het oog, zelfs bij de vlugtigste beschouwing
der -handeling , dat , bij . dit lyrisch•dramatisch product , de:
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voorstelling slechts dramatisch mag worden • genoemd wat
de vorm (de opvoering van verschillende sprekende personen)
betreft , maar overigens aan de eischen van een drama volstrekt niet beantwoordt. Naar eenig feit dat uit zich zelf ontwikkeld wordt , en tot een bevredigend resultaat leidt, naar
eenige intrige of tegenstelling van toestanden, zoekt men te
vergeefs ; het zou echter vergoed kunnen worden door karakterschildering, waartoe de verschillende kunstrigtingen de gereede aanleiding konden geven , terwijl voor de vrijheid van
den dichter genoeg ruimte overbleef, om daarin verscheidenheid te brengen zonder tegen de geschiedenis te zondigen.
Dit alleen zou het stuk, als dramatische voorstelling beschouwd,
bij eene drievoudige herhaling van denzelfden toestand , kunnen redden. Tot ons leedwezen echter , moeten wij erkennen,
dat daarvan niets te vinden is. Daar is onder deze kunstenaren slechts één mensch, Everdingen, 'al blijft ook hij een
sterk geprononceerd Icunstenaar-inensch; alle anderen zijn slechts
kunstenaars , geen menschen en dan nog wel kunstenaars ,•
allen van ééne rigting. Ten bewijze reeds het begin. Rembrandt treedt op , hij heeft mede aangezeten aan den vrolij
ken discli , hij schijnt echter ook daar het kunstenaarsklcecF
geen oogenblik uit te trekken. Hij treedt nader » met gekruiste
armen en strakken blik" en spreekt, terwijl zijn oog naar do
feestzaal is gerigt de regelen uit , bovenaangehaald:
,

«Natuur ! wat zijt gy schoon by uw verrukklyk spel
Van malsche dommeling, naast sterke en teêre kleuren;
Doorzichtbre schaduwen naast lichten, tintiend hel."

schoone regels , zoo het gold eene lyrische ontboezeming bij
Rembrandts Nachtwacht of Staalmeesters, allerongelukkigst
gekozen in den mond. van . een feestvierend schilder der
zeventiende eeuw. Ieder oogenblik vragen wij in dit stuk:
waar blijft toch de zin tot karakterizering van vroegere ecuwen , anders Hofdijk zoo zeer eigen?
En dan de ontboezeming:
«Natuur, neem wech mijn , ziele — of stort ze

in mijn penceel."

Is ze niet het grootste bewijs , dat Rembrandt

llofdijks
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Rembrandt — slechts als kunstenaar iets, als mensch niets
beteekent? Wie als mensch. zijne roeping begrijpt , gevoelt
dat ook buiten de kunst nog genoeg goddelijke spranken overblijven , in deugd en pligt , in geest en gemoed , in het
nuchterste gezond verstand, zelfs, dat ook zonder die kunst
de mensch nog altijd mensch blijft.
Of het verder natuurlijk is, waar de dischgenoten vrolijk
de kunst. voor een oogenblik willen afwerpen , Rembrandt de
volgende woorden in den mond te leggen:
-

/..Spreekt, kunstnaars ! dat uw hart --y dan is uw kunst wel klein!
Heur koorden knellen u , belemren u het brein ? .. , : '

betwijfelen wij , zeker begrijpen wij de taal dier dischgenoten
beter. Alles wat wij ernstig opnemen , kan niet nalaten ons
somtijds te knellen, waar de kunst pligt wordt bij den kunstenaar , en . dat moet het toch zijn , daar wordt de kunst,
evenzeer als de pligt, van tijd tot tijd knellend , al . wenscht
men ook den band niet weg te werpen. Zeker is het , dat Rembrandt hier als een vervelend en droomend dischgenoot voorkomt.
Als kunstenaar echter verheft hij zich tot eene verbazende
hoogte , .als hij zegt:
oo Ointviecht ze dan" (de koorden der kunst) «met kracht, en knoopt ze tot een Ieder,
Een leder Jacobs , die tot aan de heemlen spant:
Zoo dalen de engelen daarlangs op aarde neder —
Want hem-elsch is de kunst, en dáar heur Vaderland."

Van het overdragtelijke om koorden , die ons knellen , tot
een leder of ladder te verwerken, willen wij slechts ter loops
gewagen , stellig is de uitdrukking te zeer Hofdijkk , ' om in
Rembrandts mond te voegen ook van het onlogische, dat men
een ladder maken zoude , waar langs -de engelen den hemel
zouden verlaten , omdat het 'vaderland der kunst , de -hemel
is. Voorzeker moet . de bedoeling van den dichter zijn , dat de
kunst een ladder moet worden ter verheffing van den kunstenaar om hem op te voeren tot het waarachtige vaderland der
kunst , den hemel , maar ook dan achten wij die taal in den
mond van den Prins der nederlandsche schilders te ideaal.
Neen, onze schilderschool heeft er nimmer naar getracht zelfs
om het hemelsche te bereiken , onze schilders hebben het
-

,
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schoone op aarde weten te ontdekken , zelfs daar , waar alle
hemelsche invloed zeer zeker heeft opgehouden , en zijn wij
regtvaardig genoeg , om te erkennen dat Rembrandt enkele
malen., en dan zeer treffend de bewijzen geleverd heeft, eene
waardige uitzondering daarop te zijn , ook hem mag .men het
verwijt niet onthouden , dat het kantige der gemeenheid dikwijls meer hem aantrok dan het afgeronde der verhevenheid.
In het gesprek tusschen Everdingen ; van der Helst en Rembrandt , over de vraag, wien de eere te beurt moet vallen om
Vondel te kroonen, een gesprek, dat, ook dramatisch beschouwd.,
werkelijk vele schoonheden bevat , betoont zich Rembrandt voor
het eerst eenigermate als een gewoon mensch, eenvoudig , zonder
opwinding, zooals wij zoo gaarne in kunstenaars opmerken.
Nu wordt Rembrandt gekozen om de kroon om Vondels hoofd
te spannen. De schilder zelf had zich nederig genoeg vertoond,
(wij drukken met opzet op dat zich nederig vertoonen) om
van der Helst die kroone waardig te keuren. Voorts blijkt uit
het geheele gesprek .dat het voorregt om Vondel te _ mogen
kroonen , door allen , en vooral door Rembrandt zelf, wordt
beschouwd als eene eer, gelijk staande met eene bekrooning.
Daar wordt een feestdronk op de schilderkunst , op Rembrandt aangeheven , en op de woorden van van der Helst
,,'t Is zalig dus zijn naam
Gevierd te weten .......

-geeft hij ten antwoord:
,, 0 --'k wil van den roem genieten
Maar zalig is 't -- de ziele in 't kunstwerk uit te gieten."

De kunst , niet de roem het doelwit van zijn pogen -- wel
tracht de dichter ons in Rembrandt den waren kunstenaar te
schilderen. Mogten wij in hem bepaaldelijk de type zien van
wat. een Kunstenaar , afgescheiden van elke school, wezen moet,
wij zouden , in aanmerking genomen dat het hier een genie
geldt , ja het eenige algemeen (dat is ook in het buitenland)
erkende genie die in het stuk voorkomt , daarmede , vooral in
een lyrisch dramatisch gedicht, vrede hebben, behoudens onze
aanmerking dat de artist toch een wezen van vleesch en
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been blijft. Maar dan ook mogten wij verwachten dat in de

andere , kunstenaren de eigenschappen , ja de ondeugden, den
artist dikwijls eigen , als daar zijn ijdelheid, ligtgeraaktheid,
opgeblazenheid , jaloezij , en , vreemd genoeg, zucht naar het
gemeene, enz. enz. — min of meer waren .gespecialiseerd. Zonderen wij echteren Everdingen uit , zoo vinden wij niets anders dan
even uitmuntende , waarachtige kunstenaars als Rembrandt zelf.
Zegt Rembrandt , in vertooning van nederigheid ,
u Van der Helst ! gy roem der Nederlanden
I)ie de eeuwen zijt ontgroeid.....
Ik leg den lauwertak met wellust in uw handen :"

Van der Helst , van dezelfde gevoelens bezield, geeft antwoord:
«Niet dáar, waar Rembrandt leeft."

en dadelijkzijn allen, de schilders ,. de architekt , de. beerdhouwer , bereid om Rembrandt als den grootsten kunstenaar te
huldigen! Benijdbare nederigheid bij zoovele artisten , zouden
wij bijna uitroepen, als naar onzen zin , die kunstenaren niet
beurt om beurt wat te veel te koop liepen met hunne nederigheid.- Wij mogen toch veilig aannemen dat, waar het
de waardering geldt van mannen , als Rembrandt en van
der Helst (begrijpt men den laatste wel , als men hem zoo onvoorwaardelijlc en zonder eenige tegenspraak onder Rembrandt
stelt ?) de nederigheid tevens de bescheidenheid zou in zich
sluiten van dit vraagstuk aan den naneef over te laten.
Daar was een tijd dat een goed deel onzer poëzij bestond in lofdichten der dichters op elkander. Wij danken Apollo dat die tijd
voorbij is , en daarom deden ons zelfs de regelen van opdragt
aan Royer vooraan geplaatst , geen onverdeeld gQnoegen , al
stemmen wij met den lof aan dien kunstenaar toegezwaaid,
gaarne in. De tijd echter waarvan wij gewagen was niet die
van Vondel en Rembrandt. 1 Wij zouden het bijna gelooven , bij
1 Wij verzoeken den Hr Donker de gedichten . in te zien , 'tzij van den
hoogernstigen lach. Heyns, 'tzij van den lustigen Starter, 'tzij van den zedelijken Pers, 'tzij van den ruwen Roemer --- maar vooral die van den fijnen
Cats, --• van den allerijdelsten Huygens, en van den ondraaglijken Westerbaen,
om op te merken, dat ook de XVIIe Eeuw reeds ten uiterste op kransen zelfs
voor goeden wijn gefteld was. Dr RED.
-
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het lezen van Hofdijks product. liet is datzelfde zich-zelven
nederig voordoen om anderen in hun bijzijn te vergoden , met
de voorwetenschap , dat ook aan ons de beurt komt om te
ontvangen als wij maar braaf geven , het is datzelfde toegeven
dat alles wat men is , slechts door de kunst of door de Godheid , met een woord , door eene kracht buiten ons in ons gelegd is , maar tevens zeer krachtig doen uitkomen , dat er
toch iets in ons gelegd is , dat ons boven velen , zoo niet boven allen onderscheidt , hetwelk in onzen tijd nog wel eens
wordt in praktijk gebragt , maar dat toch aan niemand meer
behaagt. Het is het coquetteren met de kunst, gelijk de vrouw
met hare schoonheid , die zij zeer goed weet , dat zij zich
zelve niet geschonken heeft.
Hetzij wij Rembrandt hooren zeggen:
#Toch slaat my nu het hart zoo hoog en innig trillend
Van jubel en van lust. Want wat u tot my wendt,
Ook met een nevendoel, en ze fs iets anders willend -Gy hebt in my de kunst, gy hebt mijn ziele erkend.

of wel Vondel beweert , dat dichter en schilder 't zelfde is,
omdat :
't Zegt weinig, toen de Heer Zijn ruime schepping schiep,
En boven haar het dak des blaauwen hemels welfde,

Of Hij een zonne hier of daar ter loopbaan riep:
Wat zon is , vonkt en straalt den ganschen hemel over;
En noem dat hier nu groen , daar rood, ginds schittrend Blaauw —
't Schiet alles stralen; het is alles lichtgetoover,
En vaagt het donker wech, en bant het nevlig graauw."

of ook waar van der Helst , op de vraag van Vondel waarop
de mannen van de kunst hem onthalen gaan , zegt:
#Waar de eisch komt van zoo hoog , wordt moeilyk aangericht."

_en de andere hoffelijk antwoordt
#Waar zooveel schats zich hoopt, daar valt het deelen licht."

of alweder , als van Campen op den gloeijenden toast van
Everdingen antwoord geeft:
'Heb dank , en 't meeste _ voor de kunst!'

als eindelijk Vondel opstaande , met den blik ten hoogen ,
deze schoon klinkende regelen uitspreekt, nadat hij gekroond is:
-
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„'k Was van my-zelven niets , maar 'k had een stem vernomen
Die ruischte in hemel en op aard;
Toen is Uw kracht gedaald en over my gekomen
En heeft mijn gulden harp besnaard.
Ik heb gezongen naar de stemmen Uwer sfeere;
Ook waar . ik 't s c h e p s e l zong , zong ik des schepsels II e e r e,
En om geen glorie dan om de Uwe, en om geen eere
Dan de Uwe alleen.
U dus mijn lauwer, roem en eer.
Niet mijner — Uwer zijn ze, Heer!
Ik leg ze aan uwe voeten neer.
". --

overal in al deze aanhalingen , en in vele andere die wij
nog zouden kunnen kiezen , vinden wij , niettegenstaande het
vertoon van nederigheid, de bevestiging van hetgeen Everdingen zegt:
Er is er menig hier , die dat zich waardig acht
Alleen niet -- maar ook . z i c h-alleen en eenig waardig.

En die Everdingen is dan ook , wij hebben het reeds beweerd , de eenige mensch wien wij aantreffen , de eenige
waarin wij ondeugden aantreffen , maar die , met al zijne
voorbarigheid en - • onbescheidenheid (al staat er ook een enkele
keer » op bescheiden toon" bij de regels), onze belangstelling opwekt. Hier althans eene eigene opinie, hier althans
eene goedrondheid , die voor de waarheid uitkomt , hier althans eene figuur , zoo als wij het in den kunstenaar begrijpen , al keuren wij niet alles goed , hier althans een staaltje
van een Kennemer der zeventiende eeuw, zoo als wij er in
de negentiende nog wel een zouden kunnen aanwijzen.
Vondel , die betrekkelijk een zeer, kleine rol in dit gedicht
vervult, wordt evenmin gekarakteriseerd als een der vorigen.
Niets van die bittere satyre , die zoo zeer in zijne werken.doorstraalt , slechts hier en daar eenige dichterlijke regels, die door
den krachtigen bouw aan sommige zijner verzen herinneren.
Wij meenee genoeg gezegd te hebben tot staving van ons
gevoelen, dat het stuk , als dramatisch gewrocht beschouwd,
geringe waarde bezit. Daar worden groote namen opgevoerd,
doch zij . gedragen zich niet als groote mannen ; daar worden
ontboezemingen vernomen waarin men geen verscheidenheid
van rigting of karakter opmerkt , de gang zelfs der gedachten
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is overal dezelfde , overal Hofdijk. Waar de schrijver zoo geheel subjectief blijft , kan hij onmogelijk dramatisch worden,
daar kunnen zich alleen lyrische eigenschappen ontwikkelen.
Waar wij dus betrekkelijk overal onwaarheid vinden, met het
oog op de mannen wie de woorden worden in den mond gelegd , bijna overal vinden wij waarheid, schoone weelderige
waarheid zelfs , zoodra wij slechts op de woorden letten ,
geheel afgescheiden van de ten tooneele gebragte personen ,
met andere woorden, kunnen wij ons met de afmaling der kunstenaren niet vereen igen , de verschillende kunsten worden
ineerendeels voortreffelijk afgeschilderd.
Men leze die hymnen op de vier fraaije kunsten , b. v. die
op de schilderkunst, wij gelooven niet dat men ons tegenspreken zal als wij Hofdijk een dichter noemen vol lyrische kracht.
En zijn ze niet heerlijk die regelen , waar hij van de bouwkunst zingt, dat ze
'Niet meer balkgevaarte of steenen
opwierp tot een boerenkluis,
Maar ze in zaem.geschakelde eenheid
omschiep tot een vorstenhuis,
En nu de aard die vol verbazing
opzag naar heer hooge sfeer,
Overstrooide met paleizen
en met templen van den Heer,
Krachtig , als uit rots gehouwen
of gewassen zelfs uit de aard,
Ivy mnen , uit den steen gemetseld,
en den eeuwgen Schepper waard.

Roept de schilder-dichter niet met wel gefundeerde veronti
waardiging de brekebeenen in de kunst (onze eeuw levert er
velen op) toe:
. ..... niet haar loonknechts
plomp van stal en laag van staat,
Strompelende dorpelwachters
in gestolen ambtsgewaad,
Die zich drongen naar het outer
als de raaf naar 't aadlaarsnest
En een valschen wijrook branden
van wier walm de lucht verpest.

En blijft het niet , welke vlugt de dichter ook nemen moge,
volkomen waar , als hij de Poëzij aldus bezingt:
DIETSCIIE WARANDE IV.
XXXVII
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Der dichtkunst Genius is aller kunsten Koning,
Die aller gloed vereent , eii aller kracht omsluit;
Die aller diepte peilt , en aller breedte omvademt
Tot aller hoogten stijgt, in aller luchtkreits ademt.

En zich in 't levend woord (den hoogsten kunstvorm !) uit.

Waarlijk, hoe wij ons ook, geloovende aan eene toekomst na
den dood , do nieuwe wereld die ons wacht , voorstellen , hoe
het ons dan ook onmogelijk moge worden zelfs te denken aan
het bouwen van afzonderlijke woonplaatsen , aan het afbeelden
in vorm of kleur wat niet weer te geven is , de Poëzij , het
levend woord is de kunstvorm die daar vooral niet ontbreken
kan of mag.
Hofdijks lyrische kracht schenkt hier en daar bezieling aan
de overigens dorre voorstelling. De lyriek echter vermoeit
op den deur , _ hoeveel te meer hier , %vaar de dichter de ar-•
moede van feiten en toestanden verbergt onder eene onafgebroken afwisseling van kleuren en kleurtjes , beelden en beeldjes , die - des te moeijelijker zijn te volgen , naar mate ze dikwijls slecht zijn volgehouden, somtijds met elkander zelfs in
tegenspraak zijn. Beelden zijn de lichtspranken der poëzij ;
men zij met de aanwending van licht en lichtjes voorzigtig
opdat de schilderij niet rammele. Voor den dichter Hofdijk
in dit opzigt van den schilder Rembrandt nog veel te leeren.
Ook deze gebruikt breede toetsen , ook deze toovert met licht
en kleur , nergens echter die vermoeijende flikkering ; overal
overgangen van -licht tot bruin daarom zoo treffend omdat ze
massaal ,. en evenzeer geleidelijk als krachtig zijn.
Nog eene aanmerking. Eenvoudigheid
economie is voor
stukken om voor te dragen, vereischte. Waar echter bontheid,
zoo als hier , zoodanig eene eigenschap des dichters is , dat
zonder die Hofdijk zou ophouden, Hofdijk te zijn , daar vooral
is het zaak ware , duidelijke beelden te gebruiken , en ook tegen dien regel wordt niet zelden gezondigd. Wat wil het b. v.
zeggen als Everdingen' vraagt?
Moet hier de waarheid ook geborgen onder stolpen ?

Waar wij toch van een glazen huis spreken , denken wij
,aan iets openlijke , iets wat een ieder kan of mag zien. Men
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zou ih. v. kunnen beweren , dat in een constitutioneel land ,
de waarheid onder een stolp staat , omdat de waarheid voor
een ieder toegankelijk is , zonder dat men haar schaden kan,
maar het woord stolp dier te gebruiken , als vernis of masker , wordt stellig door niemand begrepen.
Genoeg voor ons doel. Wij meenen aangetoond te hebben
dat , hoewel Hofdijks product wemelt van schoonheden, het
ongeschikt is voor openlijke voordragt zij het ook door
Redenrijkers , niet zoo zeer omdat de gebreken die schoonheden opwegen , dan wel het karakterloze , de dorheid der
fabel , de eentoonigheid der toestanden. Hij beroepe zich niet
op het succes , dat de opvoering hier en daar heeft gehad.
Talentvolle sprekers , vooral wanneer ze nog bijgestaan worden
door talentvolle komponisten , zangers en toonkunstenaars,
kunnen veel goed maken , althans bij een publiek, alleen bij
het zien van den naam : Hofdijk reeds gunstig gestemd. Dit
staat vast : ook in een stuk voor liefhebbers , ja zwartgerokte
liefhebbers, mag het dramatisch element niet ontbreken;
Tooneelmatige effekten mogen daar minder aan te prijzen
zijn des te meer moet in voorstellingen , waarbij zooveel
illusie ontbreekt , vergoed worden door fijnere nuanceringen,
hetzij men die zoeke in geestige, afwisselende dialoog, in
tegenstelling van toestanden of in verschil van karakters.
Onverholen hebben wij onze meening te kennen gegeven.
Wij achten Hofdijks talent , en betreuren alleen dat hij te ijverig is -- althans zeker te veel produceert het staat zijne
degelijkheid in den weg. Ten slotte kunnen' wij wélmeenend
betuigen , dat , hoeveel er naar onze gedachte ook op zijn
Vondel gekroond moge aan te merken zijn , wij enkel danken
kunnen voor al den rijkdom van poëzij in deze weinige bladzijden nedergelegd.
N. DONKER,

WANDALISME.
xvII,.
A propos van Wandalisme.
De Heer J. H. Leliman , architekt van het fociëteitsgebouw
op het Rokin te Amsterdam , door hem niet den naam van
»De nieuwe Vos" aangeduid , heeft eene half luimige, half
knorrige verhandeling geplaatst in de laatstverfchenen » Bouwkundige bijdragen". Wij zouden , ten aanzien van genoemd
ftuk , gelijk ten aanzien van zoo • veel onbekookts , waarmede men ons pleegt te gemoet te treden , zijn overgegaan » tot de orde van den, dag" : ware 't niet , dat op
eene geheel bizondere manier , in genoemde verhandeling,
door den Heer Leliman de oorlog wordt verklaard aan
de » Dietsche Warande" (de Heer Leliman fchrijft » WarandA"
maar dat - ligt aan ons en de gothische letters van onzen
drukker). En deze oorlogsverklaring is bovendien voorgedragen in - haar bouquet is te genieten gegeven aan - de vereeniging van • jonge bouwkundigen Architectura et Âmicitia, die
wij gelegenheid hadden - van tijd tot tijd eenige niet afgewezen
heuschheden te betoonen. De bereisde , belezen (niet beleefde)
Heer Leliman heeft ons bij de gemelde jonge bouwkundigen
aangeklaagd, wegends de vrijheid, door ons reeds in den jare
18 l6 genomen , om de onvoorwaardelijke vernietiging te betreuren van twee burger-huisgevels uit het eerste vierde der
XVIIe Eeuw. De Heer Leliman , namelijk , was aan de vernieti-.
ging van een van beiden niet vreemd, en een zoo groot gevoel
van on-tevredenheid fchijnt hem bezield te hebben ter zake van
het befef zijner werkeloosheid om de bedoelde flooping zoo min
voelbaar mogelijk te snaken , dat hij zich eene leugen-om-best-wil
heeft kunnen veroorloven, en ons de aangeduide gevels » HEERLIJKE
overblijfselen der '17`le eeuw" laat noemen .— wat wij nooit gedaan
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hebben. De Heer Leliman betoont zich dan ook , in genoemde
verhandeling, zoo hooggeftemd , dat hij meermalen uit het
oog verliest , voor wien en tégen wien hij pleit , en in den
zelfden adem de plegers en veroordeelaars van het hedendaagsch Wandalisnwe met de zweep treft zijner geestige ironie
of met den vuurblik zijner onbeteugelde verbolgenheid. Den
verhandelaar wordt het daarbij in zulke mate te eng om het
hart , ' dat zijne kunst- en gefehiedkennis bij wijlen fchuil
gaat onder het masker zijner fatyre, en hij fe-htj**nt te ignoreeren , dat de banken onzer amsterdamsche ftoepen omtrent
1600 . meest-al van fteen waren; dat onze » huisvaders", indien
het hun lustte daarop eene » pijp" te gaan zitten rooken , tot
dat einde een los ftoelkusfen bij de hand hadden ; maar dat
in elk geval onze vaderen in de XVIe Eeuw gemelde »pijp"
niet op de bank hunner huisftoep gingen rooken -- aangezien
de hollandsche huisvaders van die dagen in het geheel niet
rookten , en met het nicotiaansche kruid nog geen andere
kennis hadden gemaakt, dan om er (en te-recht) tegen uit
te varen in den mond der fpaansche foldaten. Men moet niet
denken , dat de hollandsche pijp iets zoo bizonder Hollandsch'
is, en een attribuut onzer nationaliteit ! Maar dat denkt de
Heer Leliman ook niet ; zulke dingen zal hij wel voor de
napraters van den filozoof van Ferney 1 overlaten : de Heer
Leliman neemt er maar alleen den fchijn van aan....
Maar nu zouden we toch wel , bij de bedenking dat het ons
zou kunnen gaan als onzen vriend Grave Floris den Ve , en
dat ook deze nieuwerwetsche Heer van Cuyc het er wel op
gezet kon hebben ons » uit ons land te jagen" -- nu zouden we
toch waarlijk wenschen te weten, welke leering er, voor 't overige,.
uit de verhandeling van den Hr Leliman voor ons te putten is.
Met losfee zwier brengt de IP Leliman als hij zoowel
ons uitgefproken als het ons toegedicht oordeel over » éen dier
bevallige drielinghuizen van de eerste helft der 47 Eeuw"
0

1 Men weet dat Voltaire een Hollander definiëerde : een mensch als een
ander menseh, met deze uitzondering, dat herpa eene ftaaf gebakken kleiaarde
uit den mond naar de rechter hand gaat.
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wraakt — de vraag op het tapijt : - » Welke regels moet men
volgen bij het afkeuren van gebouwen ?" Afkeuren wordt hier
genomen in den zin van » ter 1looping verwijzen". Vermoede -r
lijk zal dus het andwoord op deze vraag ons het bewijs
brengen , dat wij dwaalden , toen wij tegen de afkeuring der
bovengenoemde gevels onze item verhieven. Laat ons hooren,
wat de Iet Leliman op de , door de Maatfehappij van Bouwkunst geftelde, vraag heeft te andwoorden : dat andwoor'd zal
kernig , zaakrijk en vruchtbaar moeten zijn -- want het betreft eend dier vragen, zegt de Hr Leliman, » die dagen, ja
maanden arbeid overwaardig zijn 1 ". Zien wij dus het resumé,
1 De vraag, trouwens, is reeds gedaan in #Februari* 1857e'. Zij is de achtste
in de rij der 13 vragen, welke de meerderheid der leden van 't Bestuur der
Maatfchappij uminder geschikt tot openbare mondelinge behandeling" keurde.
In 't algemeen kan die Maatfchappij wel aardige vragen doen. Als er maar
altijd even gereedelijk en redelijk op geandwoord werd. Ziehier bijv. nog eenige
andere vragen, die de Maatfchappij tot mondelinge of ook alleen tot fchriftelijke beandwoording in 18.57 en -58 beftemd had:
#Waarin is de waarde van de geschiedenis der schoone bouwkunst gelegen,
en hoe moet die geschiedenis worden voorgedragen?
»Wat kan en behoort gedaan te worden tot vorming van bouwkunstenaars

(architecten) hier te lande? In hoever voldoen daaraan de bestaande inrigtingen a

en welke wij zighigen zouden daarin behooren te worden aangebragt?
itWaaraan is toe te schrijven de weinige belangstelling van het Nederlandsche
volk in de schoone bouwkunst, en wat kan gedaan worden om die belangstelling te doen toenemen ?
«In hoever is . de instandhouding der oude gebouwen en gedenkteekenen van
vroegeren tijd wenschelijk en bevorderlijk aan den bloei der vaderlandsche
bouwkunst?
#Is het bouwen in - den zuiveren gothischen stijl bevorderlijk aan de schoone
bouwkunst in onze dagen?
#Wat kan er tot grootere ontwikkeling der beeldhouwkunst, in verband tot
de bouwkunst, in ons vaderland worden verrigt?
►--Het toezigt of de politie op het bouwen door partikulieren wordt in de onderscheidene gemeenten van ons vaderland, voor zoo ver de algemeene wet
daarin niet voorziet, door gemeente-verordeningen geregeld, en staat als zoodanig onder het dagelf jksch bestuur 'van burgemeester en wethouders. Deze
worden in den regel daarin bijgestaan door eene adviserende kommissie uit de
leden van den 'raad gekozen. Deze kommissie beoordeelt en rapporteert op alle
aanvragen en plannen tot bouwen; in de gevallen waarin door eerre plaatselijke
verordening niet is voorzien, schrijft zij regels tot bouwen voor en keurt de
voorstellen van partiku)ieren daarvoor af.
#I oedanig moet eene kritiek over bouwkundige voortbrengselen zijn, om
nuttig te wezen voor hare beoefenaars?
Is het uit een aesthetisch oogpunt verschoonbaar dat bij een gebouw do uitwendige bouwstijl en lijnen niet met de inwendige stroken?
,
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dat de verhandelaar-zelf trekt uit de elukubratiën , die het
grootere gedeelte van zijn ftuk innemen:
» Vraagt men dan , welke regels moet men volgen bij het afkeuren van gebouwen , dan zou men kortelijk kunnen antwoorden:
» al die regels [let wel 11 al die regels , welke met het gezond verstand , met den fijnen , zuiveren kunstzin , met de deugdzame zamenstelling en met de beantwoording aan het doel van
het gebouw in harmonie zijn ; al die regels , welke (alhoewel
zij als ware het zelven zich stellen)- 'ook voor zich zelven , of
belanghebbenden niet alleen , maar ook voor anderen, die de
bouwkunst minder stoffelijk en met meer verheven blik be9 voldoende en hevredigende resultaten kunnen op leveren ; met één woord , al die regels , die door deskundigen
worden noodig geacht , uit eigen brein of uit het wetboek voort-komende , op dit of dat gebouw toe te pasten , altijd zoodanig , dat zij den patroon geen nadeel en het schoone en verhevene bouwkundige vak veel voordeel opleveren."
Zie , dat mag men noemen » fpijkers . met koppen f aait".
Deze beandwoording der vraag brengt ons inderdaad een heel
eind verder. Men zal dus nu voortaan geen gebouw meer , in
ftrijd met het » gezond verftand", mogen afkeuren; men zal den
A fijnen , zuiveren kunstzin" van » deskundigen" daarbij gehoor
moeten geven ; men zal , bij dé afkeuring , de » regels" moeten volgen welke » met de deugdzame zamenftelling in harmonie zijn" en dan ook nog in harmonie zijn" » met de beandwoording-aan-het-doel-van-het-gebouw" in een woord,
#Is het uitwendig pleisteren van nieuwe, in baksteen -uitgevoerde, openbare gebouwen aan te prijzen uit een technisch en aesthetisch oogpunt?
lOp welk standpunt bevindt zich thans de schoone bouwkunst in Europa?
'Aan welke vereischten behoort eene Ambachtsschool te voldoen, en hoedanig
moet hare inrigting zijn met betrekking tot theorie en praktijk?
Men ziet, dat dit dozein vragen nog al diep in de hoogste en luidfehreyendste
belangen der kunst onzer dagen ingrijpt. Ze zijn het beandwoorden dubbel
waardig.. Maar eilaci t Zuster Anna! ziet gij nog niets komen ? -- De ftofwolk
blijkt een kudde fchapen te zijn geweest, en de Ridders , die den fellen Blaauw baard,. den fchoonheidsbeul ,. zullen neêrlaan, laten zich wachten. Be -Heeren
Rose en Godefroy felijnen tot dus-verre, onder de fprekers in de Maatfch. v. B.,
de eenige, die uitzondering maken op den regel der armoede aan oorfpronklijke
gedachten, en onkunde van den vooruitgang in den vreemde.
,
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al_ die regels » WELKE BEVREDIGENDE RESULTATEN HUNNEN OPLEVEREN" : bij zulke orakeltaal , zou men inderdaad wel een haarklover moeten zijn , oen te vallen over het min gelukkige, ietwat ftijve - bier of daar - van den stijl des verhandelaars : trouwens de klaarheid en eenvoudigheid van uitdrukking wordt
wel eens meer , bij groote fchrijvers , aan de kernachtigheid
ten offer gebracht. Vraagt men, wie de » deskundigen" zijn,.,
uit wier » brein" de genoemde regels behooren geput te worden, dan blijkt allernaïefst uit den tegenwoordigen arbeid des
Heeren Leliman , dat dit de Heer Leliman o. a. zelf is , en
men deswege dus geen oogenblik in bet onzekere behoeft te
zijn. Zoo ook is hij natuurlijk de aangewezen persoon , om
den » patroon" het » wetboek" te bezorgen , waar, ten overvloede , zijne »regels" in te lezen (taan : - en dat wetboek, wat
zou het anders wezen dan -- de » Bouwkundige Bijdragen", die
zonder het minste voorbehoud zich gelukwenschen dit degelijke ftuk van den Heer Leliman eene plaats in hare kolommen
te hebben mogen inruimen. » Goed voorgaan doet goed volgen", jubelt de Redaktie -der » Bijdragen" den Heere Leliman.
na, en daarmede _ beveelt zij zich bij alle »deskundigen" voor
(oortgelijke bijdragen aan.
Al flaagt de Heer Leliman echter zoo. boven - verwachting in
de formuleering der regels , die voortaan bij, de afkeuring van
gebouwen behooren te worden geraadpleegd men moet daarom niet denken, dat , uit hoofde dezer verdienste in de behandeling der » radix quaestionis", het opftel des Heeren Lelimans niet rijkelijk met die fchoonheden de detail zou vercierd
zijn , welke, bij zoo menige gevelkompozitie onzer dagen, het
gemis aan_ degelijke ontwikkeling van hoofdvormen en cieraden
uit de konstruktieve gegevens verbergen moeten. Wij zouden
ons » bestek" overfchrijden, met bij al de geestige trekken ftil
te ftaan , waarmede , om ook eens een woord . van onzen fmaakvollen verhandelaar te gebruiken , zijn ópftel »doorspekt"
is :. niet-te-min wij moeten toch enkele (pecinlina , ten genoegen onzer lezers, bijbrengen. Voor-eerst moeten wij hulde doen
aan de variant, die de auteur op liet woord »platte lijst" voor-
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ftelt. In tegenftelling met de minder of meer uitgedrukte puntgevels, die het beloop van liet dak volgen , heeft men fints
eenige jaren de horizontale ftukken hout , die de dakhellingen
maskeeren met den naaai van »platte lijst" aangeduid. De
Heer L. ftelt voor, in plaats daarvan te lezen »horizontale
kroonlijst" dat hem »zeer juist en logiesch" fchijnt voor te
komen. Wij kunnen ons daar dan ook volkomen mee vereenigen en wenschen ons woordenboek met de aanwinst van dien
term oprechtelijk geluk : men zal nu voortaan in deze ftoffe
niet meer denken dat er van eene perpendikulaire kroonlijst
(even als in alle beftekken van » rondloopende architraven")
fpraak is. Dan vraagt de Verhaiidelaar, wie den eigenaars van
een perceel » het regt betwisten zal" om hunne huizen » te bederven , te moderniseren". wij zouden daar kort-wecli op kunnen andwoorden : dat zullen wij doen , en als gij , Heer Verhandelaar, dit niet vóorhadt, zoudt gij uw tegenwoordig ftuk
niet geschreven hebben : maar de H L. leert ons in ieder geval
een fijn onderfcheid maken tusfchen de rechten omfchreven in
ons B. Wb. en de rechten der aasthetika : daar zeggen wij
hem alweer dank voor. Maar wij gingen de pasraadje nog voorbij , waar de Verhandelaar, den huisvader beklaagt, die achter
een » van oudheid wegbrokkelenden gevel" verkiest te zitten
dit doet eer aan het medegevoel des Verhandelaars maar
wat zal zijn hart dan niet geleden hebben bij het fchouwfpel
van zekeren » van nieuwheid wegbrokkelenden gevel", in een
brief van Pauwels Foreestier en dus niet ongeteekend in dit
tijdfchrift befproken 1 . In kol. 7 trekt de Verhandelaar —
die minder fentimenteel is dan men denken zou _ zijn tweefnijdend 1lagwaard , en houwt, zonder huiveren , met manhaftig gefloten oogen , in op de » domheid" der » aanklagers en
valsche beschuldigers" door hem bedoeld , midsgaders op de
» kalanten en lezers" hunner organen. I)ie » kalanten" fchijnen
in buitengewone mate de afgunst van den medearbeide-r aan
de » Bouwk. Bijdr." gaande te maken : immers hij voert oni
,

1 «D. Warande", 1857, bl. 93.
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hunnent wille eene vrij ingewikkelde evolutie uit : eerst fteekt
hij » het hoofd omhoog" dan ziet hij » neêr'.', beurtelings
» met een air de dédain" en met een » medelijdend fchouderophalen"; vervolgends ziet hij weder » moedig op", en eindigt
met een geduchten uitval tegen al of niet » achtenswaarde personen" benevens » menig intrigant met onedele bedoelingen".
Een intrigant vinden wij voor ons anders (in de komoedies van
Molière) zoo'n onaardige figuur niet , maar -- een. » intrigant
met , onedele bedoelingen", en dan in de werkelijkheid -een zoodanige , al »durft" hij zich ook *» verfchuilen", zoo als
de Verhandelaar aanmerkt , wordt ook door ons bepaaldelijk
afgewezen. » En of wij nu ," zegt de Verhandelaar , » poëtisch
of aesthetisch , archeologisch of bovennatuurlijk , duidelijk of
onbegrijpelijk de kunst voorstellen en daarover de heerlijkste
beeldentaal spreken of schrijven of --- doen drukken , het komt
op een goed en krachtig besluit van den bouwheer en zijne
familie geheel en alléén aan." Dat is - wij moeten , het . maar
bekennen -- een fijn fteekjen aan ons adres. Het heeft ons echter niet overtuigd, en hulde doende aan de geestige greep van
den Verhandelaar, moeten we blijven gelooven, dat, als er geen
architekten te vinden waren om de luimen van verbijsterde
bouvwheeren uit te voeren — er geene fchandalen gepleegd
zouden kunnen worden , als waarvan we dagelijks getuige zijn..
Bovendien, we gelooven aan de mogelijkheid om langzamerhand de publieke opinie te verbeteren , _ en den architekt het
volgen van de ftem zijner plicht te vergemakkelijken. Althands
wij voor ons verlangen tot het opwerpen van den vaderlandschen zandheuvel , waar eenmaal de banier der goede beginselen op - geplant zal worden en zegevierend uitwaayen , onzen
wagen -vol aan te kruyen : maar we zullen niet, met den Heer
Leliman , » een spijkertjen leveren en inslaan , om het altaar
waarop aan de bouwkunst door allen waardig behoort te worden geofferd , .... in . stabielen toestand te brengen" : wij houden volstrekt van geen » gespijkerde" altaren. Als daarop een
kunstvuur ontftoken zou worden , dat een weinig levendiger zoû.
opvlammen dan .dat der n patroons" door den H Verbande.
-
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laar bedoeld , dan was er veel kans, dat zoo'n houten altaar
in den brand vloog en wech was de architektuur ! Bovendien hebben we » uit de oudheid" » opgeschommeld", zoo als
de Hr Leliman het bevallig uitdrukt , dat monumenten en vooral
altaren in den regel van fteen , niet van hout waren, en dat de
kistplanken , waarvan architekten, die minder in de oudheid » gefchommeld" hebben , federt de hofkunst der laatste twee eeuwen altaren hebben zien maken , tot niet veel beters goed
zijn dan om er een vuurtjen van te ftoken , waarbij het ons
aangenaam zou wezen zelfs den H" Leliman, als aan een vriendenhaard , te ontmoeten : want inderdaad er is in zijn opftel
veel meer waaromtrent wij eenftemnlig denken en waarover
we met hem in onderhoud zouden willen treden — veel meer
dan het tegenwoordig opftel ons gelegenheid gaf te doen vermoeden. M.

x'x
Het Wandalisme , georganizeerd.
Toen we, reeds voor vele jaren geleden, ons in eene Poort
van heusche kibbelpartij met de Tweede Klasse van het (ontbonden) Instituut hadden gewikkeld, en immer volhielden ,
dat als het Instituut zich de » In-ftand-houding der vaderlandsche Monumenten" niet aantrok, de zaak voorshands verloren
was -- althands dat hetzij de M a a t f c h a p p ij van Bouwkunst, hetzij het Kon. Instituut van Ingeniurs er
bij te roepen tot niets zoude leiden : hebben wij , helaas,
juist geoordeeld.
De kunstlievende Heer Boonzajer , die onze » Warande" zeer
vriendelijk aan zich verplicht heeft 1 , deed, naar het fchijnt,
de ellendige ondervindingen tot hiertoe niet op , die ons ten
deel werden. Deze magistraatspersoon heeft de naïviteit gehad
te gelooven , dat de tegenwoordige Kon. Akademie van Wetenfchappen zou kunnen of willen doen , wat het Instituut , met
al de dichters en kunstenaars, die de Iie en IVe Klasse in haren
1 1855, bl. 373.
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fchoot befloten , zich net jens (hoewel een weinig blozende?)
van den hals heeft gefchoven. Als of de bekende ftrijd door
onzen nederigen persoon met den zieltogenden kolos auv
quatre fases formidables gevoerd , niet ter kennis van den
Heer Boonzajer was gekomen , heeft hij zich met een ftreven
en eene hoop , gelijk aan de onze , tot de Kon. Akademie van
Wetenfchappen gericht -- en de Kon. Akademie, heeft , een
menschenleeftijd later dan het gefloopt en vergeten Instituut,
altijd nog het zelfde andwoord veil, voor de genen die de dwaasheid hebben te zeggen : » Gij zijt van de kunst ai , trek u dan
hare gedenkteekens' wat aan." De Akademie fchijnt te meenen,
dat de kapitale som van DUIZEND NEDERLANDSCHE GULDENS, die
op het budget van ons land worden uitgetrokken tot onder
houd der historische gedenkteekenen, niet aanmoedigt
om het Goevernement op liet floopen van monumenten der
vaderlandsche bouwkunst oplettend te maken. De Akademie
zegt, dat belang te ftellen in de gedenkftukken der oude
kunst bij de ingenieurs eigenlijk thuis behoort (! ! ! ! ! ! ! )
niet bij de filozofie en historie , niet bij de wsthetika , die
het rapport Bosscha-Van Lennep beweert , dat door de Akademie
vertegenwoordigd worden ! of ook, en zelfs vooral bij de » Maatfchappij tot bevordering der Bouwkunst". Wat moed — nog
eens weer met die oude en toenmaals lam gebleken vingerwijzing
voor den dag te komen 1 ! Maar zie hier de zaak — want de lezer
heeft nu wel de oeverture -- maar het drama-zelf nog niet :
[Ter Akademievergadering van '10 Jan. is ingekomen een
brief van den Heer Boonzajer te Gorinchem. De hoofdinhoud
komt hierop neer] : Het Gemeentehuis (het f tadhuis , - namelijk) staat afgebroken te worden. Het gebouw heeft eenige
merkwaardigheid voor de geschiedenis der kunst:
althans de zoogenaamde Schepenstrans is om zijne ei genaardige vorm VERMAARD. De Heer Boonzajer zou wenschen
dat , voor de afbreking (! ! !) van dat gebouw, teekeningen werden vervaardigd 2 en vraagt of zulks niet op den weg der
1 Vergelijk 'Spektator, Kritiesch Kunstblad", N. Ser. D' III, bi. 285 en volgg.,
2 Verg. D. Warande", 1857, bi. 108.
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Akademie ligt. In dit geval is hij bereid der Akademie de
behulpzame hand te bieden. Daar van den Heer Jansfen een
brief over hetzelfde onderwerp was ingekomen, wordt diens
preadvies gevraagd. Hij verklaart reeds over die zaak van
(aan?) den Heer Boonzajer te hebben medegedeeld, dat het
vervaardigen (doen vervaardigen ?) dier afteekeningen hem voorkwam niet zoo eigenaardig (hoe eigenaardig ? in welke mate?)
tot den kring der Akademie te behooren , maar 1° dat zulks
allereerst van belang is voor de stad Gorinchem zelf 1 , dat
2° het Kon. Instituut van Ingenieurs meer bijzonder zijn werk
maakt van gedenkstukken der oude bouwkunst (!) en dat
5 0. zulks vooral tot de bemoeijingen behoort van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst. De Afdeeling befluit
(heldhaftiglijk) in denzelfden zin aan den Heer Boonzajer te
antwoorden en de Heer Van Lennep neemt op zich , diens
wensch nader bij laatstgemelde Maatschappij aan te dringen."
Arme vaderlandsche monumenten , gij zijt dan een » Neef
Job op den mesthoop". Men loochent zijne verwantschap tot
u niet ; dat kan , dat durft men niet : dat ware te revolutionair : maar men maakt zich van u af; men laat zich met
dien » fchurfden boêl" niet in. De eene endosfeert u aan den
andere, tot dat eindelijk wind en regen zich over iu ontfermen, en als gij onder de voet zult liggen, als uwe lijnen,
uwe evenredigheden , de historische en a esthetische t a a 1 die
uit u fpreekt, verwoest zullen zijn, — een liefhebberend nage1lacht zich zal gaan zitten te pumeeren voor uwe vormloze
brokftukken. Breekt af wat ge wilt ! roepen onze geleerde
Maatfchappijen : als ge maar een paar bakfteenen redt, die aan
den fchoorfteen gezeten hebben , en de keltische potfcherven ,
romeinsche duiten, en fpaansche mondwarmertjens aan ons te
kamferen, in watten te bakeren en op de muzeüms te nummeren geeft dat in 's Hemels naam de muze umzalen niet
te huur geflagen behoeven te worden!
-

1 Verg. over den gorinchemschen kunstzin D. Warande", 1857 , b]. 182 en 490.
2 «Konst- en Letterbode" 1859, b]. 28.

MENGELINGEN.
BERICHTEN , WENKEN , VRAGEN , BRIEFWISSELING.

ORIËNTATIE. - De geleerde Kardinaal Bona zegt in zijne «Liturgie", 1 dat fomtijds ftoffelijke redenen de oriëntatie verhinderd heb-.
ben ; maar offchoon deze Kardinaal in eerre Eeuw leefde, die te zeer
van de fchoonheidsbegrippen der zoogenaamde klasficiteit doortrokken
was om veel oor te kunnen hebben voor de ftem der geheimzinnige
christelijke liturgie en eesthetiek 2 , aarzelt hij niet te getuigen , dat het
gewone oostwaards-keeren van ver de meeste kerken betamelijk en
alleen redelijk moet genoemd worden ; gelijk ook het bidden met het
aangezicht ten Oosten.
Wij hebben, in onze #Heilige Linie", op het gezach van Cotelier,,
de bizonderheid vermeld , dat de H. Leo geen onbepaald voorftander
was van de oriëntatie. Wij zijn nu in de gelegenheid dit te verklaren.
Uitvoerig hebben we reeds befproken , hoe kerkvoogden en leeraars
om eene ketterij te keer te gaan , die aan den gruwel der afgodische
mannen , bij Ezechiël , verwant was, zeer te-recht tijdelijk de fchoone
oriëntatiezede van gebedsrichting en kerkbouw fchorsten s. De H. Leo
de Eerste had niets anders voor dan dit belang te behartigen.
Paus Leo wilde dat men voortaan niet meer met het aanschijn oostwaards bidden zoude , om met de Manicheeën niets gemeens te hebben ; die ketters hadden zelfs reeds eenige eenvoudige Katholieken zoo
ver gebracht door hun voorbeeld , dat zij , zoo als Leo zegt , de
hemellichten eerden, ja, des Zondaags en Maandaags vastendag hielden , ter eere . van de zon en de maan. #T welck ," zegt de groote
Paus, «oock fommige chriftenen meynen teer wel ghedaen te fijn:
Want eerfe tot aen de kercke vanden H. Petrus Apostel , dewelcke
,en den levenden Godt alleen toeghewijdt is , ghekomen fijn , naer
datfe de trappen fijn gepaffeert de welcke leyden tot den hooghen
-

1 «De rebus liturgicis", B. I, Hft. 20.
2 Zoo, bijv. zegt Bona, dat de St-Pieterskerk niet georiënteerd is : dit bewijst, dat hij de tweërlei toepasfiná der oriëntatiewet niet begrepen heeft.
3 #H. Linie", bi. 24; D. War." 1857, bi. 218.
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autaer , fy keeren Iiaer om nae de opper de fonne , ende buygtien
haer hooft ter eere van die blinkende ooge des werelts , waer over
wy feer bedroeft fijn , ghefchiet te fijn een deel door onwetentheyt,
een deel door den gheeft van het Heydendom 1 •"
Pr Hazart , uit wier we dit ontleenen , brengt nog eene andere bizonderheid bij , die voor de kennis van de inrichting der bazilieken
belangrijk is , en ftaaft wat wij vroeger gezegd hebben 2
,,Severinus Binius inde aenmerckingen op de Generale Conciliën,
door hem uytgegeven , handelt van Zephyrini ordonnantiën" en brengt
de woorden bij , iidie inde Paufelijcke lijfte alfoo luyden : «dat den
Priefter als hy mirre doet voor hem foude hebben alle de bywefende,
behalven daer den Biffchop recht heeft om d e Cl e r, j ie alleen
achter hem t e h e b b e n s"." (zoodat de Priester, de Bisfchop, en
de «Clergie" het aangezicht ten Oosten richten).
:

GEBOORTEPLAATS VAN KAREL DEN GROOTE. —
De Koninklijke Akademie van Belgiën laat zich te-recht aan het vraagftuk wegends de bakermat van den fchepper der Frankische Monarchie den bouwheer van ons Nijmeegsche Valkhof gelegen zijn.
Op hare prijsvraag zijn twee andwoorden ingekomen , die ter beoordeeling gemeld zijn geworden in handen van de Heeren De Ram,
Kervijn van Lettenhove , en Schayes.
De tweede dezer geleerden treedt omtrent het vraagftuk in eenige
bizonderheden , die wij onzen lezers wenschen mee^ te deelen.
De even kennis- als fmaakrijke verfaggever vergenoegt er zich niet
mede om eenige algemeene gevolgtrekkingen te maken. Hij wederlegt
het uitgebrachte gevoelen , dat de voorgestelde zaak onbelangrijk is;
bij is ook verre van aan te nemen dat de oplosfing er onmogelijk van.
zijn zou; en zonder de onbetwistbare wetenfchap te ontkennen die
de schrijver van het andwoord aan de ontleding en beoordeeling . befteed heeft der voornaamste uitgegeven texten , die tot de VIJJe en
IXe eeuw opklimmen , verwijt hij hem andere even kostbare bronnen niet geraadpleegd te hebben : de kantteekeningen namelijk in,
oude martyrologiën voorkomende en zekere kartulariën van abdijen ,
waar men onbekende -of nog weinig beftudeerde echte ftukken aantreft.
Vervolgends de zaak in haar geheel hernemende , aanvaardt de
.

1 Hazart, ~Triomf der Pausen", Dl I, bl. 221.
2 Heilige Linie", bl. 34, 46. De H. Zephyrinus t 217.
3 Hazart, t. a. p. b]. 70.
„
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Heer Kervijn de taak te bewijzen, dat. Karel de Groote
althands binnen de grenzen van Austrazië geboren is.
Wij zullen de voornaamste punten van dit merkwaardig veriiag hier
ontleden of liever overfchrijven.
Vooreerst , welk vertrouwen verdient de text, dien men aanhaalt
ten betooge , dat de oplosfing van het vraagstuk onmogelijk zijn zou?
Kan men aannemen dat Einhard , die in het gezinde-zelf van Karel
den Groote geleefd heeft ; die den hof kapellaan van Pepijn en den
kapellaan van Bertrade gekend heeft , niets heeft kunnen vernemen
aangaande de geboorte en de jeugd des grooten Keizers, wiens fekretaris of schoonzoon hij was ? Er zijn overvloedige bewijzen , om het
tegendeel *vast te houden , en indien Einhard zich niet uitlaat over
de te befpreken zaak is het omdat hij verlegen is met alles wat Bertrade en haar huwelijk met Pepijn betreft.; hij fchrijft voor de klerken , is Abt, en hij ontziet te-recht de ftrenge tucht der Kerk. Aldus
verhaalt hij dat Bertrade haren ouderdom bij Karel den Groote doorbracht, en dat hare dochter Gisla , van hare kindsheid af, aan het
geestelijk leven toegewijd werd , maar hij wist wel dat Bertrade haar
leven in een klooster eindigde en dat zij hare dochter aan een der
zonen van • Diederick uithuwelijkte. Zoo meende ook de diaken
Godeschalk , indien men een fchrijver der Xe eeuw gelooven mag,
voorzichtigheidshalve uit zijne gefchriften te moeten wechlaten alles
wat op Alpais betrekking had. - Men weet dat het huwelijk van
Bertrade met Pepijn , wettig volgens het ftaats- en burgerrecht der
Franken , zijne geestelijke wijding eerst omtrent het jaar 746 ontving , op het tijditip van de komst der Karolingers tot den troon.
Geen naam was geheimzinniger dan die van Bertrade. Alles wat
wij weten , is dat deze princes , de blonde Bertha der Trouvére8 ,
een jong meisjen der Ardennen was , uit een edel en rijk geflacht,
en dat zij Pepijn ter huwelíjksgifte de heerlijkheid Rumersheim meebracht. Wij weten zelfs niet wat er na haren dood met haar gebeurd
is. De overlevering der middeleeuwen , volgends welke eene Gravin
uit Vlaanderen het lijk der moeder van Karel den Groote uit
St Denijs zou hebben doen ontvoeren , was feclert lang vergeten, toen
een legerbericht van den grooten Condé, in de ftad Aire, de overblijfselen
van Koningin Bertrade en van den eersten Ka;rolingischen Koning
deed ontdekken. Men vond toen bevestigd , dat Pepijn de Korte klein van
geftalte geweest was , maar . dat dit niet het geval met zijne vrouw was , die
de romanfchrijvers te-recht Baerte meteen breden voeten genoemd hadden.
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Bertha was uit de Ardennen , en de luiksehe overleveringen , ia
overeenstemming met de geschiedenis, ftellen haar voor als eerre nicht
van twee Nederlandsche helden : Ogier , den Ardenner , en Garijn , den
Lotharinger. In de Ardennen tusfchen Landen en Diedenhove hebben
dan ook al de overleveringen, die in de romans van den Karolingischen
cyklus bewaard zijn gebleven, haren oorfprong gevonden.
De letterkundige gefchiedenis bevestigt het; werkelijk verfpreidden
zich deze romans op twee tijdftippen in Frankrijk , toen Elisabeth van
Henegouwen met Philippus Augustus, en toen Maria van Braband
met Philips den Stoute huwde. De legenden, die zij verhaalden, plantten
zich in Duitschland voort, toen Karel van Luxemburg den keizerlijken
troon bekleedde. Het zijn dus vorsten en vorstinnen , die , of uit Karel
den Groote zijn voortgefproten, of de erfelijke ftaten van Pepijn weder
bijeengebracht hebben, welke deze verhalen verfpreidden , waar hun
roem en hunne ijdelheid belang bij hadden 1 .
Laat ons terugtreden tot het befpreken der gefchiedfeiten. Karel
Martel had er zich toe bepaald om zijne zonen Karloman en Pepijn
tot erfgenamen zijns vorstendons te benoemen.
Wat Griffo betreft, deze had , dank zij den beden zijner moeder
Sonnehilde, een uitgeftrekt gebied verkregen, welks middelpunt waarfchijnlijk Loon (Laon) was. Ontevreden met zijn, aandeel, fmeedde hij een
bondgenootfchap met de Over-Rhijnsebe volken , toen de Franken van
Austrazië hem onverwachts aanvielen en zijne plannen vernietigden;
hij werd gevangen en door Karloman naar het kasteel van Geitenberg
(Chèvremont) gebracht , terwijl Sonnehilde te Chelles werd opgesloten.
Dit heeft plaats op het einde des winters van 742, dat is te zeggen, het
tijditip waarop Karloman als oudste zoon van Karel Martel alleen het
beCtuur in handen had. Onmiddelijk na hem werd het Maartveld gehouden, waar men de toebereidselen maakte voor_ . den tocht tegen Neustrië.
Indien de verdeeling der beide vorstendommen niet tijdens het Maartveld van het jaar 742 gefchied was , is het toch buiten , twijfel dat de
beide broeders deze algemeene vergadering der Franken voorzaten,
en dat Pepijn zich op dit tij ditip zoowel in Austrazië bevond als Karloman. Immers , er verliepen flechts eenige dagen tusfchen dit Maartveld en den 2n April 742 , een datum die algemeen aangewezen
wordt voor de geboorte van Karel den Groote.
1 Niet onverdeeld : daar fommige Karelroinans den Karolingen maar weinig
eer geven.
A. TH.
DIETSCHE_ WAR NDE IET .
XXXVIIT
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Het komt er dus op aan te onderzoeken of de verdeeling van liet
vorstendom voor of na den tocht van Poitou plaats had. Eene menigte
getuigenisfen bevestigen dat deze verdeeling eerst na het innemen vvan
Loehes plaats had , in eene ftreek Oud-Poitiers genaamd. De eenige
ernstige tegenwerping, die men dezen getuigenisfen zou kunnen overftellen is het in de maand April, 742, houden van een koncilie door
Karloman bij-een-geroepen, in regjno meo , gelijk hij zich uitdrukt, en
'twelk aanwijst dat de verdeeling der vorstendommen gefchied was. Maar
alles bewijst dat dit koncilie , hetwelk men onder den naam van Conciliur germanicum aanduidt en dat zich in het hart van Duitschland
verzamelde , niet in het jaar 742 gehouden werd , een tijdftip waarop
Duitschiand zoowel als Neustrie in omwenteling lag.
Wij befluiten alzoo , dat dewijl het vorstendom door Karloman en
Pepijn te zamen geregeerd wordt in de maand April, 742 , Pepijn met
Karloman de , vergadering van het Maartveld , en daarna de vereeniging van het leger , die in Austrazië na de vergadering van het
Maatveld plaats had , voorzaten. Karel de Groote is dus in Austrazië
geboren.
Buitendien is er een historieschrijver der IXde eeuw, die zich met
het -vaderland van Karel den Groote heeft bezig gehouden : dit is de
monnik van Sint-Gallen. En na een ernstig onderzoek van - de zaak,
moet men, in dezen monnik van Sint Gallen, Notker den Stamelaar herkennen, een dichter en hagiograaf dien men na 872 de fchoal
van -Sint-Gallen ziet besturen en die zijn boek ««De ge'stis Karoli imperatoris" aan Keizer Karel den Dikke opdroeg. Hij fchreef ongeveer feventig
jaar na den dood van Karel den Groote , maar hij heeft verfcheidene
personen kunnen , ontmoeten, die den grooten Keizer gekend hadden ,
onder anderen Walafridus Strabus , die te Sint.Gallen woonde.
Nu moeten wij opmerken, dat het werk van den monnik van Sint=Gallen twee zeer verfchillende deden bevat. In het eerste, gelijk hij het
ons zelf zegt , verhaalt hij slechts fabelachtige feiten, die hij van een
oud foldaat , van den oorlog der Hunnen teruggekomen , vernomen
had. Maar het tweede wordt aan de kerkelijke gefchiedenis getoetst
en verdient al ons vertrouwen. Hij was het aan de eerbiedwaardige
perfonen verfchuldigd die kiem in den loop der eeuw voorgelicht hadden,
en die allen in betrekking met Karel den Groote geftaan hadden. Tot
deze behooren, onder anderen, de Abt Grimaldus , een der leerlingen des
Keizers , en de monnik Tankon , die door Karel den Groote geroepen
werd onc de groote klok der baziliek van Aken te gieten , enz.
,

-

IVIENGEL1NGEN. -s65i

I)e monnik van Sint Gallen verhaalt dan , dat de Keizer, willende dat
de Franken met de Romeinen in de kunst gelijk zouden worden , even
als zij hen in andere opzichten evenaarden, besloot om zelf het .beftuur
van den bouw der baziliek van Aken op zich te nemen, en alzoo aan de
plaatsen die hem hadden zien geboren worden , een monument te schen•
ken dat met het fchoonste der Romeinen kon wedijveren.
Met deze uitdrukking wil de monnik van .Sint-Gallen niet zeggen,
dat Karel de Groote te Aken geboren is , maar dat deze ftad een gedeelte uitmaakt van het genitale foluni , eene eer welke zij met Jupille
deelt, waar, volgends eene overlevering, Pepijn woonde voor dat het ilot
van Herftal vertimmerd cas , en, met Herftal, het geliefde verblijf van
Pepijn en Bertrade. Aken , Luik , Landen , Jupille , Herstal, Theur,
Amblève, dit geheele land nu nog bezaaid met fehilderachtige ruïnen
en ridderlijke legenden ; geheel oud Frankrijk, geheel Austrazië, befehaduwd door het bosch der Ardennen, is het genitale folun van
Karel den Groote : dat -- is zijn vaderland ; niet in eene enkele ftad
belloten, wier naam wij niet weten, maar binnen grenspalen die ons
wel bekend zijn.
In de VIIje eeuw , zeggen wij , was dit het ware Frankrijk. De
kapitulariën , de hagiografen , de chronijken pasfen den naam van
Francia bizonderlijk toe op Austrazië , het regnum regnorum, volgends
de uitdl ukking van Alcuïn. Guizot heeft het doen opmerken , PÉr
tigny heeft het herhaald : dat sedert den dood van Chlovis Frankrijk
flechts alleen in Austrazië beftond. Daar was het veroverend gellacht
daar moest ook de naam bewaard blijven , die van dat gellacht zelf afgeleid werd, en die hunne groote daden yen hunnen roem ,op nieuw verkondigde.
In Austrazië, waar eene nieuwe dynastie uit voortfpru^it , en niet
in Neustrië , dat hare laatste Koningen in kloosters laat oplluiten , is
het roemrijk geboren te worden , vooral federt Rome-zelve het Frankische rijk uitgeroepen en gezegend heeft.
De baziliek van Aken zal de nakomelingfchap herinneren, dat de
grond waarop Karel _de Groote haar wilde .bouwen , voor hem het
genitale folum was , en wij zien, in het verhaal van Erm}oldus Nigellus,
den doorluchtigen .errfgenaam van Pepijn-zelf met dien zoeten naam van
#Vaderland" dat zelfde Frankrijk begroeten , dat de mannen der VIIIe
eeuw beschreven : Frankrijk , fterk en fel in í;en ftrijd gebleven , dat
na eene eeuw van overwinning, aan zijne trofoeën den fcepter -cue
Caesars en dien van Romulus had toegevoegd.
-

-
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HET SCHILDEREN MET OLIEVERW. -- Eenigen tijd ge-

leden . reeds plaatsten wij in Cadsandria , Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje , eene aanteekening , ten betooge dat in 1395 de olieverw
reeds bekend was en gebruikt werd. Tot die aanteekening . vonden
wij aanleiding in de ftadsrekening van Sluis , n°. 5 , loopende van
1 September 1395 tot den laatsten Augustus 1396. Daarin luidt het:
iiRobin van Cotthem den beildefcrivere , van zinen lone , dat hi heift
gheftoffeert van goude ende olyverwen een oleine nieuwe crucifix ,
gheordonneert den nieuwen Buerchmeefters , Soepenen eu Raden haerlieder -eedera up te ftavene vj fch."
«Jorilfe den beildefnidre van zinen lone ende aerbeide dat hi tvoorf.
crucifix (neet; ende dertoe telivereerde thout daert of gemaect was.
xxii** -d.
[Derhalve :. goud en olieverf , om Ao 1396 een kruisbeeld te ;po:lychromeeren" (fto feeren van goude ende verwen) , waar de Magistraat
den eed der ambtsaanvaarding op . afleê.]
Ook in de stadrekening n°. 8 , loopende van 1 Maart 1403 (1404)
tot den vierden van Hooimaand 1405 , wordt van olieverw . gewag gemaakt in de volgende opgave : Robrechte van Cotthem den beildefcrivere van dat hi heift geftoffeert van goude en olievaerwen de zes

vanen metten yferinen fpillen dertoe . behorende , ftaende op de veerst
[vorst] ende viere ftantveinftren van de . Ooftpoorte voort. Bi -certiff.
viij fch.'!
[Derhalve : zijn omftr. 1400 de windvanen met haar fpillen, op de
-uiteinden der vorstkam en op de gevelpunten der dakvensters (ftantvein[tren) der Oostpoorte te Sluis, gepolychromeerd (of met goud en olieverf geftoffeerd) géweest.]
Verre .zij het van ons den beroemden Jan van Eyck zijne aanspraak
te ontzeggen op de uitvinding der kunst om met olieverw te schilderen , of wel hem de uitvinding der olieverw-zelve te betwisten. : Het
verdient echter onzes inziens , de - aandacht , dat reeds in .1395 te
Sluis .van olieverw gewag wordt gemaakt , daar men de uitvinding van
van Eyck in 1400 of 1410 plaatst. Ten opzigte van dit laatste punt
heerscht er echter nog . veel onzekers. De Chronijke van Vlaenderen,
door N. D. en F. R. , zegt toch , d. II , fol. 2.18 , op het jaar 1428:
#dat, het zeker. is , dat omstreeks dezen tijd , welken echter niemand
der oude schrijvers vaststelt of benoemt", binnen Brugge de „vermaerde Konste der Schilderen met Olye-verwe" is uitgevonden door Jan
van Eyck. Schoon het waar zij , dat het verwen van een houten kruis-
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beeld of van ijzeren [?] vaantjes , in ongelijke verhouding staat tot het
schilderen van een tafereel op doek , . is het niet minder waar, dat de
uitvinding van van Eyck veel van hare waarde verliest , zoo zij slechts
Bene toepassing is op doek van hetgeen men vroeger reeds in beoefening bragt op hout en ijzer.
Wij gelooven dus aan van Eyck , een' ervaren scheikundige , evenzeer de uitvinding der olieverw te moeten toekennen , als de kunst
om met deze verw taferelen te malen , en dan volgt hieruit als van
zelf , dat het aangenomen tijdstip der uitvinding voor het minst een
vijf-en-twintigtal jaren vroeger moet gesteld worden. Is het daarbij
waarheid gelijk het ten minste hoogst waarschijnlijk is dat van
Eyck zijne ontdekking , het mengen zijner verw met nootolie in stede
van lijm of eiwit , uiterst streng verborgen hield , dat eerst na zijn
dood , in 1441 , Antonella van Messina , wien van Eyck op zijn' ouden dag zijn geheim had ontdekt , in Italië met gelijke , doch min
gelukkige geheimhouding de schilderkunst beoefende , . dan komt ons
de bekendheid der olieverw , te Sluis , in 1395 , nog vreemder en
verrassender voor. (Levensfchetsen van Vaderl. mannen en vrouwen
uit de Zuidelijke Provinciën , uitgegeven door de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen , bl. 16 tot 23). Overigens pleit de vroege bekendheid der olieverw niet tegen maar voor hare ontdekking te Brugge, tot
welke de stad Sluis in afhankelijke betrekking stond.
J. H. VAN DALE.

Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis.
D. I [St. III] , pag. 289.

„DE VRIEND VAN ARMEN EN RIJKEN" EN DE NEDF.^RL. NATIONALITEIT. -- De genoemde «Vriend", die zijn
-

domicilie heeft in den boekwinkel van den met roem bekenden drukker E. S. Witkamp , op het Koningsplein te Amsterdam , komt , in
het door hem gefchreven uVolksblad", tegen ons artikel op , getiteld
##De Tweede Kamer en de Graven van Nasfau" (#D. Warande", 1858,
bl. 426 [N° IV]). Wij hadden namelijk in dat artikel gewraakt, dat
de Tweede Kamer der Staten-Generaal , van Koning Willem den
Derde de voortzetting begeerde der ,staak", door zijne roemrijke
,Voorvaderen , met opoffering van hun bloed, AANGEVANGEN". Wij
hadden ons vermeten te herinneren , dat de altaak", door 's Konings
Doorluchtige Voorvaderen , om den wille van nederlandsche belangen
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h~t 'offer van bloed en leven nAANGEVANGEN", niets anders kon '
zljnd.n de 'trijd door Lodewijk , Adolf en Hendrik Van Nasfau ter
goeder trouw aanvaard ~ met het doel om, langs den weg 'van, omwenteling en burgeroorlog, de werking der beftaande Itaatswetten in
zake van Godsdienst te ftremmen; de rtrijd., die op reformatorische
en rerolutionaire beginselen gegrond, logiesch moest bekroond worden, en lo~esch bekroond IS, door het bekende anti-papistisclreplakkaat van 20 Dec. 1581- welks onderteekening "Willem de ZWijger inderdaad met opolfering van zijn bloed , in 1584, bezegeld heeft, Ziedaar hoe de Ilaa,nvang" der bedoelde taak het-Huis van Nasfal1 op de
Itorting van veelszina edel bloed te Itaan .kwam,
In de feiterrder XVle Eeuw b e g i n s e l e n te zoeken, en begins ele n te vinden - te .meenen , dat Willem de Zwijger; hoezeer in
zijn eerste periode den Godsdienst ook eene al te IImelancholische Sachs"
noemende om daaraan veel geestdrift , of zelfs maar eenige konse..
quentie ten koste tewillen leggen, - te meenen , dat deze groote
Itaatsman door de Kracht der omftandigheden genoodzaakt ds , om in
dO 20 Dec. ,1581 de kroon op te zetten aan de anti-roomsche en antigrafelijke beweging van de tweeds belft der XVle Eeuw - dat noemt

de Volksvriend eene seer "bekroItlpen" Staatkunde, en hij heart de
goedheid umedilijden" met den fchrijver van ons artikel te betuigen,
Dat IImedelijden "nemen wij dankbaar aan ; de:" Vriend van Armen
en Rijken" "is een IIphilanthroop"- en wij hebben, voor de manie om
links en rechts ongevraagd medelijden te willen fchenken, den zelfden
eerbied dien we' voor ledere hersenzwakheid hebben - zelfs al moeten
wij haar eenige oogenblikken tot voorwerp Itrekken : nous la subieeon«.

Maar wat wij .niet zonder verzet Juoi8Jeeren is, dat , ter gunste van
zekere .politieke driften en drijverijen" woorden verdraaid en zaken
miskend worden, met het »rnedelijdend" oogmerk, om een we~rpar
tijder in het ongelijk te kunnen ftellen, De it Vriend van Ar,men en
Rijken" fpreekt van onze »kunde 'en onkunde met de vaderlandsche
gefchiedenis" = wij gelooven zeer gaarne dat onze /I Vriend" het in de
IIkunde' t1Jet de,' vaderlandsche gefchiedenis" zeer ver heeft gebracht:
maar toch mogen wij niet toelaten, dat, als de 'I'weede Kamer Ipreekt
van eenevtaak", die door 'sKonings IIVooTvaderen"is IIAANGEVANG:EN" ; dat dan de »medelijdeude Vriend", met 'eene voorbeeldigegbede
trouw , dat woordtjen IIR a ng e van g en" doorfchrapt , om daarvoor in
plaats "te lezen: »de taak die de Vorste 11 WJ,n N asfau-Oranje , g cd u r end e .d r i e e e u wen zich bij hun regering hebbcn voorgefteld".-
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Zie -- wij zijn geen vrienden van armen en rijken , wij zijn misfehien
geen uuphilanthropen" : maar als men, om die vriendfchap te kunnen
bewijzen , zich zoo verregaand aan de waarheid vergrijpen moet .
dan hopen wij den titel en het bedrijf van zulk een alle-mans-vriend
(behalven die der, . Waarheid magis araica Veritas) nooit na te ftreven. Maar met welk doel onderstaat de #Vriend" zich deze textvervalsching ? -- Met het eenige doel , om onder de aangeduide u Voorvaderen" des Konings ook #Prins Maurits", #Prins Willem III" en
#Koning Willem II" te kunnen noemen. Dat is een handgreep van
den .tiVriend" --- om met deze populaire mannen , die volftrekt in de
zaak niet betrokken zijn , eenig figuur en eenige beweging te maken.
Die zich op Maurits , op Willem III en Koning Willem II beroepen
durft -- heeft zeker het recht aan zijne zijde !- Onze ridderlijke Koning
Willem de Tweede zou ondertusfchen de eerste zijn , om zoodanige
onedele krijgslisten af te keuren.
Aardig is het , dat de #Vriend" door met allen #vrienden te willen blijven", in de fprekendste inkonsequentiën natuurlijk altijd behoudends zijne #kunde met onze vaderlandsche geschiedenis" — vervalt.
Willem de I en al de Prinsen van Oranje zullen fteeds geijverd hebben voor de gelijke verdediging van uRoomschen en Onroomschen"-waarfchijnlijk dan ook van Remonstranten en Contra-remonstranten,
van Mennisten en Spinozisten : van Cornelis Musius, Hugo de Groot,
Dirk Camphuysen , en Phil. Rovenius. Maar de Roomschen , zegt de
schrijver , maakten , «door met den vijand te heulen , hun het volgen
van die politiek onmogelijk". Wat is nu waarheid ? Zijn de Roomschen
goed en braaf, en hebben de Prinsen hun «bloed geofferd" om de
Roomschen te #verdedigen" dermate , dat #al de Roomsche leden
van de Staten-Generaal" (zoo als de 'Vriend" zegt) die Vorsten terecht hebben toegejuicht , als beschermers van oude burgerlijke en godsdienstige vrijheid"; of hebben die Prinsen meegewerkt , om de ; uit
Cau en Scheltus genoeg bekende , plakkaten tegen de Roomschen
drie eeuwen lang in zwang te houden , bij welker naleving alle Godsdienstoefening voor de Katholieken , alle opvoeding hunner kinderen,
onmogelijk wierd gemaakt?
Voor 1581, zegt de geleerde #Vriend", hadden de Roomschen nog
geen aanleiding gegeven tot algemeen mistrouwen . 0 neen ! het was
dan ook in tegendeel een blijk van vertrouwen , dat bijv. hier in Amsterdam de Roomsche Regenten in 1578 de ftad werden uitgeleid.,
dat Pater Musius door de fatrapen van Lumey , zonder 's Prin cen
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wraking, op de uitgezochtste wijze ter dood werd gemarteld; dat de
onfchuldige Priesters van Gorkum door de staatsche foldaten vernield werden , dat fchier in alle fteden , die overgegaan waren , het
eerste werk - der overwinnaars was private plakkaatjens af te kondigen, waarbij de uitoefening der iipaepfche afgoderye" volftrekt werd
verboden.
En --- geeft de vriendelijke #Vriend" te verftaan , nog heden — wat
zou ons beletten , als de Roomschen het verdienden , op nieuw met
zulke plakkaten voor den dag te komen : maar, laat hij dadelijk zeer
umedelijdend" op deze onuitgesproken insinuatie volgen : itzoodanige
-strenge placaten heeft men (thands) niet meer noodig". Welk een geluk , wat hing die #arme" roomsche menschen , - met hun twaalf-maalhonderd-duizendtjens, anders misfehien van wege onzen braven /„Vriend"
nog wel boven het hoofd !
Maar God-dank ! neen , de #Vriend van armen en rijken", dien wij
reeds hebben . leeren kennen als geenszins vriend van de Waarheid
te zijn , zegt wel , dat «de beginselen van het placaat van 20 Dec.
1581" in Nederland.nog #nationaal" zijn ; dat die #beginselen llech.ts
zijn gewijzigd" (in een #zin" die een volfiagen onzin oplevert)
.

-

maar wij , met de Grondwet der Nederlanden in de hand , wij weten

beter , en al heeft de partij van onzen #Vriend" in de Tweede Kamer
bewerkt , dat door zekere fchijnbaar fchuldeloze rhetorische verciering
een volzin in het adres van andwoord - op de Troonrede gevlochten
werd , waaraan geen oprecht Konstitutioneel zijne adhaezie kan geven--wij hechten daar -niet zoo veel waarde aan , om hierin de minste
fchaduw eener nationale manifestatie te zien.
Zoo wij tot hiertoe gegaan zijn , met deze politische gefchiedbe.fchouwingen , die eigenlijk vreemd aan de hoofdonderwerpen zijn , welke
de ftof der. #D. Warande" uitmaken dan is dit om te komen tot
eenti konkluzie met betrekking tot d& NEDERLANDSCHE NATIONALITEIT.
Die nationaliteit hebben we gezegd op geheel andere grondllagen te
berusten dan de beginselen van het plakkaat van 20 Dec. 1581. Waren deze , gelijk onze «Vriend" zegt , nog heden nationaal hoe kon
er -dan fprake zijn van eene gemeenfchappelijke nationaliteit die NoordNederland en Vlaamsch-Belgiën verbindt ? En dat deze beftaat , wordt
bevestigd door- een gezach , dat misl'chien zelfs onze #Vriend" niet betwisten zal. De Heeren Jhr Mr J° de Bosch Kemper , Mr H. J. Koenen, Mr J. Bosfcha, Mr Is. da Costa, wijlen Prof. A. des Amorie van der
Hoeven en nog eenige anderen hebben , voor ruim acht jaren , de
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volgende woorden, ten aanhoore van gantsch Nederland uitgefproken 1 ) :
IIWij , - Noord- en Zuid-Nederlanders , STAM- en TAALGENOTEN!
ftellen wij eene kracht uit wederzijdschen boezem geput aan het drukkend gewicht over , waarmede wie ons vreemd zijn ten aanzien van
ftam en taal op ons inwerken" : want , zie hier de konsiderans die aan
deze opwekking voorafgaat , «onmiskenbaar komt veel van wat uit de
grootere rijken den kleineren toevloeit , tot fchade voor de TAAL , de
ZEDEN , de VOORVADERLIJKE DEUGDEN en EERBIEDWAARDIGE GEWOONTEN , tot fchade , IN ÉEN WOORD , van de NATIONALITEIT , en derhalve van het zelfbewustzijn , van het leven der laatsten." , "Het
gemaklijk en snel vervoer , dat een levendiger verkeer medebrengt
van volken met volken , en dat den invloed van den vreemde op het
inheemsche ten sterkste bevordert , moet ook worden aangewend om
dien invloed binnen redelijke perken te houden , om dien invloed,
waar hij schadelijk wordt voor de NATIONALITEIT en dreigend voor de
ZELFSTANDIGHEID EENS VOLKS" (en dat volk is hier HET NEDERLANDSCHE VOLK , de «broeders" uit Noord- en Zuid , de bovengenoemde
STAMGENOTEN)" door een ftroom van BETERE , van NATUURLIJK en
HISTORIESCII gevormde beftanddeelen te keeren."
Aldus werd het Nederlandsch letterkundig Kongres , in de schatting
der genoemde geleerden , een NATIONAAL KONGRES , en het is overbodig te zeggen , dat voor ons deze geachte personen , onderteekenaars
van het manifest , waarin zulke opwekking en betuigingen zijn uitge-

fproken , ruim zoo veel gezach hebben (indien het op gezach aankwam) ,
als de «Vriend van armen en rijken".
Nog éen woordtjen. Uit de gedrukte ftellingen der #Vrijd. Vereeniging" is door ons de op bl. 426 der «Warande" meêgedeelde noot
opgemaakt. De llVriend" zegt , dat die noot lleene onwaarheid" is.
Dat zou hij dienen te bewijzen ; maar hij doet liever aanftonds anaencde
honorable , en eindigt zijn artikel met de betuiging , dat het fterkste
wat in die noot voorkomt hem iongeloofl k fchijnt" : wij doen daar
dus verder het zwijgen toe : want onzen #Vriend" zal wel meer «ongelooflijk" fchijnen wat bij ons federt honderden jaren is uitgemaakt.
M.
EEN DRIFTIG GESCHIEDSCHRIJVER. Wij , Hollanders,
zijn flats zoo lang de ontmoeting eens vreemdelings ontwend , die zich
1 Programma der grondflagen van het 2e Ned. letterti. kongres. Zie «Handelingen" , bI. 16.
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g ewaardigt over het Vaderland met ernst en eenige kennis van zaken te
fpreken -, dat er , inderdaad , iets belachlijks in de opgewondenheid
begon uit te ftralen , waarmede men Edgar auiuet en Alphonse Esquiros ,
uit al de volheid van den genootfchappelijken eigenwaan en uit al de
volheid der genootfcháppelijke eerefehatten , beloonen wilde voor hunne
goedheid van over Marnix een licht-en-dicht boeksken , over onze
veenderijen en kerkelijke twisten eenige artikels in de aRevue" der
beide waerelden te fchrijven. Thands is de beurt tian den Heer
John Lothrop Motley. Vol bewondering leest men den verhitten ftijl
van dezen inderdaad geestrijken fehrijver. Men denkt (weinig Engelsch,
als men gelezen heeft !) , bij een titel als dien van «The rise of the
Dateh Republic", terftond aan de «Decline ,and fall" van zekere groote
monarchie , - door een ander Engelsch-fchrij vend auteur ; men is geftreeld , men voelt den ,,boezem zwellen" , Von se faií du linge over
zoo veel eer, en acht nu wel ons goed vaderland geene voorname
Mogendheid, maar zich-zelf, en tant gue Hollander , een groot Hollander , een min of meer groot man altbands.
In weêrwil der verkeerde fpelling van fommige eigennamen - door
een vreemdeling bijna niet te vermijden , en offchoon hij , op zijn
*

Fransch , zeer zelden de moeite neemt , door het aanhalen eener
bron , zich de ppra zumptie te verzekeren , dat hij waarlijk iets van de
feiten weet , die hij voordraagt , al is hij er geen ooggetuige van
geweest, in weêrwil van dien ongunstigen fchijn kan men aan
het werk zien , dat de Schrijver groote boekerijen doorbladerd heeft.
De Schrijver zegt dan ook , dat hij veel gelezen heeft (Beeton's edition, bl. 2), en daaronder veel pamfletten. Maar hoe weten we
nu , af de Schrijver ,goed heeft gelezen ? 't Zou bezwaarlijk gaan , als
de Amsterdamsche Beurs bij-een was, en men gooide al de hoeden
der Heeren door-een, dat dan ieder koopman , makelaar, kargadoor
en waagdragér den zijne er terftond weêr uit zou halen zelfs al
wist hij , dat hier geene andere dan de hoeden der Beursheeren bijeen waren : maar nog veel moeilijker is het , als de Heer Lothrop
Motley, of een ander, zegt , #uit deze duizend deelen heb ik mijne
gefchiedenis famengefteld" , dan dadelijk in die deelen de plaatsen
op te zoeken , welke de waarheid der geschiedenis (naar de meening
des auteurs) zullen ftaven. Men kan dus nergends , waar de Heer
Motley dingen zegt, die niet reeds door anderen , en met . bewijzen,
zijn bekend gemaakt, te weten komen , of de Heer Motley die dingen aan geloofwaardige berichten te danken heeft ; tenzij mei- nog
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eens dé ftudie overdoe , welke de Hr Motley zich heeft laten welgevallen : en zoo dit de moeite waard is voor een boek ; 't is misfchien
wat veel gevergd voor eene recensie.
Dat de Hr Motley niet altijd oordeelkundig te werk is gegaan, bij
liet gebruik zijner bronnen , blijkt uit de volgende bizonderheid.
#Tot nog toe heftreden onze historiefchrijvers de wettigheid van
de vermeerdering der Nederlandsche bisdommen in 1559 o. a. door
middel van een der Brabantsche Privilegiën , de dusgenoemde #Blijde
Incomfte van Philips II". Er werd een artikel uit aangevoerd , hetwelk inderdaad eene door den Landheer bezworene belofte fcheen in
te houden , tegenftrijdig met de genoemde kerkelijke regeling. Ieder
kon het woordelijk lezen en uitfchrijven bij van Meteren en Bor;
geen wonder , dat velen hun betoog niet weinig dachten aan te
dringen door het opnemen van zulk een luidklinkenden tekst. Zelfs
de in onze dagen zoo gevierde Motley heeft die in zijne Ri$e of the
Dutch Republic met zooveel woorden neêrgefteld. En echter de eerlijkheid van zijn commentateur , den heer Bakhuizen van den Brink,
heeft ons nu geleerd , dat er van dat gewaande eerste artikel niet
het minste in eenig Privilegieboek van Braband , laat staan in de
#Blijde Incomfte" te vinden is. uMotley" , zegt hij , iris ten deze
#bijna onschuldig. Hij geloofde en volgde wat hem Bor en van Me#teren hadden voorgeschreven. Doch zelfs deze hadden troebele bronenen gevolgd. Van het jaar 1572 af, verscheen er een boek, dat
#dan eens Histoire des Troubles dan eens Histoire de la Guerre
„heette, dat naar den zin der partijen werd versneden en bij liet
„opgeven derzelfde feiten , daaraan dan eens eene Protestantsche ,,
#dan eens eerre Katholieke kleur gaf. Over dat ur-Evan ►gelie van de„geschiedenis onzer beroerten spreken wij welligt nader 1 ."
,

Alles goed -- maar indien de Heer Motley zoo weinig kan onderfcheiden , of hij misfchien ook door een groene of gele bril gekeken
heeft , toen hij deze geschiedenis befchreef welke materieele waarde
is er dans aan de fchoone groepeering der wellicht verdraaide of vervalschte feiten te hechten ? --- Als we , in de puntige charakteristiek
van Philips II lezen : «The King's personal Nabits Evere regelar... .
He was most strict in religious observanties , as regular at mass ,
sermons and vespers as a monk ; much more, it was thought by
many good Catholies , than was becoming to his rank and age. Besi1 De Katholiek", 1858, bl. 377.
,

57: u

MENGELINGEN.

des several friars who preached regularly for his instruction , he had
daily discussions with others on • abstruse theological points. He consulted his confessor most minutely as to all the actions of life,
inquiring most anxiosuly whether this proceeding or that were likely
to burthen his conscience. He was," gaat de Hr Motley voort , zonder zich • de moeite te geven of de decencie te betrachten hier een
adversativum te plaatsen , «he was grossly licentious. IT WAS HIS
-

CHIEF AMUSEMENT TO ISSUE FORTH 'AT NIGHT DISGUISED , THAT HE
MIGHT - INDULGE HIMSELF IN THE COMMON •H AUNTS

or

VICE. THIS

WAS HIS SOL ACE AT BRUSSELS , IN • THE MIDST OF THE GRAVEST
AFFAIRS OF STATE."

Bij zulke befchuldiging weten we naauwelijks wat ons meer moet
verbazen , de koenheid van een fchilder , die voorftelt , als heel goed
farneli te gaan (bij een Koning der XVIe Eeuw, dien hij geen monstGrwil noemen 1 ), het genot der laagste ontucht op de walglijkste
pláen te zoeken, en zeer trouw in zijn kerkdienst en naauwgezet
in het dagelijksch onderzoek van zijn geweten te zijn of, de
fehaamteloosheid eens gefchiedfchrijvers , die zulke befchuldigingen
daar losjens heenwerpt, zonder de minste poging tot bewijs, en met
de rustigheid van een rechter of heelmeester , die , door het geftadig
peilen van wonden, met een foort van ironische te-vredenheid zich
over haar akeligheid hebben heengezet. Alles trouwens is den Heer
Motley goed, om den Spaanschen Koning tot de ellendigste middelmatigheid te maken , wier naam de jaarboeken der XVIe Eeuw bezoedeld heeft : tot zelfs het tastbaarste vergrijp aan grefchied- en taalkennis. Een ieder weet , dat de verachtelijke Hendrik III van Frankrijk door ei plichtvergeten monnik . met een knijf of dolkmes om
het leven is gebracht. De Heer Motley echter zegt (bl. 40) lthat a
Jacobin monk had given him a pistol-shot in the head" en lacht
Philips II wat uit, dat deze, bij het min bekende woord uupistolle' r
in mar van het moordbericht aanteekent : «wellicht een foort van
mes" guiza de alguna manera de cuchillo. Dit zal moeten dienen tot
adstruktie der ftelling , dat de zoon van Karel den Ve eene verwaarloosde opvoeding had gehad ; geene andere taal dan Spaansch fprak,
Mand had but a slender knowledge of French and Italian 2 "•
Ondertusfchen voor wie de zeden en fpreekwijze-n der XVIe Eeuw
1 «Certainly if he. had not possessed a feeling for art, he would have been.
a monster."
2T.a.T). bi. 40..
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bestudeerd heeft, kan liet geen twijfel lijden , dat «pistolle" en zijn
verkleinwoord eipistolet" aanvankelijk niets anders beteekend heeft ,
dan juist dat gene wat de Spaansche Koning er van maakt — al kende
hij misfchien de lemmers van Toledo beter dan het fabrikaat van Pistoia : Henri Eftienne , een tijdgenoot , definiëert het woord eenvoudig
door te zeggen , dat men dezen naam aan eene soort van kleine dolleen
gaf , die in Pistoia , in Italië , gemaakt werden. Het l Complément"
der Akademie teekent hierop aan i cette expression fut appliquée tinsuite
á une arquebuse de petite dimension". Later dus , en, onder anderen,
ook nog in de XIXe Eeuw, verstond wie niet beter wist door upistolle"
of eigenlijk iipistolet" alleen het bedoelde kleine schietgeweer. Nicaise
Pasquier heeft dan ook , in de mélée, van «gun grand fiot de pistolet cedes et de coups d'épée" gewagende daarbij volftrekt niet bedoeld van
pistoolfchoten en degenfteken te fpreken , maar van de ftooten linies
en rechts
gelijk de Heer Motley er bij eiken ftrijd met zwaard en
knijf uit de XVIe Eeuw had kunnen zien toebrengen. Het zwaard had
men in de rechter en , te gelijk , liet dolkmes - in de linker hand. Ondertusfchen dat de Spaansche Koning dit woord juist verklaard heeft,
zal als een bewijs moeten dienen , dat hij , tot zijne groote fchande ,
geen Fransch kende. Die Koning krabbelde er maar zoo wat op toe,
zegt de Heer Motley , "he scrawled the following lu;ninous comment
upon the margin". Dat is de Heer Motley vele hoofdstukken verder
nog niet vergeten en niet uscrawling", maar zeer keurig fckrjvende,
in de noot op bl. 132 , klaagt hij , dat Margareta van Parma óok al
geen Fransch kende , en dat men zich weinig verwonderen moet , dat
ze fommige bizonderheden in haar brieven aan den Koning voorbijging, aangezien zij aan een man fchreef , die dom genoeg was om te
denken , iithat pistolle meant some kind of knive"dat llpistolle"
een foort van mes was : aan ««een mensch", in een woord , dat al
heel rare (wonder/nl) kommentaries fchrijven kon (bl. 40.) Tot deze
behoort ook , de opmerking van Philips, bij het eerste bericht van den
moord , aan Henri III gepleegd , dat men kwalijk uit het woord utayte"
_(aangegeven als de plaats waar de Fransche Vorst getroffen was) iets
,anders dan hoofd verftaan kon : maar dat dit ondertusfchen téte werd
gespeld (hoezeer in het Spaansch teta en teto metaforiesch borst beteekenen). Nu fehijnt de Hr Motley te denken , dat de Koning , als
een ander Webstertjen (of Siegenbeekjen) , een fpellesjen wilde hou, en begrijpt niet , dat men, uit hoofde van het belang der gebeurtenis , zeer te-recht ftilftond bij de orthograaf van dit woord : want,
,

,
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hoewel tayte, in eiken zin, grammatiesch onjuist fehtjut te wezen — is
het opmerkelijk, dat men er, in de depéc14e, het primitivum van tetin
(en íeter) me ê fchijnt te hebben willen aanduiden : want de fransche
gefehiedfchrijvers melden , dat de Koning in de borst , op de hoogte
van de maag (dans le petit v-en€re , zegt Mezeray) doorftoken is. Maar
hiervan notitie te nemen is , in de oogen van den engelschen fehrijver , een kinderachtige muggezifterij : de goede Hr Motley leest maar
ruw-wech tayte , teyte , íéte : 1 ead , head, block-head, ot' iets anders
wat gaat het snij aan ! en daarmee^ flikt onze historiograaf dat 'ilioofd"
van Henri. III als een licht verduwbare pil.
maar rezuuzeeren , wij ! Volgends den Heer Motley kent een mensch,
die het woord Ypistolle" verkeerd verklaart, geen Fransch; hij heeft u^a Blender knowledge" of the lanyuage ; dat moet belachen en befpot worden,
en de persoon die dit gedaan heeft , moet daar voortaan mee^ worden
aangeduid: iiMargareta wist dat ze met een vent te doen had, die Ypistolle" voor een foort van mes hield "I" Maar nu komt het juist zóo
uit, dat «pistolle" een llfoort van mes" z s ; nu valt het zoo , dat. de
I-leer Motley , het voor iets anders houdt ; de Heer Motley verklaart
het woord verkeerd : het is de Heer Motley , die , als mon hem-zelven .gelooven mag, geen Fransch kent : hij is dan (volgends zijn
eigen vonnis) de man die belachen en befpot moet worden. De kennis
van den Heer Motley, zijne opvoeding zelfs is, derhalve, volgends de
woorden van den zelfden Heer , zeer flender , zeer mager : want niet
alleen , dat die Heer het woord niet verftaat: maar de Heer Motley
heeft de goede verklaring voor zich ; hij haalt er de pen door ; hij ftelt
er eene verklaring , volgends het licht van onze tijd (!) eene geheel
verkeerde, vtor in de plaats , en dan gaat hij hartelijk om dat heldenftuk zitten lachen , en roept uit , je weet wel,... Philip II, you know...
,ithat person" dat zulke wonderlijke kantteekeningen fch-reef ; .die vent,
die dacht , dat een dolk een dolk was !" Al dat fraais komt dus nu
ongelukkiglijk op het hoofd van den Heer Motley-zelven thuis : hoe
meer hij de domheid der aanteekeningen van Philips aan de kaak meent
te ftellen , hoe belachlijker hij zijne eigene aanteekeningen maakt:
want dat gene , wat hij meende den Koning toe te fchrijven , heeft hij,
toevallig , zelf gedaan. We hebben nu, bij de n botervlieg" (voor butte? fly) van Boudewijn , den dolkfteek , die een ««pistoolfchot" (pisfo9ekot) wordt , van den Heer Motley.
Men moet den Heer Motley echter al deze dingen ten goede houden. Het was hem te doen om curiosa te leveren. Het blijkt uit . zijn
-
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motto : „ Trutli is strange , stranger than fiction." Valt de waarheid
nu eens vat heel ordinair uit , dan wordt er allicht wat fiktie onder
gemengd en ftillekens het gezegde . van een ander Engelsch-fchrijvend
auteur gehuldigd : lfiction is more poetical than truth". In de voorreden wordt al dadelijk gezegd , dat #de Nederlandsche Republiek een
georganizeerd protest was tegen geestelijke tyrannie en tivaereldheerí'chappij" ; dat #het fchitterend keizerrijk y an Karel den Ve op het
,

graf der vrijheid gefticht" werd , dat Philips de IJe de machtigste
en meest gewetenloze monarch van zijn tijd" was , en dat liet Munstersch Vredestraktaat , voor zoo ver het de #onaf hankelijkheid" van
Holland erkende , #overtollig tv as en belachlijk" : met zulke volzinnen
ter inleiding --- behoeft men fterke longen om aan het einde te
komen , en dan kan men allicht een mes voor een vuurwapen houden , en meenen "de pouvoir jeter au lecteur de la goudre aux yeux",
zonder dat liet al te veel hindert. Wij moeten echter opmerken , dat
Dr Engelbregt geenszins van deze meening; is , en reeds in den
#Konst- en Letterbode" van 30 Okt. 11. heeft aangetoond, dat de
uedele Motley" met zijn iipistol-shot" een zeer burgerlijk bokjen gefchoten heeft. Ex ungue leonem : zal men naar dezen bok 's Heeren
Motleys gantsche jacht beoordeelen ? M.

Aan de Redaktie der «Dietsche Warande."
Iliacos intra muros peccatur et extra.

GERMANISMEN. Niettegenstaand e alle waarschuwingen der
Regering worden door de inwoners van ons land nog bij voortduring
vreemde pasmunten aangenomen ; van uit het Zuiden worden we overstroomd met Belgische centen en aan den Oostkant bedreigen ons
Duitsche grossen : op ons taalgebied gaat het niet anders , daar ook
wordt dagelijks veel vreemds binnengesmokkeld. Als ijverig Ambtenaar , die op de grenzen waakt tegen verboden invoer van niet Hol-

landsch gestempelde woordmnnt , onderscheidt zich Profr van Vloten.
— Zie onder meer itde Taalgids" n° 1 , bl. 33 enz. , het verschijnen
van welk Tijdschrift wij van harte begroeten met de toewensching van
een langdurig bestaan. Bij onze eerste schrijvers wijst Dr van Vloten
op dergelijke door hen uitgegevene vreemde muntstukken ; en zeker
teregt , want zulke voorgangers worden maar al te spoedig gevolgd.
Voor 't overige zal het bij een' van Lennep , Beets of Hofdijk toch

%

6

MENGELINGEN.

wel altijd blijven : Verum ubi plura nitent non ego paucis o ff endar
maculis : die weinige vlekjes zullen de zon van hun vernuft voor ons
oog niet verduisteren. Buitendien twijfel ik of van Lennep geen regt
had te schrijven , dat Elisabeth Musch en Baat" naar 't oude Hof
waren heengereden" 1• 't Is ten minste geen onverdraaglijk pleonasme,
noch zoo aanstootelijk als het zeker Hoogduitsche beenwijzen 2 ; en
als hij ibid H. 24 op de vraag ; #Heeft lied. hoop ?" antwoorden laat:
#die heb ik", dan acht ik dit zachter dan : "dat heb ik." Het onzijdige dat in zulke gevallen steeds gebruikt geeft al ligt iets plats aan
den stijl : b. v. op de vraag : uuZijt gij die man", zal het verkieselijker zijn te antwoorden : #Ja , die ben ik ," dan : #Ja , dat ben ik."
Terwijl we het op het stuk van wezenlijke Germanismen met Dr van
Vloten volkomen eens zijn , geven we hem toch in bedenking , of
sommige' in het boven bedoeld stuk opgesomde grieven van dien aard
tegen den voortreffèlijken Hofdijk . (uuwien men in de eerste plaats van
plan was..:. onder handen te neonen") niet aan Germanismophobie zijn
toe te schrijven. Wie zal b. v. aan een dichter verbieden heerscher
te zeggen voor belaeerscher ? Is onbeteekenencd een Germanisme of veeleer het daarvoor in de plaats gestelde : onbeduidend 4 ? Er zijn gevallen , waarin de uitdrukking de meest oppervlaklcige als superlativus
van vergelijking en niet de intensieve superl. alleroppervlakkigst moet
gebruikt worden. . Zie rondom u heen" is sterker en levendiger dan:
llZie rondom u". Vergissen wij ons niet , dan kan men b. v. gerust
zeggen : llhij of zij is in den roep van heiligheid gestorven", ofschoon
reuk in dit voorbeeld beter ware ; maar roem zou dáár zeker niet passen. Onlangs dit valt mij juist te binnen las ik naroem wel vijfmaal achtereen gebruikt in de Gids. — Eindelijk meen ik te moeten
opmerken , dat de Hoogduitsche taal in het gewone leven wel #het
Duitsch" heet , maar dat wij in een wetenschappelijk geschrift bij vbor-

,

1 Wij moeten dit Dr Bern. Jani alszins toegeven. «Toe ware wij al na Hallef.
weg heengereje", is volkomen Amsterdamsch, en derhalve geen «Mofsch» (= germanistiesch) : want een Amsterdammer en een # Moffrikaan" fluiten malkander bepaald uit. #Toe ware wij al na Hallefweg gereje", beteekent zelfs iets anders:
het eerste (laat meer op het «afrijden", het tweede op het doel van den rid.

.riant. e. d.
2 Dat echter in uitdrukkingen als #hij wees maar ál na den Westertoren heen"-.d. è. d.
zeker geen germanismus is.
3 en van dieper opvatting. .d. e. d.
4 Hier moeten wij ons aan de zijde van Prof. Van Vloten fcharen — in zoo
verre als onbeduidend geen Germanisme te noemen is ; beduidend daarentegen is
A. e. d.
het
zeker.
-
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keur zouden schrijven : #de Hoogduitsche vorm , uitdrukking, enz." het
WIIoog►ad. woord": onze taal is het echte Duitsch , cdietscher dan het
Hoogduitsch 1 . Doch dit is Dr van Vloten te over bekend.
Dr BERNARDUS JASTI. 2
KLOKKESPEL. Onder de fchilderachtige teekens , waarmede
de vlaamsche en hollandsche fteden den vreemdeling kenbaar maken,
dat hij zich op den bezielden grond der Nederlanden bevindt , behoorert de klokkefpelen , die aan de torenuurwerken verbonden zijn.
't Is of de nederlandsche klokkefpelen, om het half uur, het tintelend
levensgevoel , het fier en blijmoedig zelfbewustzijn der gemeente uitjubelen. Onlangs lazen wij in .het Muzikaal Tijdfchr. « Ceacilia"
het volgende uRouen. De kerk Bon-Secours zal met een carillon in het genre als dat van Brugge , Antwerpen en Mechelen verrijkt worden , en wel met alle die verbeteringen, welke de tijd en nieuwe
combinaties, in die soort van dingen aanbrengen. Het zal uit 24 klokken bestaan , en elk uur eene aria spelen." A. Ti-i.
:

AKADEMISCHE FAUTEUILS. -- Men weet dat Bilderdijk aar.zelde eene neêrlandsche fpelling te zoeken voor het woord .fauteuil,
uit hoofde van den zonderlingen quazi-pleonasme , , dien de te vinden
woordvorm zou opleveren : nfatuil", fat-uil ; hoewel voor het overige
's mans bekende afkeer van alle akademisme hem nog al geneigd zou
gemaakt hebben, door de fpelling van den naam des akademischen ftoels,
te herinneren , dat hij /les quarante de l'Académie" . in 't algemeen
toefchreef .ld'avoir de l'esprit comme quatre" en ze vaak gaarne voor
een troep uilen of ingebeelde fatten zou doen doorgaan. Hoe 't zij -in onze dagen waarin de rekonstruktie der nederlandsche uAcadémies"
weder ter fprake gebracht is , komt het ons niet uonaartig" voor, uit
eene lijst van de fauteuil-ubezitters" der uAcadémie francaise", eenige
'rapprochementen" op te maken in de lotgevallen der onderrnaansche
dingen.
1 Duitsch en Dietsch zullen etymologiesch wel tot elkander (taan als vuur
tot vier , kuiken tot kieken , beduiden tot bedieden , luiden tot lieden , enz. 't Is ,
beide, volks-taal. De dialekt Dietsch past men uitfluitend op het Nederlandsch
toe; Dietsch is echter, in -alle zinnen, zoowel Duiísch, als Fransch - Europeesch is.
A. e. d.
-

2 Voor fpeciale taalqunsties ftaat de «Warande&' niet open --- maar waar eenfa
taalelement zoo'n rechtftreeksch kenmerk is van nationaliteit , wordt de befpreking
hiervan niet afgewezen. DE . BED.
DIETSCHE WARANDE IV.
XXXIx
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Men weet dat de IIFAUTEUILS" der •iAcadémie" genummerd zijn.
N° 1 is het eerst ingenomen' geweest door P. Bardin , vóor 1634.
In 1670 heeft CLuinault hem bezet , Quinault , wien Boileau meer 'irime"
dan «raison" toeschreef ; in 1717 nam de Kardinaal Fleury de plaats
van den opera-dichter in ; in 1788 zat dar Florian ; nu Flourens.
. N° 4 , de zetel van IRacine, is thands ingenomen door -- Scribe : het
treurspel en de ' uvaudeville".
N° 6. Chateaubriand heeft de plaats ingenomen van M.-J. Chénier.
Van 1640 tot ' 1681 zat Olivier Patru op dat kusten.
N° 7. Buffon heeft op den ftoel van Boileau gezeten.
N° 9. De zetel van Pierre Corneille , den tragikus en vertaler in
vaerzen van het boek #I)e Imitatione", viel in 1841 ten deel aan - Victor
Hugo (Thomas C. volgde Pierre op).
No 11. Villemain nam in 1821 bezit 'van den fauteuil van Tristan
1'Hermite -- gelukkig niet de roode hand van Louis XI.
N° 12. De fauteuil van Voiture is thands in het bezit van Barante.
Ducis , de verflaauwer van Shakefpere , heeft ter zelfdei plaatse gezeteld ; maar die plaats was inmiddels gefchandvlekt , door het bezit
van Voltaire.
N° 17. Nodiér heeft Ie plaats van d'Alembert bezeten.

'N° 18. De Graaf Mol had in 1840 de eer den zetel in te nemen
van -- Fénelon.
N° 19. Sainte-Beuve zit op de plaats van Dacier. Een Kardinaal,
twee Aartsbisfchoppen ,, een Prins en twee Graven hebben dezen fau:teuil , ook door Casimir Delavigne geïllustreerd, beurtelings bezet.
.N° 23. Saint-Marc-Girardin zit op de plaats van Delille.
- NO 28. Nisard zit op de plaats van Con dorcet.
N° 29. Cousin, de deftige eklektische wijsgeer ontwikkelt zijne
'foms wel wat «tot-nut-van 't-algemeen"sch gekleurde stellingen in den
fauteuil van den luchtigen zanger van 17ert-vert : Gresset.
No 30. Saint-Aulaire zit argloos waar de . fchrijver der .Ruines gezeten heeft; J.-B. Colbert en La Fontaine hadden er malkander opgevolgd.
N° 31. Ancelot is Bonald gevolgd.
N° 32. Parny bezat in 1803 de plaats van La Bruyère.
N° 33. Ampère zit -ter plaatse van Bosfuet.
No 35. Deze zetel is hechts door zeven onbekenden bezeten. Tien
is anders op het oogenblik het gewone cijfer der akademisten voor
éenen ftoel. De onbeduidendheden verllijten dus het minst.
1

N° 36. Montalembert heeft den zetel van La Harpe.
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N° 37. Lamartine heeft zich met Chapelains plaats te-vrede gefteld.
N° 38. Montesquieu heeft op den ftoel van Conrart gezeten.
N° 39. Berryer zit op den ftoel van Masfillon; jammer dat de flaauwe
Legouvé er tusfchen komt.
#Vaste secretarisfen" der Academie zijn geweest : Vóor 1634 --Conrart ; 1675 -- Ende de Mézeray; 1683 -- Régnier Desmarais;
1713 André Dacier; 1742 Hautte-ville; 1742 J.-B. Mirabeau;
1755 Ch. Duclos ; 1772 -- D'Alembert ; 1784 -- Marmontel; 1803 —
Suard ; 1817 -- Raynouard ;18 26 Auger ;18 29 -- Andrieux;1833
Arnault ; 1834 — Villemain.
Geene leden van de Académie zijn .geweest: Descartes, Pascal,
Molière , Larochefoucauld , Bourdaloue , Regnard , Lesage ,1Vjalebranche ,
Jean Jacques en Jean-Baptiste Rousfeau , Diderot, Beaumarchais,
IVlirabeau (de beroemde), André Chenier, Paul Louis Courier, Benjamin Constant, Honoré de Balzac, etc. llVoila' un quarante-unième
fauteuil qui eut ét( noblement occup !" roept Pitre-Chevalier uit, misfchien niet zonder eene kleine arriére-pensee" , dat hier i'etc." en lPitreChevalier" fynonyem zouden wezen; of leefde Balzac nog, toen P.-Ch.
dit fchreef ? dan heb ik niets gezegd. R.
,

KONINKLIJK NED. INSTITUUT VOOR SCHOONS
KUNSTEN. -- Reeds voor eenige maanden deed de Heer Dr
C. Leemans ons de eer der aanbieding van een exemplaar zijns gedrukten llVoorftels tot uitbreiding van het doel en de bemoeyingen
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen" , daarbij voegende ,
dat eene openbare behandeling dezer Jto, e hem niet onwelgevallig
zou wezen. Hadden wij even zeer de juistheid der redeneeringen van
den Heer Dr Leemans kunnen inzien , als wij van harte hulde brachten aan den geest waardoor hij geleid werd , dan zouden wij gaarne
eenige belangen voor het bogenblik ter zijde gefteld, eenige (tukken
ongeplaatst gelaten hebben , om ons con - amore met 's Heeren Leemans' voorstel en liet min gunstig onthaal , dat daaraan in de Kon.
Akademie van Wetenfchappen is te-beurt-gevallen , bezig te houden.
Maar dit was , tot ons leedwezen , het geval niet. -- De Heer Leemans
wil eene ruimere.... wil , laat ons liever zeggen , EENE PLAATS aan
de Schoone Kunsten in de Kon. Akademie van -Wetenschappen- zien
ingeruimd. -- Naar zijne meening beftaat , bij de tegenwoordige
organizatie der Akademie , zoodanige plaats niet. -- Hij betreurt de
eenzijdigheid, die daardoor in de officieele vertegenwoordiging van
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het intellekt, in ons vaderland , valt op te merken , en wil hieraan
te gemoet komen , door de Akademie zoodanig uit te breiden , dat zij
met recht tot nieuwen titel zou kunnen dragen : #Kon. Akademie van
Wetenfchappen en Fraaye Kunsten".
" Over het voorftel van den Hr Leemans is, reeds den 9n Maart
1857 , gerapporteerd door eene kommisfie , beftaande uit de Heeren
Bosfcha , Van Lennep , J. van Hall , en Moll. In hun rapport wordt
o. a. getuigd , dat de insteller en vernieuwer der Akademie op de
tegenwoordige grondslagen , blijkbaar heeft #willen zorg dragen , dat
#alle vakken van menschelijke kennis zonder eenige uitzondering in
ide Akademie zouden worden vertegenwoordigd , en dus ook zij , die
##van den wetenschappelijken grondslag van elke kunst hunne studie
«hebben gemaakt , als Leden zouden kunnen worden aangenomen;
uen • dat derhalve de Letterkundige Afdeeling volkomen bevoegd is,
11om de nog openstaande plaatsen te vullen ook met zulke leden,
#die als wetenschappelijke beoefenaars der kunst bekend zijn, en,
#niet om de vruckten van hun genie en talent , maar om hunne
eiwetenschappelijkheid regt hebben onder ons zitting te erlangen."
Inderdaad , waar de werkkring en de verfcheidenheid van de fpeci-

aliteiten der Akademie-leden ligt uitgedrukt in de titels der beide
Afdeelingen : met de woorden : «Wijsbegeerte , Gefchiedenis , Natuurkunde , Taal- en Letterkunde" daar vinden wij den encyklop edischen bundel , dien de Heer Leemans in de krachten der Akademie
wenscht te kunnen begroeten , overvloediglijk aangeduid. Er is wel
pleonásine in die opfomming -- maar dat er iets aan ontbréken zou
wat tot II ALLE `PAKKEN VAN MENSCIIELIJKE KENNIS" gerekend moet
worden , moeten wij , met de Kommisfie , ontkennen. Wij hebben
meer dan eens een befcheiden twijfel geopperd aangaande het 'feit,
of HALLE vakken van menschelijke kennis" , over-een-komstig den
zendingsbrief der Akademie door dat lichaam voldoende vertegenwoordigd werden : maar dit moet den titel der Akademie en der
ruimte van haren fchoot niet geweten worden. De Akademie heeft
gezegd , dat zij kunstenaars en dichters uitfloot : maar het blijkt nu
overvloedig, dat zij hiermede bedoelt , #de Akademie maakt geen
vaerzen , noch fchilderijen, noch beelden". En dit zou de Hr Leemans toch ook wel niet van haar vergen.
Dat tot dus-verre , bij de benoemingen tot het Lidmaatfchap, er nog
niet genoeg op gelet is , dat fommige #vakken van menschelijke kennis" nog wel wat krachtiger vertegenwoordigd konden worden, ligt
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niet aan de inrichting en begrenzing der Akademie , maar aan de
onkunde of achteloosheid , waarmede de benoemingen gefchieden.
Wij gelooven ook , dat er nog wel het een en ander van eesthetiek ,
liturgie , ikonografie , muziekleer, techniek der fchoone kunsten
van de geheimen der aesthetische plastiek in 't algemeen - # te weten"
is wat de Akademie nog niet weet, of niet met genoegzame volledigheid : maar dit is geen reden , om de pleonasmen der betiteling onzer Kon. Akademie nog te gaan vermeerderen. Waarom zou de wijsbegeerte van het fchoone en de wetenfchap der beeldende en melodische kunsten in eene bizondere zaal zitting nemen, als zoo vele
andere takken van wijsbegeerte , oudheid- en gefchiedkunde bij elkander in de Tweede Afdeeling vergaderen ?
Niet , dat we Prof. De Greuve over onzen landgenoot Roland de
Lattere en 11 fr Van Lennep over onzen landgenoot Allart Dishamel willen
laten oordeelen : maar , als de Tweede Afdeeling blijft wat ze thands
is - dan worden dergelijke vreemde tooneelen tóch bij voortduring
en periodiek vertoond , en zullen door de toevoeging , eener Derde Afdeeling niet voorkomen worden 1 . Naar onze meening (om van de
natuurkundige Afdeeling te zwijgen : misfchien oordeelt een cijfermeester met liet volste recht over een ganzeftrot hoewel de waarde
van deze den romeinschen historikus ook niet raadselachtig is) -- behoorde de klasfe der Wijsbegeerte , Gefchiedenis , Letterkunde , enz.
niet anders dan in fektie-vergaderingen te arbeiden : opdat niet onophoudel k de zeer bekwame man , die in Gr.-Lat. befchaving door en
door gekonfijt was , over de romans en de bouwwerken der middeleeuwen had te oordoelen (waar hij wellicht niets van weet) en de
grondige beoefenaar der nederl. fchilderfchool in de XVIIC Eeuw niet
te (temmen had over Pompeji of over Niniveh. 1 Toe hooger dat iemant
in een fpecialiteit ftaat, hoe onwaardiger het gehandeld is, hem eene
onbegrepen ftem over de fpecialiteit van een ander te laten uit—

-

brengen.
Wil men dus de Akademie reorbanizeeren : wil men waardigheid
en eenige praezumptie van waarheid vinden in de meeningen die zij
voordraagt, die zij bezegelt of verwerpt --- dan ontbinde men het
lichaam in kleine, krachtige fektiën , , en late geen factice-groot getal
van verftandige menschen , maar dat wel eens niet, alle, encyklopaedische menschen zouden kunnen zijn, over zekere vraagftukken uitfpraak
1

Verg. den brief van Dauwels Foreestier, D. Warande", 1855, b1. 430 en volg.
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doen — tot wier onderzoek en beoordeeling het leven van éene fterke
en geniale individualiteit dikwijls nog niet eens toereikend is.
Het komt aan op het vullen der plaatsen , en op het verdeelen der
falanen : de kaders van het leger behoeven met geene nieuw omfchrevene vermeerderd te worden.
De Heer Leemans heeft , naar onze meening , volkomen gelijk , dat
de tegenwoordige Akademieleden op geheele vakken van menschelijke
wetenschap -- zoo die vakken in den vorm van vragen omschreven
werden -- geen voldoend andwoord zouden kunnen geven : naar dat
ligt niet aan de zending der Akademie en de definitie van haren werkkring; dat ligt aan het asfortiment der leden : dat is van de Heeren
der Kommisfie zeer juist gezien. M.

AMENDE HONORABLE. --- Het is ons zeer aangenaam onzen
lezers te kunnen berichten, dat er van geachte zijde eene welfprekende hulde aan de goede beginselen gebracht is. Men herinnert
zich de tot heden onwee^rlegde bewijsvoering , door ons ingesteld ter
veroordeeling der nieuwe fchiedamsche kerk. Een gelukkig verfchijnzel , in verband met dien noodlottigen bouw , mag het wijze belluit
heeten , dat reeds uitvoering heeft erlangd , om den «fchat" der parochie te verrijken met een monstrans in zuiveren XIIIe-eeuwschen
monumentrtijl. Het middenpunt eener kerk is de offerplaats, en
het hart van dit fanktuarium het hostievat , waar het godlijk leven
der H. Eucharistie in omfloten is. Op eiborium of monstrans koncentreert zich derhalve ook het resthetische leven der kerk. Zijn de bouwleden gebrekkig ,' verminkt , te nietig , te grof, anormaal 't is te betreuren : maar zoo lang de bewerktuiging ' der organen daar binnen,
in en om het hart, goed is , behoeft er aan de herstelling van het
individu , dat men kerk noemt , nog niet gewanhoopt te worden.
Als protest tegen den wanftijl der kerk is dus hier op den outaar het
zilveren vat , naar de regelen der zuiverste kunst gewrocht , met paslenden
luister ten throon gefteld. Uit deze kern kan , voor een eventueelen
herbouw der kerk, alles ' worden afgeleid , wat men behoeft , om ze met
de ware beginselen in over-een-stemming te brengen. Bedoeld zilveren
,toon-ftuck" is in de #D. Warande" besproken, 1858 , bl. 51.
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I. JACOB VAN MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL",
uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde:
IIIe Dl, 1-4. Leiden, E. J. Brill, 1851-58.
II. JACOB VAN MAERLANTS RIJMBIJBEL, uuitgegeven
op last van het [Belgiesch] Gouvernement en in naem der Koninklyke Akademie van Wetenschappen , Letteren en Fraeije kunsten",
door Prof. J. David. I , Brussel , Hayez , 1858.
IIl. DER NATUREN BLOEDE, van Jacob van Maerlant,
uitgegeven als boven , maar door Prof. J. H. Bormans, I , Brusfel,
Hayez, 1857.
IV. HEINRIC VAN VELDEKENS ,,Ste SERVATIUS LE..
GEINDE", uitgegeven , met eene fransche inleiding, door Prof. J. H.
Bormans, bij het Historiesch en Archaeologiesch Genootfchap , te
Maastricht. Leiter-Nypels , 1858.
V. #DAT BOEC VAN DEN GHEESTELEKEN TABERNACULE" , door Jan van Ruusbroec, uitg. by de Maetfchappy
van Vlaemsche Bibliophilen , door Prof. J. David. II Dln met Inl.
Gent , Annoot-Braeckman , 1858.
en Glosf.
STEMMEN UIT DEN VOORTIJD", enz. verzameld
door E. H. G. van Iterson , Prt te Leiden. D. J. Couvée. , 185 7. f2.
VII. BLOEMLEZING UIT MIDDELNEDL. DICHTERS,
Zutbijeenverzameld door Dr E. Verwijs". I, blzz. 182 en VI.
fen , W. Thieme, 1858.—/1.75.
Langen tijd heeft men de nederlandsche letterkunde van vóor de
ftichting der Rederijkkamer In Lief'cl' bloeyende, befchouwd als een
ragout van kwalijk gehakte rhythmische volzinnen, aangelengd met
eenige waterige chronijkberichten en zedelijke wenken , waaruit , voor
den ijverigen taal-liefhebber, evenwel , hier en daar nog een inte-:
restant oud woordtj en , geurig champinionnetj en , viel op te visfchen.,
dat als bijdrage tot de gefchiedenis van de ftoie onzer woordenboeken zou kunnen strekken. Eigenlijk schijnt men dat Middeleeuwsch
beoefend te hebben met het onuitgefproken voorgevoel , dat er
nog wel , t'avond of morgen , eens een oud ftuk uit den hoek zoude
komen , tot welks ontcijfering de kennis der taal te pas zou kunnen
VI.

„

-

584

BIBLIOGRAFIE.

komen , en dat omtrent de kleeding en . leefwijze der vaderen wie
weet welke belangrijke- berichten bevatten zou. Niet-te-min , het geval is bekend genoeg van personen , die aanvankelijk uit nooddwang
of uit tijdverdrijf zich met eenig werk afgaven en eindigden met er
zoo veel fmaak in te krijgen , dat zij uit eigen beweging en uit
liefde voor de zaak-zelve ze zoo zeer gingen behartigen , dat zij er
niet meer van fcheiden konden en hun geest er geheel meê asf mileerden. Zoo vond reeds Henrik van . Wyn , offchoon hij in de fijne
en tot heden nog niet in theorie verzamelde regels der middeltred.
versifikatie weinig was doorgedrongen, reeds een meêfeepend vermaak ],
in den trant en laag der oude vaerzen. Onze Jeronimo-de-Vriezen
en Witsen-Geysbeken echter , in plaats van te vragen welke de w e t t e n
waren , die dit genoegen bij den gevoeligen Henrik van Wyn kwamen opwekken , achtten de oude poëzie maar liever in kreupelrijm
gefchreven , en wantrouwden wellicht den arithmetischen zin Van
Van Wyn, als die geen fylbe-teller fcheen. We hebben, federt , geleerd , dat er in de versifikatie eene niet minder fijne theorie verfcholen ligt dan in de maatverdeeling der muziek , en we weten nu,
God-dank , dat het niet genoeg is van maatftreep tot maatftreep de
volle of opene bolletj ens te t e 11 e n , maar dat die bolletj ens g e w o g e n
moeten worden. Sedert 25 jaren is ook het onderfeheid van de ft erk e
en zwakke buiging ons nederlan dsche trommelvlies binnengedrongen, en we achten het geen lompheid meer van «dommelende
monniken", wanneer het meervoud des eenen naamwoords eene n
vertoont, liet meervoud des anderen in tegendeel met den nieuwerwetschen en zeer plat-hollandschen fchoolregel den fpot fchijnt te drijven , dat alle meervoudige zelfftandige naamwoorden op na of s uitgaan. Ook aan de dialekten is meer oplettendheid en achting gewijd,
en men waagt het niet te meesmuilen , als Prof. Bormans de regelmaat aanwijst der zonderlinge taalvormen in 1Ste Christina". Men
is dus reeds , bij het waardeeren der curiosa , als waarvoor men de
oude , niet meer gebruikelijke woorden aanzag , aan het beoefenen,
kennen en hoogfchatten gegaan der oude fpraakkunst , in hare menigvuldige verfchijnsels ; men begint, als wij zeiden , de andere takken
der oudheidkunde geluk te wensehen met de getuigenissen wegends
de zeden , de kleeding , de kunstbegrippen der vaderen , die uit die
oude taalftuklcen te patten zijn -- en men is er aan toe van het k ij k e u
1) «lift. A Y oiidit. bi. 28L
"
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naar de kleeding der personen over te gaan, tot liet 1 u i s t e r e n naar
den inhoud der zangen en verhalen , die hun 'van de lippen vloeiden.
Gantsche Instituten van geleerden hebben vroeger i n den zoogenaamden,Spiegel historiael" niets anders gezien dan een onverlezen
korf taalplanten , en fchijnen de vroeger uitgegeven boeken voor den
druk te hebben afgefchreven , zonder ze te lezen : je copie Uien, mais
je ne 1i8 pas. En dan was die uitgave niet uitfluitende taalbedoelingen nog zoo weinig voldoende , dat de nieuwere middelned. febool
er op bedacht is deze kostbare vier , vijf deelen ten prooi te laten
aan hunne onvolledigheid en eene nieuwere editie ter perse te leggen
in folio-formaat , die met het nog ongedrukte gedeelte van den
iiSpiegel" (IIIe Partie , VIIe B.) aanvangt , en beftemd is oen met
een beteren herdruk der Instituutsuitgave te worden aangevuld 1•
Deze nieuwe editie van den lSpiegel" is ondernomen door de Leidsche Maatfchappij , en wordt , naar het eenige bekende HS. , berustende in de bibliotheek der Kon. Akad. van Wetenf ch. , bewerkt
door Dr E. Verwijs te Deventer. De verfchenen vier afleveringen behelzen de acht Boeken der IIIe Partie en de IVF tot v. 52 van het
LXe Hft. des tweeden Boeks ; zij bevatten alleen den text , hier en
daar met doelmatige opgaven van Vincentius' latijnsche lezing , tot
verduidelijking van den dietschen zin. Tot de kennis der reusachtige
encyklop adie, in het Latijn bearbeid door den dominikaner huisgenoot
van Frankrijks beroemden XIIIe-eeuwschen Koning , den H. Lode«ijk , is onlangs eerre goede bijdrage geleverd door Dr Bourgeat. Dat
fchijnen de filologen , welke Maerlants vertaalwerk ter perse leiden
maar in 't geheel niet opgemerkt hebben , dat zij hier een kapitaal
fragment in de hand hadden van eene allerbelangrijkste wetenlchappelijke en historische encyklopa die der XIIIe Eeuw. Zij wijdden hun
zorg en dan nog eene tamelijk onvolkomene aan de befchouwing
der zwaardfcheede , en fehenen niet te bemerken , dat er een fchoon
gedamasceerd , blinkend , en fcherp lemmer in zat. De jongere fchool
voelt dat beter ; en als zij er op bedacht is , vóor alles hechts eene
goede lezing van den text te bezorgen , dan gefchiedt dit met het
1 In 1784 en 85 hadden Mr Jac. Arn. Cli ;nett en Mr Jan Steenwinkel het
Eerste 'en Tweede Deel --- Paertie I, VIII Boeken -- reeds uitgegeven. De
Tweede Paertie ontbreekt. Het Derde en Vierde Deel, door het Instituut in
't licht gebracht , in 1812 en 1849, behelst de IIIe Paertie in hare VI Boeken.
Dr Halbertsma voegde , namens het zelfde geleerde lichaam , aan het Vierde
Deel een bundel uAanteekeningen" van ruim. 800 blzz. toe, terwijl eene lijst
van noodi;e verbeteringen door den Hoog i. Jonekbloet werd uitgegeven.
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vol bewustzijn , dat daarmee^ Ilechts een begin gemaakt is aan de beftudeering van den XIIIe-eeuwschen tijdgeest in onderfclieidene zijner
uitingen. Eenmaal zal het, bij voorbeeld , blijken , dat Vincentius
Bellovacensis de beste verklaarder is van die groote epopoeën , die
men gothische kathedralen noemt. Zoo iets is in het hoofd onzer
oudere filologen wel nimmer opgekomen.
Vincentius van Beauvais en Petrus Comestor de Waereldgefchiedenis en de Bijbel -- ziedaar wel de twee groote pylonen die tot
den tempel aller wetenfchap leiden. Maerlant heeft dat gevoeld ; en,
zijn Rijmbijbel, uit de «Historia Scholastica" van Petrus overgenomen , fints vele tientallen van jaren bij aanhaling bekend , heeft
eindelijk een uitgever gevonden in de Belgische Akademie , die de
bearbeiding aan Prof. Davids handen heeft toevertrouwd. Wat er
worden zal van Dr Vermeulens affchrift, welks openbaarmaking tot
heden nog altijd op onze noordelijke koelzinnigheid is afgeftuit ,
weten wij niet. Wel betreuren wij , dat er van hollandsche zijde , bij
gelegenheid der belbische uitgave van Maerlants werken niet al die
voorkomendheid betoond is, waarop de grootste wetenfehappelijke ijver
en offerwilligheid wel de meeste aanfpraak heeft.
Een belangrijk onderdeel der waereldhistorie , zal wel de gefchiedenis
wezen van het gefchapene , dat niet met rede bedeeld is. In de gewone
gefehiedenis neemt de mensch , en vooral de burger , eene zoo groote
plaats in , dat vele historiografen zich gedragen alsof, op de ftoffelijke
weegfchaal, de mensch geen oneindig nietig atoomtjen ware in de
fchepping. 't Is alszins billijk , dat ook beesten , planten , en mineralen
hunne gefchiedfchrijvers hebben. Dat begreep men in de Middeleeuwen
gelijk heden , en Prof. Bormans heeft op zich genomen , door de uitgave
van Maerlants #Der Naturen Bloeme" , aan te toonera , welke begrippen men in vroeger tijden omtrent de natuur zoo al koesterde. Deze
natuurlijke historie, door Maerlant naar onzen landgenoot Thomas Cantipratanus vertaald , was , zoowel als de ll Spiegel , Historiael", in 't bizonder voor het gebruik van Graaf Floris den Vijfde beftemd ; Maerlants
vertaling van Bonaventuraas Franciscus-legende werd op utrechtschen
aandrang ondernomen. Is Maerlant dus ál geen Hollander geweest , is
hij misfehien zelfs geen Zeeuw te noemen (hij getuigt van zich-zelven als
van ##een Vlaminc") men ziet hieruit, dat de Noordelijke Nederlanden
niet vreemd aan de letterbeweging bleven , en ook in de XIIIe eeuw de
geesten aller Nederlanders in fterke wisfelwerking met elkander ftonden.
Als'de letterkunstenaar , die, in de jaren 1160---1190, op liet over-

BIBLIOGRAFIE.

i87

gangspunt ftaat der klooster- en hofpoëzie , vertegenwoordiger van het
tijditip, waarin de fehrijfpen uit de handen der geestelijken , voor een
goed gedeelte , in die der leeken overgaat , als de dichter , bij wien
zich de fchare der beroemde minnezangers opent , en die tevens, door
zijn Pilatuslegende en zijne ,Eneïsbewerking ook in tweërlei opzicht
als epieseh kunstenaar naam heeft , terwijl men van zijn verloren geachte «Servatius" de hoogste gedachte koesterde , hebben de
Duitschers fteeds Heinrich von Veldeke genoemd en geroemd 1 • Schier
eene eeuw voor dat Maerlant zijn hoofdwerken fchreef, , en dezes
tijdgenoot "Floris ende Blancefloer" bezong, voerde Veldeke reeds het
woord , en kondigde Duitschland eene periode aan van bloei en ontwikkeling. Tot dus-verre echter was zijn hagiografische arbeid nog
alleen bij name bekend, en zelfs Grimm was huiverig zijn laatste
woord over Veldeke te fpreken. Voor weinige maanden llechts geleden, (tonden de zaken aldus : de Duitschers -- fier op een dichter,
die de genealogie hunner uFrauenlobs" zoo gereedelijk hielp verklaren ; — en wij , in de Twaalfde Eeuw, iechts bij gisfing de #Reis van
St Brandaen" aanwijzende , en , hoe waarfchijnlijk menig gedeelte der
Karel- en Artur-romans ook omftreeks 1200 te dagteekenen viel,
toch daarin onzeker , ja , niet dan met zekere bloheid beweerend , dat
de ««Reinaert" tot de XIIe Eeuw moest gerekend worden. Maar wat
is er federt gebeurd ? -- Het onbekende hagiografische ftuk van
Veldeke , zijn liSt Servaas", is ontdekt en tot groote en verras-

fende vreugde der nederlandsche letterkundigen bevestigt het volkomen het oude vermoeden, dat Veldeke met Neêrland in verband
ftond. De dichter heeft geen von, maar een rechtfchapen van voor
zijn familienaam; en met zijn geboorte- en verblijfplaats , met den
edelen kring waarin hij verkeerde , ftaat hij daar als Nederlandsch
Limburger plotselijk voor onze oogen. Prof. Bormans mag gezegd
worden uitgemaakt te hebben , dat hij zijne legende van den Patroon
der Stad Maastricht heeft gemaakt ter liefde van Agnes Gravin van
Loon, eenige dochter van Geeraart van Reineck , gade van Graaf Lodewijk I van Loon , die zijn vader Arnout den Ve was opgevolgd en in
1171 t. De Ste Servatius-legende is dus een nederlandsch gedicht
van ~de XIIe Eeuw waar de limburgmsche tongval kenlijk in doorkomt maar dat zich fterk van de hoogere duitsche poëzie onderfcheidt.
1 Das dreizehntc Jahrhundert... war gewohnt in ihm, ... den einzigen und
eisten Grunder, in Veldekes Werken gleichfam das Impfreis aller deutfchen
Dichtkunft za erblicken." Wackerna;els r,Gefch. d. D. Literatur", bl. 99.
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De val der vaerzen heeft eene onmiskenbare over-een-komst met die
van den aSte Brandaen" ; talrijk zijn de regels met drie flagen; menigvuldig de plaatsen , war men in beraad ftaat de zinsbepalingen met
liet voorafgaande of volgende famen te voegen. Te herinneren , dat
Prof. Bormans de gelukkige uitgever van dit werk is , volhaat om de
waardigheid der uitrusting van dit gedicht te doen befeffen. Wij hadden
er wel- gaarne , behalven liet zeer fraaye faksimilee van het XVe-eeuwsche
HS. , eene lithografie bijgevoegd willen zien van het voortreflijk
XIIIe-eeuwsch Heiligenbeeld, dat door de zorgen van den ikonoloog,
den Heer archit. Cuypers , in den St-Servatius-Dorp te Maastricht
dezer dagen in zijne aaloude vormen en kleuren , na vele eeuwen van
miskenning, herfteld is.
Wat mag toch wel de reden zijn , dat men , in vroeger tijd , zulke
uitgebreide werken , wier ftoffe niet gezegd kan worden meer evenredig
te zijn aan den ftijl van rijmende vaerzen dan van vrijer voortloopend
proza, aan maat en rijmklank bond? Zou het niet voornamelijk uit
een duister bewustzijn voortkomen, dat de ideën , met neergefchreven
en door kopie vermenigvuldigd te worden , eene foort van apotheooze
ondergingen , waarvan de kunstmatige form getuigenis moest geven?
Als de menschlijke geest in gloed ontftak of dat de ziel tot hooge
vertedering gewekt werd , dan zong de ftem hare klankrijke lierdichten
met eene weelderige allitteratie , met een fchokkend en ftreelend , vaak
menigvoudig rijm ; en als men op ging halen van de glorie der vaderen,
van hun ftrijden en lijden , beminnen en triomfeeren , den was er
geen einde voor het hart aan de voorttrappeling der kadanceerende
epiek , die bruisend dóorliep , golven na golven , met den fonoren klank
van een Schaffhausenschen Rijnval. Men kon niet nalaten op te merken , welk het onderscheid was tusfchen de prozataal des dagelijkschen
levens en die hoog gekoloreerde muziek der ziel , welke in hymne of
elegie , in krijgsademend of humoristiesch epos -zich energiesch uitfprak
en in de herinnering der volken onuitwischbare fporen groef. Zoo dan
wilde men dit lot (van in de herinnering te blijven leven) niet flechts
verzekeren aan fchilderingen , gevoelskreeten en kwinkllagen , maar ook
aan nuttige kennis ; en daarom zal men door het vaers een deel van
die hoogere leefkracht aan de beelden, die in den historialen fpiegel
kaatste , of in het bijbelverhaal optraden , . met hun zedelijk gevolg,
zoowel als aan de lesren der natuurhistorie hebben willen inprenten.
Van daar het vaers!
Het dunkt ons eene ongerijmdheid -- te beweercu ,. dat het een
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kenmerk van de kindsheid des volks zou zijn , dat Maerlant , Stoke ,
Velthem , Boendale , en Potter in vaerzen gefchreven hebben. Men
zou ons wel willen doen gelooven , dat de klerken , edelen , en poorters der XIIIe en XIVe Eeuw, alle, als Jantje-de-Rijmers in dicht
met elkander gefproken hebben. Als men dit niet onderftelt wat
moeten we dan van de beweering maken, dat het kenmerk der
volkskindsheid zich niet zou hebben voorgedaan in het dagelijksclh
leven , waar zich die kindsheid het lichtste verraden moest , -maar wel in de kunstoefening ? Neen ! met minder moeite had Maerlant, met zijne Iatijnsche prozaftukken voor zich, deze in nederlandsch proza kunnen overzetten; hij was volftrekt niet onnoozel
genoeg , om zonder bewustzijn in nee^rlandsch dicht over te brengen ,
wat hij uit ongebonden mijl te, vertalen had . biij heeft ftellig gewikt
en gewogen welke foren de beste was; en toen hij de meer kunstmatige nam, was dit niet uit zwakheid, en in kinderlijke onnoozelheid,
maar uit kracht ; hij had liet mindere , het proza , en voegde er bij
wat noodig was om er het meerdere van te maken , d e v a e r z e n.
Waar zoel toch uit moeten blijken , dat het gemakkelijker en meer
«kindsch" is vaerzen dan proza te fchrijven ? Deze meening berust
op een bloot misverstand en ongewettigde vergelijking en gevolgtrekking , die men opmaakt bij het vergelijken van Homerus met Sallustius of Caesar. Dat Maerlant en de zijnen zich de meerdere moeite
gaven vaerzen te fchrij ven , in plaats van te schrijven , gelijk ze fpraken, in proza, moet geweten worden aan het hooger belang , dat ze
bij de ftoffeering van het geheugen hunner tijdgenoten hadden , in
eene eeuw toen de boeken nog zoo zeldzaam waren. De vaerzen van
den nSp. lift.", den iRijmbijbel", en de uui aturen-bl.", zijn niets anders dan een vaak gelukkig , foms oesthetiesch-schoon hulpmiddel , dat
de dichter aanwendt om zijn arbeid algemeen te maken , dat is in
het geheugen des volks over te planten. Latijnsche boeken waren
tóch niet voor het volk ; berustten in de kloosters , onder bereik van
allen, die ze behoefden : daarom konden zij in proza geschreven worden. Wie zal , zonder nader bewijs , nog volhouden , dat de vaerzen
eene meer primaire , meer elementaire , Ykindscher" foren der gedachten zijn dan het proza ?
,

Maar nu hun , die of geen zoo hooge fpanning van lyriesch gevoel,
geen zoo blakende drift tot epifche fchildering, geen zoo prozelytiesch
verlangen om den volke leering in te prenten , hebben in te willigen,
dat ze maat en rijm behoeven , -- wat komt hun ter hand 9 — De
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veder van het ftiller proza. De mystieken , de beoefenaars en betrachters
der. fchouwende Godskennis , bij wie elementen van geleerdheid , van
diskusfie , van innige devotie zich famenfmelten tot eene behoefte om,
met praecizie , zonder gedruisch , met eene harmonie , die ruim zoo veel in
de idem zit als in de form, den inhoud van hun geest naar buiten te
openbaren fchier om het even of zij gehoord worden of niet, - zij
zijn , in Nederland , de invoerders van het gefchreven proza. Hooger
darn Jan van Ruufbroec klimt men tot lieden met prozawerken van
eenig belang niet op. Deze begaafde religiéus, geboren in 1299, dat is,
waar Maerlant aftreedt, is van de eersten , die het proza , gelijk liet iii
velerlei dialekt federt den aanvang der XIIe Eeuw gefproken moet zijn ,
aan de bestendigheid van het rustig , min veranderend f c h r i f t hebben
gebonden. Het moet ons , zoowel als Willems , Snellaert , en Vanden
love , wel verwonderen , dat men de fchoone nederlandsche werken
van den Prior van Groenendale tot 1858 ongedrukt heeft kunnen laten.
Alleen een plat-duitsche text heeft voor eenige jaren het licht . gezien als moest het lot van den uReinaert", die doorgaat voor ons
oudste dichtwerk , ook aan ons oudste geschreven proza ten deel vallen , en onze oostelijke nabuur ons , ook hierin, op de hoogte brengen
,

onzer eigene letterfehatten. In het eerste vierde der XVIIe Eeuw heeft
eerre verhanselde dietsche uitgave van de lChierheit der gheefteleker
Brulocht" het licht gezien : maar voor al het overige , heeft men tot
op gisteren Jan van Ruuf broec alleen algemeen kunnen kennen uit
de Lat. vertaling van Surius.
Wat Dr Verwijs met Vincentius deed , deed Prof. David met Surius:
de latijnsche test leverde vergelijkingspunten tot beter verftand van
den dietschen. Het boek #van :den geefteliken . Tabernaculen" is nu
reeds , in de verfchenen drie deelen (I1 Dln. en inl.) geheel kompleet; en terwijl wij den wensch van den keurigen uitgever, den H.-Eerwaarden Heer David, bijftemmen , dat ook de overige dietsche fchriften
van Ruufbroec eerlang ter perse mogen gaan -- koesteren we daarbij
de ftille hoop , dat de uitgave door de zelfde handen moge ondernomen
worden. ' Alle bereikbare en bruikbare lezingen werden vergeleken , om
zoo trouw mogelijk het inzicht van tuufbroec en zijne ftellige redaktie
te-rug te geven : 'twelk , bij den Hr Kanonik David tot het rezultaat
heeft geleid , dat de veroordeeling , die door foinmigen over enkele
ftellingen van Ruufbroec is uitgefproken, hoofdzakelijk geweten moet
worden aan onbekendheid met de thands nog van elders dan langs
eene onzuivere latijnsche bedding tot ons afvloeyende bron.
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Bij de rijke bloemlezing van middelnedl. proza , door Prof. van
Vloten in 1851 ter perse gelegd , komt zich thands aanfluiten een frisfehe ruiker door Ds F. H. G. van Iterson geplukt , in eeiie verzameling
van boeken , oude drukken en handfchriften", die uit de bibliotheek
van het #oude convent" of "St Jan Fvangeliften hufe" te Weesp afkomstig zijn. De vier 11f f. , waarvan de Heer v. Iterson zich bediend
heeft, berusten thands, onder N° 29 , 30 , 31, en 34 , in ' de Kon.
Bibliotheek. De Heer van Iterson heeft zijn bundeltjen uStemmen uit
den voortijd" getiteld. Het boekjen bevat eene reeks van lieve en
zalvende uitboezemingen en opwekkingen , gelijk ze alleen in de zoete
taal der XIVe en XVe Eeuw kunnen geschreven worden. Wij wenschen
eene fpoedige uitgave toe , aan al wat er van dien aard nog in onze
oude archieven , boekerijen , en ook op plaatsen waar men het minder
zoeken zou, voor handen is : opdat zelfs door het groot getal nederlandsche gefchriften van het middeltijdperk de zotte ftelling hoe
langer hoe dieper in de kolk der vergetelheid zinke , dat onze literatuur aanvangt ,met 1° Juli, 1584. #Het Nederlandsche proza dat voor
de zestiende eeuw geschreven werd ," zegt Ds van Iterson , llwordt
zoowel als de poezy uit dien voortijd , nog te weinig gekend ... Men
treft daarin meermalen proeven van echte , voorbeeldige , onovertrefbare welsprekendheid aan." -- 't Is nog niet lang , dat een
hollandsch predikant aldus weet te fpreken!
Dr Verwijs , aan het hoofd dezes genoemd , als de werkzame verzorger der uitgave van Maerlants uSpiegel" , doet het zijne om de
gefchiedenis onzer letterkunde toe te lichten , ook o. a. door eene
bloemlezing van mnl. dichtftukken. Wij ontkennen geenszins , dat
hieraan behoefte beftond ; vooral federt het eerste deel van een dergelijken arbeid, door den fteller dezes ondernomen , geheel is uitverkocht, en nu hem de tijd nog ontbreekt ook flechts de mindere
middelen 1 die ter zijner befchikking ftaan aan een verbeterden en
vermeerderden herdruk te befteden. Zie hier den inhoud van het
Ie deeltjen der llBloemlezing" van Dr Verwijs (182 blzz.). Hij noemt
het op den titel nRidderpoëzie" , en begint zijn boek met
#Cóppe's Uitvaart" (Reinaert, I, 283-465),

1 In over-een-ftemming met de heusche wijze, waarop Dr Verwijs van
onzen arbeid , in • den loop van zijn bloemlezing gewag maakt — hadden
wij wel een minder flétrisjant woordtjen betrekkelijk het Eerste Deel onzer
«Ned. Ged." in zijne voorreden verwacht. A. TH.
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en
,,Reinaerts Biecht" (I , 1429-1755);
dat ftaat vreemd. Dan volgt (uit den uuSagenkring van Karel den
Groote") :
lDetftraf van Eggherics verraad" ( cacri ende F,legást, 1040-1376) ,
,iJudiths ontmoeting met hare verwanten" (Roman eter Lorreinen
pfeudo-Karel cIe Gr. en z. XII Pairs ; I , 1125-1325)
i'Yoens vlucht met I ielene" (II, 1773-2076),
,iYwe's ontzet" (Renout van 3fontalbaen , I1, 871-1405);
,

» Sagenkring van Arthur" :
«Ginevra's wanhoop" (Lancelot , II, 11173-11517) ,
#Lancelot te Corbenye" (II, 14783-15250),
««Lancelots danswoede" (II, 18136- 18614)
«Lancelots gefprek met Ginevra".' (II, 21340-21485) ,
llGalaad wint het Graal" (III, 10038-10824) ,
\Talewein- en Yfabele" (IYalewein, 7835-8428)
iiFerguut en Galiene" (Ferguut , 1141-1535);
ll

«Klasfieke Sagenkrinn" :
iHectors gramfchap" (Trojaansche oorlog, 2246-2630),
#De val van Tyrus" (uit den llAlexander"
thands in uitg. bij
Dr Snellaert) ,.
,,De intocht in Babylon",
#Het droomgezicht van Alexander" ,
#Vrouw Natura vaart ter helle , om . tegen Aléxander fairen te
zweren" , voords:
uFloris vindt Blancefloer weder" (uitg. v. Hoffmann , 2789-3384;
Warande", I, bl. 507, v. 284-328, 329---384, 385-429)
Wel hadden wij wat meer ftijl in het «Voorbericht" eri wat meer
kritiek , niet in de texten , maar in de volgorde der ftukken willen
aangewend zien : het zij dan dat de ouderdom der zage , het zij dat
de ouderdom der bewerking bij die schikking geraadpleegd wierd. Eene
fystematische ordening , die niet chronologiesch is , verdient , bij een
elementair leesboek , naar onze meenina , maar weinig aanbeveling.
Wanneer men nagaat, wat er, op het gebied van de gefchiedenis
der epische ideën , in Duitschland al gedaan is , dan moge men onze
armoede - daarbij ongunstig zien, affteken : het werk der duitsche geleerden is in ieder geval beftemd en bereid , om ons , bij aanftaandeii
arbeid , aanzienlijke diensten te bewijzen. A. TH.
,
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1. 1ANNALE3 AUCHÉOLOGIQU ES , publiées par Didron
Ainé." XVIIIe D 1 , Parijs, VictorDidron,1858. Zes Afleveringen, 25 fres.
II. THE ECCLESIOLO GIST." 1858 : N° CXXIV CXXIX.

Londen , Jos. Masters. 12 shill.
O ► GAN EUR CHRISTLICHE KUNST" en u des christi .
Kunstvereins fiir Deutschland , redigirt von Fr. Baudri in
Cöln". VIIIe Jaarg. 1858. Köln, Dumont-Schauberg. 3 Thlr.
IV. 11KUNSTNRONIJK" onder Redaktie van T. van Westrheene , Wz. XII afl. 1858. Leiden , Sijthoff. Met een lot in eene
Kunstwerkverloting f 10.-.
N

III.

.

V. IIMESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES , ou Ar-

chives des Arts et de la Bibliographie de Belgique" , onder red. van
A. van Lokeren, Bon de St Genois, P. C. van der Meersch,
en Kervyn van Volkaersbeke. 1858. 15 fres.
VI. DE VLAEMSCHE SCHOOL" , geredigeerd door P. Génard e. f. XII afi. 1858. Andwerpen.
VADERLANDSCH MUSEUM voor Noden. Letterkunde, Oudheid en Gefehiedenis ," uitg. door Prof. Serrure. IIe
I-

VII.

Dl , IV stukken. Gent , Hoste , 1858.
VIII. #DE EENDRAGT, veertiendaagsch Tydschrift voor
Letteren, Kunsten en Wetenschappen." Redakteur: F. Rens. 1858.

XIIe—XIIIe jr. Gent , Degerickx. / 3.—.
IX. ANNALES de la Société historique et archéologique

a Maestrieht , 1858. Maestricht , Leiter Nypels.
X.. BIJDRAGEN TOT DE OUDHK. EN GESCH. inzonderheid VAN Z. VLAANDEREN, verz: door H. Q. Jansfen

en J. H. van Dale. IIIe Dl, IV afl. Middelburg , Altorffer.
Wij behoorden , als we de verrichtingen rekapituleeren der voornaamste
tijdschriften , die met ons arbeiden in het zelfde veld , of althands in
akkers , die maar door een kleine haag of waterloze floot van den onze
gefcheiden zijn , niet voorbij te gaan het «Deutsche Kunstblatt" noch
het iArt journal" maar vooral niet het tijdfchrift van Otte en Von
auast 1 . De reden, dat wij ze in hoofde dezes niet opnemen', is hierin
gelegen , dat . de beide eerstgenoemdèn ons minder na beftaan dan de
tegenwoordige, en wat het laatste aangaat, dat de hooge prijs en de
geringe offerwilligheid des uitgevers ons de gelegenheid bemoeilijken om
geheel au courant te blijven van deze belangrijke en uitmuntend toe,

1 Verg.

MD.

Warande", 1856, bl. 440.
IV.

DIETSCHE WARANDE
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gereede publikatie. Wig zullen den boom derhalve eerst later, en uit
zijne vruchten (indien hij vruchten dragen zal) leeren kennen. In de
overige hier niet genoemde tijdfchriften onzer naburen of onzer landgenoten is het fteeds zóo uitgekomen , dat er de belangen der christen kunstbeginselen of van het nederlandsch-nationale volksleven niet
genoegzaam in op den voorgrond traden om ons aan te moedigen ze
in onze #bibliografie" te adverteeren en bizonder aan te prijzen gelijk wij het de bovengenoemde met ruimte vermogen te doen.
De #Revue de 1'art cbrétien", door ons met blijdfchap verwelkomd 1 , heeft niet geheel verwezenlijkt , wat men er van wachten
mocht. Eene hoedanigheid , die vooral wij , Hollanders , op hoogen prijs
.ftellen — f o 1 i d i t e i t, in de verfchillende beteekenisfen van het woord,
ontbreekt eenigszins aan deze #Revue". Haar Beftuurder heeft geene
volledige theorie ; althands , gebruikt ze niet ter redigeering , verzameling, korrigeering , annoteering, enz. der (tukken , die hij plaatst.
Didron heeft hem opgemerkt, dat een zijner medearbeiders zich aan
de rechten der uuAnnales" vergrepen had : in de "Revue" is daar geene
aanteekening van gehouden. Den Heer Schayes -- den , als kunstgeleerde, veel te hoog geprezene (niet Ilechts nu, maar reeds bij zijn
leven) wordt toegelaten in die Revue" de grootste wanfchepsels der
„„

moderne gothiek te prijzen , gelijk hij ze in zijn meer geloofde dan
gelezene ,iHistoire de l'archit. en Belgique" geprezen heeft. De #Revue"
haalt van alles om — en levert vaak interesfante (tukken ; bizonder
zijn de ftudies over de klokken en over de ciboriums van den geleerden Beftuurder der #Revue" (l'Aóbé CORBLET) zeer leerrijk maar
het amalgameeren van zoo veel (toffen , die niet onder het oog en de
pen van éen krachtigen , leidenden geest zijn heengegaan , geeft aan
deze i/Revue" iets bonts en ' onbehaaglijks. Zoo ergends ook eene
ftellige en welvertakte overtuiging in een Redakteur eene behoefte is,
dan is het dit vooral in een tijdfchrift, dat door zijn toon, zijn
prentjens en zijn prijs op populariteit een niet vergeefsche aanfpraak
schijnt te maken.
In lichter graad zijn dergelijke aanmerkingen ook niet ontoepasfelijk
op het «Organ fiir Christliche Kunst" (verm. onder N° III). Wij betreuren het zeer , dat dit Orgaan onlangs op eene weinig betamelijke en zelfs
onbillijke wijze een der Doyens onzer ekkleziologische zaak bejegend
heeft. De Heer Didron is , in zijn charakter en in zijne w etenfchap ,
1 1857, b]. 109.
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door het l Organ" inderdaad mishandeld ; en al komen wij wat laat -wij mogen dat niet gants ongewroken laten. Dat de Heer Baudri zijnen
en onzen vriend Reichensperger vrage , of het er dóor kan den uitftekendsten ikonograaf van onze tijd , den ervaren kerkenkenner , keurigen schrijver, wijzen theorist, te kenfchetsen, gelijk hij gedaan heeft.
De Hr Baudri had zich voor dergelijke miskenning te meer moeten
wachten , uit hoofde zijne uGefch ,ftskonkurrenz" ter uGlasmalerei" een
ongunstigen fchijn werpt op de befchuldiging , dat de Heer Didron
door bijoogmerken geleid wordt. Voor het overige kunnen wij het
ll Organ" geen lof genoeg geven voor den onverdroten ijver , waarmee^
het de zaak der christen kunst voorftaat. Eene reeks van goede
artikelen , waarin de voordeelen der werkplaatsen boven de akademies
worden aangetoond , de (tukken , die Reichensperger , Boek , Kreuser,,
en anderen er van tijd tot tijd in leveren , maken het , voor den
liefhebber der hedendaagsche beweging, onmisbaar.
Daarbij fluit zich aan een ten vorigen jare gevestigd tijdf chrift
nf ii r K i r c h e n f c h m u c k", dat , in zijn zedigen , maar invloedrijken
werkkring , beftemd fchijnt zeer nadrukkelijk mee" te werken , om
den algeheelen triomf der goede beginselen te verhaasten. Wij nemen
ons voor, eerlang op dit belangrijk onderwerp (der kerkelijke borduurkunst) uitvoerig te-rug te komen.
Stout en rustig, tot de tanden gewapend stapt de uEcclesiologist"
voort. Zijne Redaktie moge niet alles willen wat w ij willen zij w e e t
door en door wát zij wil ; en hier valt geen zoo treurig gebrek aan
kennis te konftateeren , als het geval is met fommige periodieken,
wier woord en kunstliefde men te-recht hóog aanflaat. In Engeland
dat in zijne kunst (zoo min als in zijn Godsdienst) nooit volkomen
ontkerstend is , ftaat de herleefde Christen Kunst reeds op eene groote
hoogte en de uEcclesiologist" geeft daarvan bewijs. Hij houdt
een trouw register van de talloze kerkbouwen en -herftellingen, enz.
die elkander in dat groote en godsdienstige land met onbefchrijflijke
fnelheid opvolgen : Katholieken en Episkopalen wedijveren er in architektonische bedrijvigheid , en als de llUnion" haar doel bereikt,
dan zal in Engeland het feest der heeling van allo kerkbreuken in
de Kathedraal van York gevierd worden. De uEcclesiologist" bevat
van tijd tot tijd kostelijke bijdragen zoo over theorie , historie , als techniek , der herboren kunst ; en ook de muzikale literatuur der Middeleeuwen vertegenwoordigt zij'met veel kennis. De Hr Beresford Hope, uM. P.",
die door belangrijke betrekkingen aan onze nederlandscbc nationaliteit
,
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verbonden is en - van - tijd tot tijd zijn buitenverblijf te Haarlem bezoekt , is fteeds de leider der IEcclesiological Society" te Londen en
bezielt de beweging ook in de pers, met name door den lEcclesiologist". Onlangs fchreef ons de Hr Hope (hij is de zoon van den met
roem bekenden fchrijver over architektuur , Th. Hope), dat men met
genoegen in Engeland uit het in de #D. Warande" verschenen plan
der nieuwe Laurentiuskerk te Alkmaar gezien had , dat de kunst in
Nederland vooruitgaat , en dat men voornemens was, onder reproduktie onzer houtfnede, daaraan een art. in den uEcclesiologist" te wijden.
Dit ftrekte ons eene aanfporing , om ook de andere kerkplannen van
den Hr Cuypers in houtfnede te laten brengen. Wij `villen daarmede
het volgende deel der i# Warande" vercieren.
Over de 'uKunstkronijk" behoeven wij hier niet bizonder te fpreken.
Het moet den ijverigen en bekwamen Redakteur eene aangename
voldoening zijn het onbetwistbare befef te mogen voeden , dat de llKk."
nimmer zoo goed is geweest als heden -- nimmer geredigeerd is geweest met meer kunstkennis en met grootei beheersching der uitgave
door den haar leidender geest. Het was ons aangenaam , ten blijke
der oude genegenheid , die wij dit orgaan toedragen (het eerste , dat
ons le plaisir de se voir imprimé te genieten gaf) , dezer dagen er
een voortreflijk ikonografiesch monument van de eerste helft der
xVe Eeuw (aanvanklijk uitgegeven door den H r Libl. Holtrop) , wat
nader in bekend te maken. Wij hopen , dat de • llKk." voort moge
gaan , ook door de medewerking van den ' Hr Mr C. Vosmaer (een
der dun gezaaide kunsttheoristen ten onzent) , tot de bevordering der
kunstontwikkeling , door beoefening der kunstgefchiedenis van Nederland het hare bij te dragen.
Dergelijk doel ligt der i•Vlaemsche School" , het te Andwerpen
bizonder onder de leiding der Heerera' Pieter Genard en Johan van
Rotterdam verfchijnend tijdfchrift , ná aan het hart. Zeer belangrijke
artikelen gaan voort, dáariti zoowel als in de Gentsche #Eendragt",
geredigeerd door den kundigen Heer F. Rens , over de historie
der Dietsche Kunst en Letteren te verfehijnen. De lEendragt" is
interesfant door zijne llberigten" en betoont zich ten allen tijde
een moedige , niet overmoedige Vlaming. De lVlaemsche School"
geeft ook platen , die doorgaands veel beter zijn uitgevoerd dan
wat van dien aard in Holland verfchijnt 'twelk , op het gebied
der graveerkunst , thands jammerlijk bij al de naburen achterstaat
Van de platen der uVl. School" zouden - We echter woel - willen ver
-
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gen , dat de modellen in 't algemeen wat zuiverder van ftijl waren.
Voor een christelijk tijdfchrift is de i'Vlaemsche School" wel wat
heel inkluzief.
De oudheidkundige tijdschriften , die bizonder in behandeling nemen
de ftoffen door de Provincie of de landftreek aangeboden , waar de
redaktie verblijf houdt, zijn onze onder n° IX en X genoemde uAnuunales" en uuBijdragen" : de eersten brachten ons onlangs den iHeinrik van Veldeken" , hooger besproken ; de laatste (waarvan we bl.
422 breeder gewaagden) gaan voort de geschiedenis van Zeeuwsch
Vlaenderen op merkwaardige wijze toe te lichten. 't Zou zeer te
wenschen wezen , dat er in iedere vaderlandsche lokaliteit een dergelijk tijdfchrift beftond : want het is toch maar zeker , dat men veel
te vroeg aan het generalizeeren en. konstrueeren (met de gefchiedenis)
is gegaan , en dat er _ nog vele fteenen opgezocht en ps gemaakt
moeten worden , eer die tot den opbouw der vaderlandsche historie
bruikbaar zijn.
Ook van Prof. Serrures llV aderl. Museum" hebben in 1858 vier
(tukken , in twee deelen , het licht gezien , en gelijk men van de
belezenheid , het goed geluk , en de uitmuntende boekerij van den
geachten Heer Redakteur verwachten mocht , hebben zij een goed
getal onbekende nederlandsche dicht- en prozaftukken aan het licht
gebracht; vooral ook verdient opmerking , dat thands liet beroemde
uHulthemsche" Hf. N° 192 , ter Burg. Bibl. bewaard , geheel is
uitgegeven.
Eindelijk last not least vermelden we den geleerden #Bode
der historische wetenfchap", die ons veel meer een geduldig en fcherpzinnig uitvorscher der nederlandsche oudheid fchijnt dan een haastig
112esfaçjer. Met goede afbeeldingen luistert dit tijdfchrift zijn monografiën - op ; het handhaaft zijn ouden roem , • en volkomen duidelijk
is het ons nog niet , dat, met het oog op het vergaderen van biografische dokumenten van nederlandsche kunstenaars , het nieuw gefticht
uJournal des Beaux-Arts", van 'twelk men den Hr Ad. Siret (te
St Nikolaes) als Redakteur noemt , eene behoefte was. 't Is echter
wel waar , dat dit lJournal" zijn #raison d'être" vindt in de onmogelijkheid van den iiMesfager" om kunstberichten met den vereischten
spoed te verfpreiden.
Aangekondigd werd ons ook de uitgave van een . werk , getiteld
««Annales de l'art chre'tien" -- dat onder het . Beftuur van den Hr
W. H. James Weale zal ftaan , den geleerden en warmen beoefenaar
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van middeleeuwsche zerken en andere oude kunst (verg. hierboven ,
bl. 422) , die op het laatste' Kongres te Gent zoo diepen indruk gemaakt heeft met zijne britsch-gallische welfprekendheid.
Liet de tijd het ons toe , wij kwamen in nog meer détails , om
te bewijzen , dat de beweging fteeds in voortgaande richting is.
A. TH.
„NATIONAAL PRACHTWERK" -- Als zoodanig kondigt de
haarlemer boek- en kunsthandelaar, de Heer J. J. van Brederode ,
een prentwerk aan, dat hij nader omschrijft als #Tien bladzijden uit
de geschiedenis van Neêrlands roem en grootheid". Wij laten de
#Aankondiging" hier volgen , gelijk zij uit de geoefende pen van den
nazaat der Brederoden gevloeid is:
#Elk dier Bladzijden zal eene aflevering uitmaken en benevens eene goed
uitgevoerde plaat eene dichterlijke bijdrage bevatten van ongeveer 2 vel druks,.
imperiaal 4°.
#De tien te behandelen bladzijden zijn:
Het verbond der Edelen, 1565. Naar de schilderij van A. A. E. van
Beda (?) , met dichterlijk bijschrift van A. J. de Bull.
uD e Watergeuzen , 15 6 6. Naar de Schilderij van J. B. Witkamp, met
dichterlijk bijschrift van J. J. L. ten Kate.
#Burgemeester Van der Werf te Leyden, 1574. Naar de Schilderij
van G. Wappers, met dichterlijk bijschrift van H. J. Schimmel.
„Prins Maurits bij het lijk van Prins Willem I, 1584. Naar de
dezer dagen voltooide Schilderij van J. A. Kruseman, met dichterlijk bijschrift
van A. Beeloo.
#De slag bij Nieuwpoort, Julij 1600. Naar de Schilderij van N. de
Keijser, met dichterlijk bijschrift van I. da Costa.
'De Verovering bij C h a t t a m , 1666. Naar de Teekening van D. Langendijk, met dichterlijk bijschrift van E. W. van Dam van Isselt.
#Het sneuvelen van den Admiraal de I uyter, April 1676. Naar
de Schilderij van N. Pieneman,, met dichterlijk bijschrift van S. J. van den Bergh.
D e Slag bij Waterloo . J u n ij 1815. Naar de Schilderij van J. W. Pieneman, met dichterlijk bijschrift van C. G. Withuys.
,Heldendood van J. C. J. Van Speyk, Feb. 1831. Naar de Teekening van G. Wappers, met dichterlijk bijschrift van W. J. Hofdijk.
«De Overwinning bij Bautersum, Aug. 1831. Naar de Schilderij
van C. Kruseman, met dichterlijk bijschrift van W. J. Hofdijk.
«De prijs van elke bladzijde [!] (plaat en dichterlijk bijschrift) vervat in keurig
lithographisch omslag, is bepaald op f 1.50, eene [!] prijs, zeker gering te achten
als men de bijna ongeloofelijke [1] moeite nagaat om schilderijen (b. v. als de
Waterloo) van eenige ned. Ellen omvang, in deze afmetingen krachtig en juist
weder te geven.
#Afzonderlijke platen (zonder den tekst) op groot papier zullen mede verkrijgbaar zijn à f 1.50 per plaat, het aantal dat van deze laatsten zal vervaardigd worden is slechts op 100 stuks bepaald, die als eerste [!] drukken dan ook
op eenige waarde aanspraak maken.
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«Met regt [?] vertrouwt de uitgever op de belangstelling zijner landgenooten in
deze nationale onderneming, eene onderneming, waardoor de groote daden
onzer vaderen, naar de schilderijen van voorname meesters, aanschouwelijk
voorgesteld en bezongen door onze [voortaan] voornaamste dichters, op nieuw
in onze herinnering worden gebracht.
„De wijze van uitvoering, de, namen der schilders naar wiens [!] schilderijen
de platen genomen zijn, de namen der dichters, die de voorgestelde tien roemvolle bladzijden bezingen , dit een en ander zij het publiek als zoovele waarborgen, dat men hier een prachtwerk kan verwachten, waardig eene plaats te
vinden op den tafel [!] van eiken Nederlander."

Wie zal hier de gefchiedkennis en fmaak van den uitgever niet
prijzen ? Zeker : ,»Neérlands roem en grootheid" begint met 1565 en
kan gerekend worden met succes te zijn voortgezet tot Aug. 1831.
In vroegeren „,roem en grootheid" dan die welke zich bij het verbond der Edelen uit.fprak, of bij de doorluchtige krijgsbedrijven der
«Watergeuzen", door den kunstschilder den Hr Wittkamp con amore
op doek gebracht , valt op te merken , is geen aardigheid ; zoo ook
niet in den roem en grootheid van het Nederland , waarvoor Maerlant en Asfenede gedicht , waarvoor Rembert Dodoens geherborizeerd,
waarvoor Rubens gefchilderd heeft. Door dat Nederland hebben de
hollandsche boekverkoopers , en de fchrijvers op hun voorbeeld , sints
lang de pen gehaald.
De boekverkooper zegt dat hij expres «onze voornaamste dichters"
heeft uitgenoodigd , om die tien bladzijden te vullen. Wij verheugen
ons zeer Nederlander te zijn , opdat ook op «DEN tafel" van ons
ltudeervertrek dit prachtwerk paradeeren kunne en wij beurtelings
in nationale verrukking «Van Beda", lWappers" (2 maal) , «Kruseman", #De Keijser", • Langendijk" en de anderen bewonderen kunnen. 't Is echter jammer, dat De Keirser en Wappers , die heele
Belgen zijn , Wittkamp , die een halve Belg is , in den arm hebben
moeten genomen worden ter kompleteering eereer voorstelling van
NEDERLANDSCHE glorie , waarbij de glorie van hunne, van il's Coninex"
Nederlanden gantschelijk achter de bank geworpen wordt. Wat de
Heer of Mejufvrouw A. A. E. van Beda is , weten we niet. We kennen wel een Beda (Tlenerabilis) -- maar dat was óok geen Hollander.
Voor dit unationale" werk had men de Zuid-Nederlanders geheel niet
in aanmerking moeten nemen. K. t. D.
,

Pr ABRAHAM A SANCTA CLARA (De Werken van) ,
Nederlandsche Vertaling : Ie Afd. 41 'tukken. Terborgh , R. T. Daamen,
1858. -- Prijs f 4..— Tot de oorfpronkelijkste kanselredenaars en
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geestigste ftilisten behoort ongetwijfeld de oostenrijksehe hofprediker,
van wiens werken wij hier eerre nieuwe vertaling aankondigen. Eene
trouwe waarneming der natuur , zoowel in liet veld als in de straat -eene ijverige ftudie, zoowel der wetenschap als des volkslevens , maakte
het Pater Abraham mogelijk zijne leeringen voor te dragen , met die
kleur en aantrekkelijkheid van voorftelling , dat treffende in zijne
uitfpraken , die hem eene groote populariteit verworven hebben. Maar
niet alleen wat de form betreft , ook om haren inhoud zijn deze
1chriften zeer belangrijk ; en dan alwederom , niet alleen op gronden
van dogmatiek of ethiek maar ook om de opmerkelijke bizonderheden, aar oude werken en overleveringen ontleend, die Pr Abraham
mededeelt.
Het was een goed denkbeeld van den Terborghschen boekhandelaar, den Hr Daamen , eene nieuwe vertaling van dezen ruwer, pittiger,
í'cherper Franciscus van Sales te leveren. De oude nederduitsche text
is niet zeer gemakkelijk te krijgen en ftaat ver bij de nieuwe vertaling achter. De bewerker van deze neemt zelfs in kennis en bekwaamheid toe , naarmate hij vordert. De korrektie laat te wenschen.
We hopen , voor deze onderneming , op een goed vertier.
A. Tn.

Librairie de C. L. van Langenhuysen, Amsterdam, Singel, JJ 483.

BULLETIN BIMESTRIEL
DE LA „DIETSCHE WARANDE ".
1858. No 5 & 6.

Tel admirateur véritable de M. Saint-Jean ne connait pas Ie
frère Daniel Seghers d'Anvers , un peintre de première classe,
tout aussi anthophile , d'un pinceau tout aussi odorant que le poëte
. florifère parisien que nous venons de nommer. Le frère Daniel qui a
travaillé de 1620 a 1661, était regard jusqu'ici , par les érudits des
Pays-Bas , non-seulement comme un grand artiste , mais encore
comme un savant prêtre de la Société des Jésuites. Rien cependant
nest moins exact. Daniel Seghers était un simple frère lai de la
Compagnie de Jésus , un homme qui à son talent hors-ligne , à son
profond sentiment des beautés de détail de la nature végétative , parat avoir uni une tete saine , un coeur simple et une dévotion aussi
tendre que sensée. I1 n'était avant tout que bon chrétien et bon artiste ; mais il savait au besoin (comme on devait s'y attendre de la
communauté á laquelle il avait 1'honneur d'appartenir) recourir á l'assistance de ses doctes confréres, quand son talent le mettait en rapport avec le monde e'légant et lettré de son epoque. On sait que
les pères Jésuites , du temps de notre compatriote Seghers , se plaisaient à exercer une séduction delicate et de bonne odeur sur les
principautés et pouvoirs de la terre et de dessous la terre , peutêtre. Les princes qui s'étaient montrés le plus inexorables sur la tohrauee envers les fils de St Ignace , ceux qui avaient resisté aux plaidoyers les plus chaleureux , aux raisonnements les plus concluants,
tendant á l'admission de I'Ordre dans leurs états , -- fléchirent devant
l'éloquence d'une page du frère Daniel ; et la princesse d'Orange , nee
Amalia de Solms , qui n'avait guère de penchant pour la Compagnie de Jesus , raffolait des fleurs du grand peintre. A plusieurs
reprises elle lui a décerné de tres gracieux, de très précieux cadeaux,
en recompense des doux produits du puissant horticulteur ; on pretend
même que la princesse (á laquelle , du reste , feu son époux , le bon
et tolerant Frédéric-Henri, avait legué certaines habitudes de bonte
envers l'Église catholique) , - qu'elle avait consenti à admettre dans la

(600 * *)

18

Hollande un père Jésuite de plus pour chaque orange que lui pein drait le magicien floricole. Or , c'est de ce bon frère . Daniel , de ce
séducteur au gout pur , au caractère honnête , que nous venons
offrir un autographe aux lecteurs de la ll Warande" , un petit monument authentique que , par l'intermédiaire de la direction de 1"excellente revue uVlaemsche School" , M. le comte Gérard Le Grelle d'Anvers
à bien voulu mettre à notre disposition. La princesse , comprenant
que pour un artiste comme le grand bouquetier brabancon la forme
devait avoir autant de prix que le fond du cadeau , chargea son se ,crétaire, le chevalier Constanten Huyghens, un des premiers poëtes néerlandais de 1'époque, 'd'entourer d'une guirlande poétique l'appui-main
en or pur, que la princesse offrait au peintre. Voici la manière dont
Ie frère Daniel rendit compte á un pretre , son neven, de l'impres sion que le doft tout ' prin cier lui avait fait:
Jhs,
Joon révérend neven !
Pax Chri.
V. Rév. m'a prié de vous écrire , quand j'aurais recu Ie present
auquel on s'attendait (ou bien : lauquel je m'attendais „„?) de la part de
la vieffie Princesse d'Orauge , et que je viens de recevoir. Mais que
dirai je _ maintenant : ma peine a éte' recompensé d'un baton , la courtoisi
est payée de coups de canne 1 ) : c'est un baton, de peintre de fin or,
pesant deux livres d'or , lequel est surmonté ,d'une tête de mort 2
,

)

1) C'est le chev. Huygens qui avait suggéré cette i4ée au bon frère Daniel
comme on verra par les vers ci-après.
2) Voici l'explication que lluygens , donne de 'ce singulier pommeau :
,

Sur la tête de mort couronnée de lauriers
au bout de vette canne

Voyez, la mort est assise sur Ie baton ;
Et si elle est parée d'un nouvel accoutrement ,
Ce sont des lauriers immortels
Le plus propre a décorer sa figure.
C'est Ie cra,ne de Seghers.... en effet
Tel sera le. sien tot -ou tard.;
Sous des couronnes impérissab les
Son souvenir 'demeurera avec nous,
:t par Ie soleil de ses oeuvres
Le soir nous semblera midi.
Ce français est plus mauvais egore que nous n'avons I'habitude d'en écrire ,
mais il 'a Ie i érite de rendre mieux Ie sens hollandais que les traductions po.
lies et repolies (un peu polissonnes ou polichinelles) des tets et tels.... polygraphes;
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en signe que l'art vit et fleurit encore après la mort ; puis, á l'entour du
baton , sont graves ces mots latins 1 )....
Le tout est tres gentiment travaillé et émaillé et il s'y trouve joint
un petit poëme de mon sieur Huygens 2 ) (qui s'y rapporte tres . bien)
avec une lettre tres obligeante de la Princesse.
Je me recommande beaucoup dans les Saints Sacrifices de V. Rév.
demeurant de V. Rev. 1'humble serviteur in XQ
Votre Oncle
DANIEL SEGHERS.

C'est au professeur Van Vloten que nous devons , de savoir maintenant comment le frère Daniel s'y prit pour remercier et complimenter réciproquement le spirituel secrétaire de la princesse. Il nous fait
connaitre un charmant auteur de plus de la Compagnie de Jésus. C'est
le père Jacques Catenus (vulgo : Ten Cate ?) -- poëte et prosateur latin et
neérlandais , qui se charges de tenir tête aux gentillesses du chev.
Huygens et qui même , apres , resta en correspondance avec lui sur
des sujets littéraires et religieux. Voici ce que le père Catenus répliqua
-au nom de Seghers , relativement à lappui-main en question :
C'est vrai , l'or, beau pour l'oeil ,
A sa valeur, son poids, son prix:
Mais plus que l'or et ses avantages
Vaut l'art ,. lesprit , le sens interieur;
C'est pourquoi que je prise eet or
En proportion de 1'honneur qu'on y renel á l'intelligence.
C'est ingénieusement inventé
Ce qui est exécuté dans eet ouvrage.
La faveur s'y rapporte entièrement
A 1 ar t du peintre,
1) Nous faisons gráee au lecteur de la mauvaise copie du bon frère Daniel;
quand, le pinceau produit de si belles fleurs naturelles , on ne Bemande pas que
la plume soit fertile en fleurs grammaticales. Voici Ie sens : „A Daniel Seghers
le peintre des fleurs et la fleur des peintres , la prinsesse douairière d'Orange
a voulu • faire connaitre, par eet or et par cette couronne de lánriers (hoc auro et
hac lauro), la splendeur fragile de la vie et la gloire d'un pinceau immortel qui
survivra à la mort."
2) Voici ces vers (intraduisibles du reste) : BATON DE PEINTRE EN OR , donné
par S. A. D'ORANGE u D. SEGEPS.
Oh la courtoisie en est-elle venue
Pour la peine que s'est donné un grand maître
Pour un art qui n'a pas son pareil,
On présente un baton en récompense
I1 est vrai , la vertu ne mérite pas de coups:
Mais de tels coups sont supportables.
Co n'est pas un coup ordinaire:
Plus le baton est pesánt , plus le coup est léger.
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Et dit : Ie peintre périra ;
Ses fleurs resteront debout.
Son honneur , comme le son de 1'or
Sera toujours le chánt des humains.
Mais d'un geil ouvert
Je vois encdre plus dans cette histoire:
Le pommeau de ce jonc d'or
Me prêche que nous ne sommes comme rien„,
Et dit : comme une tendre fleur
Le nom, la renommée, la gloire,
L'art, I'or et son éclat,
Un jour seront passes.
Cette verge me pousse à la vertu,
La seule qui . conserve sa jeunesse;
Tout doit périr, les petits comme les grands;
La vertu, seule survit 'a la mort;
Et si tuut le reste doit fléchir,
Le .baton d'or représente la force de la vertu;
Si le monde périt dans la boue,
La vertu vole vers le règne éternel;
Le sceptre d'or et la couronne
Ne récompensent qu'elle seule.

Les autres articles dont se composent les présentes livraisons de la
„Warande" se rapportent à
L'exposition (soi-Bisant) universelle et historique de l'art allemand ,
L'épopée néerlandaise , de #La Guerre de Grimbergue",
La nouvelle église paroissiale de Vogelzang (au diocèse de Harlem) ,
Deux contrats de bátissc et de coufection de tableau% du XVe siècle,
Q,uelques poésies ascétiques - néerlandaises du' XVe siècle ,
XII légendes architecturales néerlandaises ,
Un poëme dramatique á 1'honnéur de Vondel,
Le vandalisme des artistes et des académies ,
L'orieutation ,
La vuile natale de Charlemagne ,
La peinture - á l'huile au XIVe siècle ,
Un sujet de polemique ,
Un historien colérique et ne sachant par le francais (M. John
Lothrop Motley) ,
Les germanismes.
Les carillons,
Les fauteuils académiques ,
Une classe des beaux-arts . 1'académie royale des sciences,
Des notices bibliographiques con.cernant les publications périodiques
sur l'art et la littérature antérapbaëlites , etc.

