itf:i'omit'''.
(NIEUWE REEKS).
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'Ann

go6gunotige Runotininnaars, aan fie inienben
bv Dittor4 g so aranbe.

E Dietsche Warande, de dertigjarige
kunstgaarde, beleeft een geheel nieuw

jaargetijde.
Mijn broeder Dr. Jozef Alberdingk Thijm,
de verdienstelijke Waerdeyn van dien hof,
heeft dit zijnen
getrouwen
reeds gemeld.
Eenige maanden zijn sedert den laatsten
pluk verloopen. Dat kon niet anders gaan.
Nieuwe bloesems moesten eerst schieten !
Er waren immers sedert lang nieuwe
behoeften voor het tijdschrift ontstaan. Men
moest daaraan voldoen, alvorens het weder
geregeld, gelijk in vroeger jaren, kon verschijnen.
Er moest voor eene statige rij van vaste
medewerkers worden gezorgd. Men moest om
nieuwe inschrijving aankloppen.
De verplaatsing naar België kostte natuurlijk ook al moeite en tijd : eene wisseling
van honderden brieven.
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Er kan nu grooter verscheidenheid van
stof worden geboden, en het tijdschrift zal
een meer internationaal karakter verkrijgen.

Frankrijk , Duitschland N.4\Tederland ,
Engeland zullen de belgische zuster in hun
midden nemeti, Zij belooven het perk vlijtig
te beplanten.
Eene deftige rij van kunstkenners
geleerden vormen eenen bijzonderen raad, die
als omheining den hof vriendelijk beschut.
Het voortleven der Dietsche Warande
is daardoor gewaarborgd.

Sommige nieuwe medewerkers of inschrijvers drukten den wensch uit, door inzage
van eenen ouden jaargang den geest van het
tijdschrift nader te leeren kennen. Het bestuur
heeft daaraan slechts in enkele gevallen kunnen
voldoen ; dewijl een toereikend getal exemplaren ontbrak. Ook kan men buitendien van
den laatsten jaargang tot den nieuwen niet
besluiten, want sedert tang was het tijdschrift
bijna geheel aan letterkunde gewijd.
Ondertusschen wenscht het bestuur zooveet
mogelijk allen belangstellenden te gerieven, en
zendt daarom bijgaande aflevering als proefnummer.
Gelijk uit den inhoud dezer afleverin
reeds blijkt, Izal het tijdschrift verdeeld worden
•
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in zoovele vakken als men gewonelijk schoone

kunsten telt.
I. Bouwkunst.
II. Beeldhouwkunst.
In. Schilder- en teekenkunst (ingesloten :
ets- en plaatsnijkunst).
Iv. Toonkunst.
V. Dichtkunst (in gebonden en ongebonden

stijl).
VI. Tooneelkunst (ingesloten : weisprekend-

heid, voordracht in 't algemeen).
VI I . Kunstnijverheid.
VIII. Nederlandsche en andere Oudheden
(zedegeschiedenis, huiselijk leven).
Het tijdperk der kunstgeschiedenis wat
hier besproken zal worden is niet bepaald ;
doch de studiën aangaande de laatste negentien
eeuwen zullen de voorkeur genieten.
Evenzeer worden de schrijvers vrij gelaten omtrent de onderwerpen die zij willen
behandelen.
Wij begroeten en huldigen het kunstschoon,
wáár men het ook vinde, de schoonheid der
kunst in alle hare uitingen ; dat is : de
schoonheid van al het geschapene, doch door
den geest des kunstenaars opgevat, door
de beweging van zijnen wil als 't ware gecristaliseerd wedergegeven.
Het eenvoudigst voorwerp, den bewon-
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deraar der zoogenaamde objets d'art nauwelijks
eenen oogslag waard, behoort tot het kunstgebied.
Het blad eener tafel, ja de nauwelijks
van den boomstam afgezaagde plank, de eerste
kleiklomp, door de vuist des beeldhouwers
te zamen gedrukt, om uit de ziellooze stof het
beeld te doen oprijzen, dat vele eeuwen lang
door zijne statige lijnen bij het volk de geestdrift voor het vaderland, of de liefde tot de
heilige overleveringen, moet wekken ; de handvol leem, die het borstbeeld , zal scheppen, dat
aan de moeder den zielenadel van haar gestorven kind in de herinnering moet tooveren ; de
plooien van den sluier eener jonge bruid ; de
eenvoudige vlakke schotel « waarop de spijs met
welbehagen schijnt te rusten » , (daarin ligt
het geheim der schoonheid van Wedgewoods
porselein) (1) ; de krachtige handdruk eens scheldenden vriends ; de sprekende blik eens kanselredenaars; het eenvoudige u Ja r of « Neen '...
't is alles, alles het begin eener uitdrukking van
schoonheid, en behoort tot het wezen der kunst,
tot eene hoogere orde van zaken, waarin zich
de gedachte op stoffelijke wijze afspiegelt.
Doch die voorwerpen, die vormen, kleu
(i) Zoo sprak Gladstone in 1863, ter gelegenheid van het eeuwfeest van Wedgewood, den beroemden Engelschen porseleinfabrikant.
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ren, lijnen, tonen, bewegingen moeten voldoen
aan het begrip van schoonheid wat den mensch
Is ingeschapen.
Daarin ligt de geheele theorie der kunst,
de geheele schoonheidsleer.
't Is evenwel onmogelijk voor alle kunstverschijnselen met volkomen zekerheid te bepalen, of zij werkelijk aan het algemeen ingeschapen
schoonheidsgevoel voldoen.
Alle kleuren en klanken, bij voorbeeld,
kunnen niet onverschillig in alle deelen der
wereld gelijkelijk schoon gevonden worden.
Hoe verre verschilt de Indiaansche muziek
niet van de onze !
't Krijgsgeschreeuw van wilde horden is
verre van onze militairmuziek , en deze weder
verre van u kamermuziek « verwijderd.
De Indiaansche monster-tempels en Egyp,tische afgoden behagen den Europeër van latere
eeuwen slechts bij uitzondering.
De trotsche voortbrengselen der middelKeeuwsche bouwkunst werden driehonderd jaren
lang met medelijdenden afkeer betracht.
Dit onderscheid van schatting moet echter
niet gezocht worden in de onzekerheid omtrent
de typen van schoonheid !
De geest van den mensch, het karakter
des volks vertolkt en verstaat de kunstwerken
veelal naar bijzondere , tijdelijke behoeften,

Po
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waaraan het ingeschapen gevoel voor de harmonie der schoonheid niet altoos deel neemt,
Men stelt soms aan tonen, lijnen, kleuren
onbewust andere eischen dan die welke het
kunstwerk — als kunstwerk alleen — geroepen
is te bevredigen.
In Europa zelve , bij den afloop der
middeleeuwen, begon men de grootheid eener
gedachte door reusachtige vormen uit te drukken. Men beeldde Christus als eenen reus op
een' reusachtigen ezel rijdende af, waarvan
Zimmermann ons verhaalt in zijne Hamburger
Kronijk. Men beeldhouwde eenen 22-voet
hoogera u Herrgott ,, waarvan Hottinger in
de Helvetische kerkgeschiedenis spreekt, en
zoo al meer. Heden nog komen de reuzen
als vuurbakens en anderszins weder in den
smaak.
Het reusachtige is niet schoon door de
uitgebreidheid van de stof. Zelfs kan geen
kunstwerk « schoon « worden genoemd, wanneer het de uitdrukking is eener onzedelijke
gedachte.
De onzedelijkheid , kan niet ter liefde van
het hulsel worden geduld.
Ter verdere toelichting dezer eenvoudige
beginselen van schoonheidsleer , roepen wij
den welwillenden lezer eenvoudig toe
Let op onze daden.
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Men laat intusschen aan de medewerkers
een ruim veld voor hunne gedachten. In dubiis
libertas. Ieder onderteekent zijne artikels. Om
daarop eene uitzondering te maken is eene
bijzondere toelating van den raad van bestuur

noodig.
Ten slotte dankt de bestuurder alle degenen
die hunnen naam aan de nieuwe onderneming
hebben verbonden ; in 't bijzonder de raadsheeren die hem edelmoedig helpen de lasten
ervan te dragen, alsmede hen die onmiddelijk
tot de uitgave der eerste aflevering hebben

medegewerkt.
DR. PAUL ALBERDINGK THIJM.

Leuven, in October, 1887.

BOUWKUNST.
*Runot tn tuttnocQap hi h. "Moo* fiCooster o Aoolenfio.nap on Noe4of to .. itteraierun, in be bertienbe
atom (I),
door STEPH. BEISSEL.

ELDZAAM zijn de berichten van tijdgenooten
over den bouw van kerken in de middeleeuwen.
Daarom hebben zij des te meer waarde.
De kronijken van het bij Wittewierum gelegen
klooster Bloemhof of Bloemengaarde (Floridus Hortus),
vérdient daarenboven onze bijzondere opmerkzaamheid,
(i) Het Chronicon abbatum in Werum neemt eene eerste
plaats in tusschen de kloosterkronijken der middeleeuwen in Nederland. Vooral het eerste deel is eene belangrijke bron voor de
zedengeschiedenis der dertiende eeuw. De opsteller Emo (de jongere)
van Husdinge of Huizinge, eerste abt des kloosters, verdient eene
bijzondere studie en monographie. Hij was in vele wetenschappen
ervaren en rijk aan ondervinding, die hij, in gezelschap zijns
broeders Addo, aan de hoogescholen van Frankrijk en Engeland,
.te Rome, te Munster en elders had opgedaan.
Met genoegen ruimen wij eene plaats in aan het opstel van
den heer Beissel; het is eene merkwaardige bijdrage tot de
geschiedenis der b o u w k u ns t, aan het werk des genoemden abts
ert aan dat van zijnen tweeden opvolger Menko ontleend.
Het ware belangrijk nog andere kronijken na te pluizen met
het bijzonder oog op de kunstgeschiedenis.
Belangrijk is b. v. de beschrijving der Munsterkerk te Zurich
(Geschichte der Abtei Zurich) uitgegeven door G. von Wyss in de
Mittheilungen Tur Schweirer Geschichte (VIII, bijl. II) in verzen
[RED.]
-van Ratpert, van 't einde der negende eeuw.
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niet alleen daardoor dat zij ons een klaren blik
doen slaan in de geschiedenis der vestiging v aan een
voormalig Pramonstreiter klooster, maar tevens den
toestand van kunst en wetenschap dier dagen in Friesland
ophelderen (1).
De opstellers dier, krotlijken waren de bouwers en
tevens de eerste abten des kloosters, met name Emo
gest. in 1237, en Menko, gest. in 1283.
Wij willen hier uit dit werk bijeenbrengen al wat
voor ons doel schijnt te passen.
In het jaar 1204 had een aanzienlijk heer Emo
geheeten, te Rorerswerve in Fivilgouw (2) eene kleine
kerk gebouwd, en door den bisschop van Munster laten
•r
wijden.
Te dien tijde verspreidde zich de door H. Norbertus
(i 1134) gestichte Pr emonstreiter orde in Friesland (3).
Reeds in 1163 was bij Lintawrde (Leenwaarden)
het klooster Mariengaarde (Hortus S. Mariae) (4) gesticht. In de Marne (5) ontstond het klooster van
(1) Zie A. MATTHAEUS 1699 en HARKENROHT 1738, Analecta
veterts aevi; verder K. L. HUGO, Sacrae antiquitatis monumenta,
1725, en FEITH en ACKER STRATINGH, in de Werken uitpeg, door het
histor. genootschap van Utrecht, 1866, nieuwe reeks nr 4; eindelijk Monumenta germaniae historica SS. XXIII, bl. 454, vlgg.
(2) In Friesland tusschén de Eems en de Lauwers. Zij had
Hunusgouw ten Westen. De hoofdplaats was, naar 't schijnt, het
[RED.]
tegenwoordige Garrelsweer, met markt, tol en munt.
(3) In geen deel' van Nederland verspreidde zich deze orde
zoo aanmerkelijk als in Friesland. Fivilga was eene friesche gouw,,
in 't bisdom Munster. Het is vrij algemeen bekend, dat, volgens
den scholiast van Adam van. Bremen, « Friesland » 17 gouwen omvatte :
1 0 de Bremer ; 20 de Friesch-munstersche gouwen ; 3 0 de beide
zeegouwen, Ooster- en Westergouw en drie zuidelijker gelegene,
waarvan Paul Alberdingk Thijm (Karel de Groote, hoofdstuk I,
[RED.]
'Utrecht) de grenzen heeft aangewezen.
(4) Door Frederik, pastoor van Hallum, bij Leeuwarden, in
't bisdom Utrecht.
[RED.
(5) In de Friesch• Munstersche gouw Hunusga of -gouw.
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S. Joannes den evangelist, het zoogenaamde Oldeklooster ;
in Schiltwolde, elf mijlen van Groningen, grondde Hendrik,
reguliere kanunnik van Kappenberg en proost der
abdij in de Marne, een nonnenklooster derzelfde orde
(Gratia Sanctae Mariae) ; en in Lusemer bouwde de
overste van Beerta almede een nieuw klooster (aorta
Sanctae Mariae).
Emo dien vooruitgang ziende wendde zich daarom
tot de Pr emonstreiters, en gaf hun in 1209 zijne kapel
en zijn grondbezit, om aldaar een klooster te bevolken.
Hij was echter een onstandvastige man. Reeds bij
andere orden en kloosters had hij zich met dit zelfde
voorstel aangemeld, maar was afgewezen. Zoo zoude
zijne nieuwe stichting voorzeker ook weder te gronde
zijn gegaan, indien hij geenen bekwamen ordensgenoot
en leidsman gevonden had in zijnen neef (den zoon van de
zuster zijns vaders), eveneens Emo geheeten. Deze nu
bewoog met groote moeite zijnen bloedverwant, ouder
dan hij zelf, hem als opperhoofd des kloosters te erkennen,
en vreedzaam binnen de heilige muren te blijven volharden. De oudste Emo kwam in het jaar 1213 te
sterven. De jongere Emo, die ons nu uitsluitend zal
bezig houden, had intusschen de kerk van Wittewierum
(Werum) voor zijn orde ten geschenke ontvangen. Hij
besloot daarin een mannenklooster te vestigen en gaf
daaraan den naam van Bloemhof of Bloemgaarde (Floridus hortus). Het huis tot nog toe door hem bewoond
richtte hij tot een klooster van Pramonstreiter nonnen
in, welke daaraan den naam van Roozenkamp (Campus
rosarum), of Novum claustrum (Nyencloester) gaven.
De kloosters, Bloemhof en Roozenkamp bleven
met elkander in nauwe betrekking, dewijl het bij de
Praemonstreiters gebruikelijk was, dat zich een nonnenklooster der orde steeds in de nabijheid van een mon-
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niksklooster bevond en hiervan afhankelijk bleef. Wittewierum was aldus in 1211 in Emo's handen overgevan, doch de kerk kon eerst in 1225 worden gewijd.
Van dit jaar af voerde Emo den titel van abt (i).
Hij was een man van groote ondervinding.
Nadat hij, met zijnen broeder Adda, te Parijs en
Orléans de godgeleerdheid en andere vakken had gestudeerd, was hij in Oxford magister utriusque furls
geworden. Bisschop Thietmar van Minden wijdde hem
tot priester, waarop hij eenigen tijd de gemeente (Hustinga
nu) Huizinge, in Hunusgouw, als pastoor bestuurde.
Daarna trad hij in 1209 in de orde der Praemonstreiters,
'wier hoofdklooster te Prémontré hij viermaal bezocht.
In 't jaar 1211 reisde Emo naar Rome. In ,1214
en tien jaren later, in 1224, trok hij, met den keu1schen scholasticus Olivier (2), door Friesland en andere
provinciën om den kruistocht te prediken, en in 1225
bevond hij zich weder te Luik.
Blijkbaar was abt Emo een man van uitgebreide
kundigheden. Hij stond bekend als de uitmuntendste
kenner van het kerkelijk recht welken Friesland toenma a ls
bezat. In zijne kronijk beroept hij zich op de latijnsche
schrijvers : Cicero, Seneca, Vergilius, Ovidius, Horatius
en Lucanus. Ook de kerkvaders Augustinus, Hiëronymus,
en Gregorius, alsmede' Cassianus, Boëthius en Petrus
Comestor waren hem bekend. Zijne kennis der natuurlijke
geschiedenis had hij uit Hippocrates en Beda, misschien
ook uit Isidorus verworven. Aan de rechtswetenschap

(1) Monumenla germ. hist. XXII1, bi. 5o8. 28 s.
(2) Deze Olivier had, naar zijne meening, duizend geharnaste
ridders en acht duizend schildknapen tot den kruistocht bewogen.
Zie Martene en Durand, Collectio ampliss. I, bl. 1115, volg. [Red.l
Verg. C ee s. Heisterbac. Dial. mirac. I, 7o, 135; II,- 334.
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legt hij het decreet van Gratianus, de decretalen van Gregorius IX, Innocentius III, de magistri Stephan en Simon
van Doornek, Petrus Cantor (magister in verbo abbreviato) (i), Bertold, Robert, Alanus en Alexander ten
gronde (2).
Behalve zijne kronijk schreef hij nog eene menigte
kleine ascetische verhandelingen ; zijne voornaamste opmerkzaamheid schonk hij aan 't afschrijven van handschriften en aan de in eene kast der kapittelzaal bijeen
gebrachte boekerij (3).
De meeste boeken had hij zelf geschreven ; want in
zijne jeugd, toen hij te Parijs en Oxford studeerde, had hij
met zijnen broeder Addo het werk aldus verdeeld, dat deze
gedurende de eerste helft van den nacht afschreef en zich
eerst ter ruste legde wanneer hij door Emo was afgelost,
die in het tweede deel van den nacht het werk deed.
Men kon daarom in de handschriften van Bloemhof,
vooral in de decretalen, de bladzijden onderscheiden, welke
de beide broeders afwisselend geschreven hadden.
Emo hield zijn leven lang aan de gewoonte, bijzonder
de rustige uren van den nacht tot schrijven aan te wenden.
Zoo ontstonden van zijne hand afschriften der werken
van Ovidius, Vergilius, de latijnsche hekeldichters en
andere heidensche poëten : Sedulius, de beide Priscianen,
de genoemde decretalen, enz. (4)
Hij gebruikt op zijne reis naar Prémontré den tijd
om de regels welke aldaar gevolgd werden, als ook
de psalmen en lofzangen met de noten nauwkeurig

(i) Ducange.
(2) Monum. t. a. p. bl. 457.
(3) T. z. p. bl. 53i, 28 en 37.
(4) T. z. p. bi. 454; 467, 3o; 524, 35o, 531, 15, vlg.; 332, 15, vlg.
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af te schrijven, opdat in zijn eigen klooster alles met
het moederklooster overeenst.emme (I).
Teruggekeerd ging hij met zijnen arbeid voort, zoodat
wel geene andere kerk, geen klooster der streek even rijk
aan liturgische boeken was als het zijne.
Hij vond zooveel genoegen in het schrijven dat hij
ivoor de broeders die op de hoeven des kloosters woonden,
ee ri e pastorij bestuurden of andere dergelijke ambten
bekleedden, bijzondere onderwijzingen schreef, die hij hun
ter hand stelde (2). Zijn ijver plantte zich over op de
ondergeschikte personen. Niet alleen zijne monniken maar
ook de nonnen te Roozenkamp oefenden zich vlijtig in de
schrijfkunst (3). Hij deelt ons zelf mede dat de zusters
de schriften van het Oude en Nieuwe Testament, de
geschiedenis van Petrus Comestor, de verklaring van het
evangelie van Joannes, van H. Augustinus, de werken
van H. Gregorius en andere Vaders afschreven. Zij
moeten dus wel hoogbeschaafd en in de kennis der latijnsche tale wel geoefend geweest zijn. In beide kloosters
bevonden zich scholen (4), waar niet alleen lezen en schrijven, doch, naar 't schijnt ook eenigermate de kennis van
latijnsche boeken geoefend werd. Hoe zouden de nonnen

(1) T. z. p. bl. 472, 14 en 35, vlg.; 477, 9; 526, 25, vlg. Ter beoor-deeling der in de liturgische boeken der middeleeuwen zoo dikwerf
voorkomende toonteekens, zijn de volgende plaatsen uit Melko's kronijk
opmerkenswaard. u (Emo) Graduale, Ántiphonarium, Ymnarium
notavit,... Modum pronuntiandi capitula, collectas, versiculos, episto•
las,,evangelia et similia notavit, diligenter in libello quem signaculum
appellavit, singula consignans ». Daar nu de leesteekens en noten
in overeenstemming gebracht waren met de in Prémontré gebruikelijke, schijnt elke orde of althans deze orde hare eigene lees- en zangwijze gehad te hebben.
(2) T. z. p. 532, 3o en 51.
(3) T. z. p. 531, 3o, vlg.
(4) T. z. p. bl. 485,45; 535,12 ; 561,19; verg. bi. 586,11.
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anders haar gebed verricht, en genoemde werken hebben
kunnen lezen en afschrijven?
Waartoe zouden aan de leekenbroeders de in latijn
geschreven onderwijzingen van hunnen vlijtigen abt gediend hebben (I)?
Emo pleegde te zeggen : « Als eenmaal het werk in
steen zal begonnen zijn, zal de vlijt voor de boeken wel
verslappen (2) ».
Deze woorden schijnen te bewijzen dat twee kloosters
in den beginne slechts uit houten g e b o u wen bestonden.
In elk geval was de kerk der nonnen van Roozenkamp
tot in het jaar 1262 (3) slechts van hout. De overige
gebouwen zullen houten wanden in vakken verdeeld
gehad hebben en door houten pijlers gestut geweest
zijn (4).
In Bloemhof rustten de overblijfselen der uitstekendste bewoners tot het jaar 1271 in eene houten
kapel (5).
Het hout wat tot deze gebouwen diende kwam
waarschijnlijk over zee uit Hamburg (6).
In elk geval waren deze houten gebouwen niet
onsierlijk. Gevolgelijk bevonden zich toenmaals in noordelijk Friesland vele bekwame schrijnwerkers. Deze
veronderstelling wordt bevestigd door het duidelijke
bericht, dat de in 1225 gewijde kerk, in 1228 met koor
stoelen werd versierd (7). Waren deze meubelen onaanzienlijk geweest, dan zou Emo die in zijne kronijk niet

(1) T. z. p. b!. 532,30.
(2) T. z. p. bl. 531,37.
(3) T. z. p. 55o, 46.
(4) T z. p. bl. 488, 1.
(5) T. z. p. bl. 558, 24.
(6) T. z. p. bl. 598, 32. Verg. bl. 600, 41, vlg.
(7) T. z. p. 512, 20.
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vermeld hebben, alwaar uitsluitend gebeurtenissen va n,
beteeekenis worden besproken.
In 't jaar 1235 begon het werk in steen, waarop
Emo zoo dikwijls gezinspeeld had. Drie jaren lang
verwendden de broeders alle kracht op de vervaardiging
der tegels, waaruit de nieuwe groote kerk gebouwd
moest worden. Midden in den arbeid overviel de dood,
den 13 n December 1237, den geliefden abt. Hij werd,
volgens zijnen wensch, in de kapittelzaal begraven (1).
Zijn opvolger kwam nevens hem te rusten (2).
Wij vinden, dat in een ander, naburig Prxmon•streiter klooster de abt vóár de kapittelzaal werd bijgezet.
Het schijnt dus in de Friesche Premonstreiter kloosters:
gebruikelijk geweest te zijn dat de abten aan of in
de kapittelzaal werden ter aarde besteld (3).
In later jaren (127 i) werd Emo's gebeente naar
de kerk overgebracht.
Zijn opvolger, ebt Pauwels, droeg aan den uit
Keulen geboortigen steenhouwer Everard de leiding
van den bouw der nieuwe kerk op, waarmede nu
begonnen werd.
De meester ontving, behalve vrije kost, des zomers,
dagelijks zeven Deventer stuivers, 's winters van St. Maarten tot Maria Lichtmis, drie stuivers.
Gedurende den wintertijd bewerkte hij met zijne
zonen, waarvan er een evenzoo Everard heette (q.), de
noodlge steenen. Daar hij niet bij licht wilde werken,
de dagen bij nevelachtig weder zeer kort waren, en,
hij buitengewone eischen oor spijs en drank stelde,,

(1)
(2)
(3)
(4)

T. z. p. bl. 533, 29.
T. z. p. bl. 537, 430.
T. z. p. bl. 58T, 49; verg. 590, 29, vlg.
T. z. p. b1. 551, 41.
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werd er besloten dat hij jaarlijks 34 pond en daarenboven voor eiken werkdag twee Groninger onsen zou
ontvangen (z).
Merlo (2) noemt eenen Keulschen steenhouwer
Everard , den zoon van den steenhouwer Aegidius.
Deze Everard bouwde . in 1292 te Keulen een huis
voor de Cistersiënsers van Altenberg. De kerk van
Bloemhof werd echter reeds in 1238 begonnen ; derhalve kan de hierboven bedoelde Everard en deze
Keulenaar moeilijk een en dezelfde persoon wezen.
't Is in elk geval opmerkelijk dat ook de eerste
kerk te Prémontré door Keulsche werklieden opgetrokken werd. (3) Dit kwam zeker daaruit voort, dat
H. Norbertus in zoo nauwe betrekking stond tot de
stad en het bisdom Keulen.
De grond waarop de kerk te Wittewierum moest
worden gebouwd, was vrij moerassig. Deswege moest
men de grondslagen op eerre soort van houten rooster
(uit gekruiste stammen bestaande) nederleggen.
Meester Everard mat met het paslood (lineare
perpendiculum) den waterstand in de diepte waarboven
het portaal der kerk zou oprijzen, en wees de boonren
en planken aan, welke aan de steenen van den grondslag
tot onderlaag zouden dienen. Het houtwerk moest zoo
diep gelegd worden, dat het water zelfs in de droogste
zomers nog ongeveer twee voet hooger bleef staan,
om het hout tegen verrotting te bewaren.

(i) De berichten over den bouw vindt men t. a. p. 534, vlg.
vergeleken bij 55 i, 40 vlg. Zie ook het Keulsche Domblatt II,
62, 5. Mei, 185o.
(2) Nachrichten von dem Leben and den Werken Kólnischer
Kunstler, Keulen, 185o, bl. 14 en 112.
(3) Boll. Acta SS. 6 juni, I, bl. 825, no 59.
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De monniken moesten dus den grond voor de
fundamenten 18 of 20 voet diep uitgraven.
Zij vonden daardoor dat in het westelijke en grootste deel van de bouwplaats in vroeger tijden de kléine
rivier de Fivele liep ; dat men de bedding uitgedroogd en
met mest en stroo opgevuld had. Deswege moesten zij
hier bijzonder diep uitgraven.
De groeven en gaten werden nu met groen elzenhout, dat in dezen toestand het langst duurt, opgevuld.
Daarover heen werden de stammen en takken, vooral
in de richting van het gebouw van Oost naar West, en
dan weder dwars daarover heen nedergelegd. De openingen
werden met eene soort van mestaarde (terra primo pinguis
et fimosa. . . . postmodum sicca), die goed het water aantrekt en aan het houtwerk bestand geeft, opgevuld.
Hierop kwam eene laag drooge aarde, die met blokken vast ineen gestampt werd. Tien zulke blokken, elk
door vier man in beweging gebracht werden daartoe
aangewend. Vier andere werklieden losten dezen af zoodra
zij vermoeid waren, zoodat altoos tachtig man aan het
werk waren. Gedurende dezen arbeid, die met alle kracht
werd doorgezet, sidderde het geheele dorp Wittewierum;
de melk sprong bij de geburen uit de gevulde vaten,
de eieren der broeiende ganzen konden, wegens de voortdurende bevingen van den grond, niet uitkomen. Doch
de gemeentenaren stonden den monniken trouw ter zijde.
Ook de bewoners der zuidelijk van Bloemhof gelegen
gemeente Woltersum werkten zoo ijverig mede, dat zij
bijna de helft van het werk volbrachten. Elke werkman
kreeg 's middags de helft van een rond brood, een
goed stuk kaas en drie of ten minste twee groote bekers
(bier?) ten loon. Bovendien stond de bisschop van, Munster
ieder dagelijks vijf dagen aflaat toe.
Alle monniken, priesters, leekenbroeders werkten
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trouw en g lijtig. Bijzonder zag men den prior des kloosters,
Andreas genaamd, die door voorkomendheid en vriendelijke grappen elkeen aanmoedigde. Broeder Menko,
die na Paulus abt werd, nu echter het ambt van opzichter
over kleederen en kelder, benevens dat van onderwijzer
bekleedde, vervolgens de kanunnik Status, en de leekenbroeder Sigrepus muntten bij den arbeid uit.
Deze laatstgenoemden zag men dikwerf nog laat in
den avond, wanneer de overige monniken reeds uitrustten van de vermoeienis des dags, in de beide gemeenten, van huis c huis gaan. Zij noodigden, al naar
het werk wat op touw stond, nu dezen dan genen tot
medewerking op den volgenden dag uit.
Het leggen der grondslagen veroorzaakte groote kosten.
Eerst na vijf jaren was men daarmede gereed. God echter
zegende den arbeid door onafgebroken voortreffelijk weder.
Want daardoor wies van alle zijden de oogst in zulk
eenen overvloed dat de monniken van den aanleg der
kerk af tot in het derde jaar op al hunne pachthoeven
de helft of drie vierden van hunne korenstapels ongedorscht tot het volgende jaar konden bewaren. Toen
eindelijk de fundamenten gereed waren, kwamen slechtere
tijden op. Vóór Joanni (den 24n Juni) heerschte droog
weder; daarop volgde evenwel aanhoudende regen, die
aan de westelijke fundamenten veel schade deed.
De uitgegraven aarde zakte voortdurend in de zestig
voet breede en veertig voet lange gruppels, zoodat men
het houtwerk niet naar eisch nederleggen kon. Bovendien was de grond aan den noord-westelijken hoek der
kerk zwakker dan aan den zuid-westelijken. De meetstok (virga geometrica) kon hier gemakkelijk tot aan het
uiterste einde in gestoken worden.
Daar verder het oostelijke deel, het koor der kerk,
bijna twintig voet hoog opgetrokken en het fundament
W
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dus vastgezet was, voordat men met het westelijk deel
had begonnen, is het zeer verklaarbaar dat het laatstgenoemde zakte, en den bouwmeester zeer bekommerde.
Oorspronkelijk wilde men eene kruiskerk en op het
snijpunt eenen koepeltoren (ciborium in modum turris)
bouwen, waarvan de vensters boven het dak uitrijzen
en de kerk zouden verlichten.
Behalve dezen middentoren wilde men boven de
zijkoren (dus noordelijk en zuidelijk aan de uiteinden
der armen van het kruis) twee kleine torentjes optrekken ;
en in 't westen eenen grooten toren bouwen, om daarin
de klokken der gemeente op te hangen.
Dit plan der kerk kwam in de hoofdzaken met de
toenmaals voltooide pnemonstreiter kerk te Knechtsteden bij Keulen overeen. In beide kerken heeft de
platte grond den vorm van een kruis ; op het midclen
daarvan bevindt zich een koepeltoren, en oostelijk zijn
boven de zijkoren vierhoekige torens aangebracht.
Het klooster te Knechtsteden was in 1132 door den
magister Heribert, voormalige scholasticus van St. Andreas
te Keulen, diens broeder Berengar en den leekenbroeder
Gezo aangelegd ; de kerk was door Christiaan, die vroeger eene prebende in St. Andreas te Keulen bezat,
begonnen
Ook in Knechtsteden richtte men zich naar de
voorschriften den Keulsche bouwmeesters. Men beschouwt
immers hare kerk als eene vrije nabootsing der Keulsche St. Andrieskerk !
Wij kunnen in elk geval voor het plan van den
bouwmeester Everard tot de abdijkerk Bloemhof te

(i) Fundatio Knechtstedensis. Annalen des laist. Ver. fr. d,
Niederrhein, VII, 44 R — Organ fr. chr. Kunst, X, 241, 267, vlg.
XI, 133 vlg. Domblatt, '186o, no 188 en 189.
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Wittewierum eenen middelijken invloed der Keulsche
bouwwijze aannemen, nu wij de abdijkerk van Knecht'steden daarbij hebben vergeleken.
Verder blijkt nog uit Menko's kronijk dat ook de
kerk van Prémontré op den bouw van Bloemhofs heiligdom invloed had. De abt bericht ons namentlijk (z)
a Heer Sibrandus, abt van 't klooster Mariëngaarde
(Hortus s. Mark.) bij Leeuwaarden, was er bijzonder
op gesteld dat men in het « heiligdom » (sanctuarium) twee altaren zou bouwen, gelijk dit in Prémontré
het geval was. Daarom werd de kerk in oostelijke
richting nog uitgelegd. De dienaren (aan 't altaar) kregen daardoor gelegenheid om de altaren heen te gaan.
Bij de offerhande en de H. Communie ontstond anders
ook gedrang, wanneer de ruimte te klein was ».
Nu is de vraag : hoe deze plaats moet worden
verstaan. De kerk had bij hare wijding behalve het
hoofdaltaar een altaar van den H. Vitus in het midden
der kerk, hoogstwaarschijnlijk op het kruis, daarenboven
nog vijf kleine altaren. Daarom kunnen onder bovengenoemde twee altaren alleen hoofdaltaren worden verstaan.
Moet men hier aan een hoogaltaar denken, wat
tusschen het jubé en het kooraltaar is geplaatst?
Of moest niet veeleer het tweede hoofdaltaar in de
westelijke absis worden gebouwd ? Vóor deze opvatting
spreekt het geval dat zoowel te Knechtsteden als in
de abdij der Prxmonstreiters te Arnstein eene westelijke
absis gevonden wordt.
Wij hebben, tot ons leedwezen, niet kunnen ont-

(1) Monum. XXIII, 535, 5oo.
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dekken of dit ook te Prémontré het geval was (1) .
Wat er ook van zij , in elk geval heeft van den
eenen kant de Keulsche bouwstijl, en van den anderen
de kerk van Prémontré op de kerk van Bloemhof
invloed uitgeoefend.
Overstroomingen en misgewas, de groote moeielijkk
heden aan het leggen der grondslagen verbonden, zoowel als de kosten welke voor de vier torens moesten
worden gemaakt, dwongen de monniken het plan van
den bouw voorloopig te vereenvoudigen, en het westelijk
deel der kerk niet te volbouwen, maar dit werk aan
hunne opvolgers over te laten.
In 1259, toen Menko 16 jaar abt was, 2 i jaar
nadat de eerste grondslagen waren gelegd, was het
werk eindelijk zoover gevorderd, dat de kerk kon
worden gewijd.
Na verloop van drie jaren trof haar reeds een
ongeluk, want in 1242 wierp de storm den klokkentoren om en verwoestte het westelijk deel des kloosters.
Ook te Roozenkamp stortte de houten kerk bij die
gelegenheid in. Daar nu de monniken geoefend waren
in het bouwen uit steen, besloten zij, hier eene nieuw e
kerk uit baksteenen te vestigen ; en reeds in 1266
waren het gewelf, de vensters en het nonnenkoor zoo

(i) Men heeft in Frankrijk geene voorbeelden eener kerk met
twee absiden. Doch de kloosterkerken die in een en hetzelfde
koor drie altaren achter elkander hebben zijn niet zeldzaam : 1 0 een
hoofdaltaar, vrij in de absis staande, 2 0 een tweede, op het kruis
der kerk geplaatst ; 30 een zoogenaamd r e l i e ken alt a a r, tegen
den muur der absis of achter tegen eerstgenoemd altaar.
Verg. daarover bij voorbeeld Otto, Kunstarchceologie, 1868,
bl. 105, 1 io, of Reusens, Eléments d'archéologie chrétienne, I
(eerste uitgave), 488, (2 e uitg.) 427; II (eerste uitgave) 2 50, (2e uitg a
212.

[RED.}
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ver gereed dat de kerk kon ingewijd worden. Dit
geschiedde in het jaar 1268. Over de innerlijke toerusting en versiering der beide kloosterkerken berichten
de kronijken bijna niets anders, dan dat in i 259 vier
nieuwe kelken voor Bloemhof gewijd werden.
Het naburige premonstreiter klooster Mariëngaarde
ontving omtrent dezen tijd een zilver-verguld Mariabeeld (i) ; daarom mag men veronderstellen dat aan de
beide andere kloosters een dergelijk sieraad niet zal
hebben ontbroken.
Hoe dankbaar wij ook den abten Emo en Menko
voor hunne berichten zijn, moeten wij het toch betreuren,
dat zij ons niet nog uitvoeriger mededeelingen hebben.
achtergelaten. Zij hadden wel geen voorgevoel, hoe gewichtig en belangrijk na zes honderd jaren alle die
kleine bijzonderheden zouden wezen, welke zij dagelijks
onder de oogen hadden en deswege gering achtten.

(1) Monum. XXIII, bl. 586,
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ROOCH-SLOOT werd in de geschiedenis der
nederlandsche schilders langen tijd behandeld
als de musch in den hoenderhof vol pauwen
en kalkoenen. Men beschouwde hem als snelschilder,
als eenen op ouden leest voortwerkenden ambachtsman,
die in 't geheel niet, of alleen met spottende misprijzing kon genoemd worden.
Sedert Houbraken aan eenen Drooch-Sloot, van
Dordrecht of Gorcum, uitsluitelijk boerenkermissen, alle
naar één en dezelfde manier bewerkt, op de rekening
had gezet, liep er eene eeuw over heen, alvorens zijne
werken en verdienste weder eenigszins werden erkend,
en zijn aandenken zich van allerlei vuil der onwetendheid begon te zuiveren.
Als zekere leidster door zijnen levensloop, en ter
opheldering van zijne beteekenis in de kunstgeschiedenis,
dienden en dienen nog heden zijne schilderwerken, waaraan naam en dagteekening zijn toegevoegd, de vergelijking
der schilderijen zijner nederlandsche tijdgenooten, alsmede
de studie van verschillende verzamelingen van handschriften.
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Op eenige oudere woordenboeken na, van kunstenaars,
die weinig anders leverden dan dorre dagteekeningen,,
waren het van Eynden en van der Willigen, die de herstelling der eer van Drooch-Sloot aanbaanden. Zij leverden
aan Nagler de stof voor zijn Kunstler-Lexicon (1836)
en aan Rathgeber die voor zijne Annales (1839). Immer-zeel leverde eenige bijzonderheden (1842), hetgeen niet
belette dat Siret, in de eerste uitgave van zijnen Diction
naire des peintres (1848), Drooch-Sloots koloriet misprees en den kunstenaar, wegens het groote getal zijner;
werken, achteruit schoof.
Eerstgenoemde schrijvers spraken echter met meer
lof van zulke werken welke edelere en aantrekkelijkereonderwerpen dan boerentooneelen vertoonden. Bij Waagen,
in de Treasures of Great-Britain (1554 vlgg.), vond hij
geene plaats, hoewel de kunstenaar ook in Engeland vet- i
tegenwoordigd is. Eerst in de beschrijving van den Hermitage van St. Petersburg (1864) werd hij, wegens een
schilderstuk eenige vrouwen voorstellende, genoemd, en
zelfs geprezen.
De Nederlander Kramm had toch reeds in 1857
aan Drooch-Sloot eene grootere opmerkzaamheid geschonken dan zijne voorgangers, zijn portret besproken, op
zekere eigenaardige voortreffelijkheden gewezen, het groot
getal te Utrecht geschilderde werken met nadruk vermeld, en wat den persoon des schilders betreft, de verwarring aangetoond die Houbraken deed ontstaan, daar
hij een' en schilder Nicolaas van denzelfden naam met
onzen Drooeh-Sloot verwarde (1).
Parthey stelde in ,den Bildersaal reeds in 1863 eene
rij van Joost's schilderwerken ten toon. Nagler, die in.

(1) Verg. de Allgemeine Zeitung, 1882, no 66, Beilage.
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de Monogrammisten Drooch-Sloot herhaaldelijk vermeldt,
gaf eenige nieuwe dagteekeningen uit 's meesters leven,
en wat zijne begaafdheden betreft, ook eene proeve der
etskunst, welke hij in zijne jeugd schijnt beoefend te
hebben (j).
Tegenover dergelijke ophelderingen moest de kennis
van dit kunstenaarsleven zich wel wiizigen, te meer
dewijl de naam van Drooch-Sloot op de kunstveilingen meer malen dan die van iederen anderen schilder
voorkwam. Ondertusschen liet men zich met den meester
toch nog veeleer in, omdat de toenemende bekendheid
zijns naams eenen zekeren dwang uitoefende, dan wel
dat men zich door zijne werken wezenlijk aangetrokken
voelde. En zoo weten dan algemeene werken, als die
van Havard en Ch. Blanc, ja zelfs bijzondere kunstcatalogussen of wel in 't geheel niets van den meester,
of zij herhalen lang wederlegde dwalingen.
Te Utrecht waar Drooch-Sloot zijn leven doorbracht,
ontbrak het in die dagen geenen kunstenaar aan toespraak en verfrissching des geestes. Het moest wel
een stumper wezen, die geene gelegenheid vond zijne
werken aan den man te brengen !
Utrecht was van ouds een kunstenaarswijk. Hier
schilderden Roelandt Savery, Willaerts, Gerard Honthorst, de wat ouderen De Heem, Bloemaart, Jan Both,
Poelenburg, Weenix de oudere, de schilder en bouw
meester Paul Moreelse, de bouwmeester en beeldhouwer
Hendrik de Keyser, de goudsmeden en teekenaars
van Vianen, en anderen.
Mochten de eenen naar herinneringen uit België
en Frankrijk, de anderen naar italiaansche wijze schil(i) J. P. B(eerendrecht), enz. Volgens Kramm, I, 67, moe men
een nog grooter getal etsen aannemen.
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deren, of zelfs , gelijk Paul van Vianen (r), eenen
enkelen meester (Giovanni da Bologna) nastreven —
Drooch-Sloot nam de natuur die hem omgaf in zich
op, bestudeerde het volksleven van zijn vaderland en
gaf dit alles op eene wijze terug, die in Nederland
zeer schoone gevolgen zou hebben.
Drooch-Sloot heeft voorzeker nooit Italië, wellicht
niet eens België gezien. Indien zijn koloriet en eene
zekere klasse zijner voorstellingen aan de meestgezochte
kunstwerken van Vinckeboons of de beide Teniers
herinneren, zoo heeft hij dit vooreerst aan de indrukken
te danken, die hij bij sommige gelegenheden van de
schilderijen dier meesters of van plaatsneden ontving,
en vervolgens aan de werken over bouwkunde, de
verzamelingen van voorbeelden ter versieringskunst, enz.
Verder moest hij voor enkele bijzonderheden, die aan de
wereld der verbeelding meer dan aan de werkelijkheid
ontleend dienden te worden, naar motieven buiten NoordNederland zoeken.
Zoo werd dan toch de Belgische kunst van eenigen
invloed op zijne kunst. De scheiding tusschen Noord.
en Zuid, door de staatkunde te weeg gebracht, brak het
verkeer der kunstenaars niet in dezelfde mate af (2).
België
kon op
school en naar alle zijden
l
P eene eigene
g
g
schitterende werken wijzen.
De hollandsche kunstenaars gaven ondertusschen
aan de zuidelijke munt eenen eigenaardigen stempel,
hoewel verschillige meesters, vooral die te Utrecht, bij
de buitenlandsche schilderwijze van den eersten Renaissance-tijd bleven staan.

(1)Verg, Th. in Zeilschrift fur bildende Kunst, XV,143,145.
(2) Wij herinneren bij deze gelegenheid aan de bijzonderheid,
dat Vondel in de kunstwereld ,te Antwerpen algemeen bekend en
(RED.)
geschat was.
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Wanneer men Drooch-Sloots koloriet niet mederekent, moet men 's meesters betrekking tot zijne tijdgenooten, ja zelfs tot zijne naaste omgeving, als met
een vergrootglas zoeken. Zoo zeer bewandelt hij zijnen
eigenen weg. Ook de onderwerpen van velen zijner
werken, waarin hij wezenlijk Teniers nabijkwam, waren
echt dietsch en sedert lang algemeen in de kunstwereld
opgenomen. Het boeren- en volksleven van zijne vroolijkste, komische, karakteristiekste zijde was reeds door
Israel van Meckenem, Albert Durer, Sebald Beham behandeld, toen de Teniersen, Rubens, Miel en anderen zich
daardoor aangetrokken voelden. Zoowel voor hollandsche
als voor belgische kunstenaars was dit een rijk vloeiende
bron. Lucas van Leiden had in N.-Nederland daaruit
geput, en aan dezen meester herinnert Drooch-Sloots
eerste werk, eene ets van het jaar 161o. Hier wordt
een gezelschap van lustige bedelaars voorgesteld, die
deels om eenen discti zitten, deels op de tonen van
eenen doedelzak dansen, terwijl door het venster der
kamer de zon schijnt (i). Later verkoos de meester tot
plaats zulker voorstellingen liever eerre gesloten ruimte in
de open lucht, een landschap, den markt, of den dorpsweg.
Wanneer men bedenkt hoe weinig in onze eeuw,
ondanks alle spoorwegen, boeken en afbeeldingen, de
kennis van oude kunstwerken in de kunstenaars-werkplaatsen doordringt, en dit weinige veeleer door de
dagbladen dan door bijzondere werken onder het oog
der kunstenaars komt, kan men begrijpen, hoe zelfstandig de meester moest werken die, na eene kunstreis, eene
vaste zetelplaats had gekozen, in den tijd waarin hij

(i) NAGLER, Monogrammisten, I, n° 254. Dit schijnt het blad
te zijn uit J. F. WESSELIG, in 't Repertorium far Kunstwissenschaft, IV, 253; maar het gewichtige jaartal is weggebleven.
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slechts bij enkele gelegenheden, als door toeval iets van
het kunstleven vernam.
Drooch-Sloots keuze van landschap, kleederdracht,
zijne wijze de koddige tooneelen voor te stellen, herinneren
niet aan het buitenland en zelfs de kleederdrachten
op zijne bijbelsche voorstellingen, verwijzen op gebruiken
van zijn eigen vaderland. Zijn koloriet steekt- reeds in
in de werken zijner jeugd door eene zekere harmonie of
eenheid van toon en eenvoudigheid af, bij de bontkleurige
werken der schilders van de Renaissance in België. De
vorderingen in zijne kleur hangen te zamen met de
studie der groote meesters van zijn eigenlijk vaderland
(Noord-Nederland).
Het toenmaals herhaaldelijk behandelde onderwerp,
De herken van barmhertigheid, in het jaar 1618 te
Utrecht door hem geschilderd, staat door het onsamenhangende der voorstelling, de hoekige en gewrongen
bewegingen der figuren, den duisteren toon, als het
werk van eenen scholier achter, bij de schilderij voorstellende de gelijkenis van den trouwen en den ontrouwen
huismester, in het jaar 1635 vervaardigd. De figuren
zijn bewegelijker ; wat er overdreven in schijnt heeft toch
geest, de lichteffecten in het klare landschap zijn treffend
juist, de breede en ongezochte behandeling herinnert
aan Frans Hals of Rembrandt. Alleen zij opgemerkt,
dat hij wellicht Van Goyen heeft willen nabootsen en
overtreffen, in de keus van het koloriet en vooral van
den warmen goudtoon.
Blijkbaar bleef de taaie en krachtige wederstand,
die een groot deel der noordelijke Nederlanden aan
het geloof en de heerschappij der Spanjaarden bood,
niet zonder invloed op de voornaamste schilders. Dezen
werkten de kunst der italiaansch - gezinden of den
romaanschen geest tegen, zoowel de Renaissance als de
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meer classische kunstbegrippen, ja, in 't algemeen de voogdij der geleerde, academische voorschriften ; zij trachtten
zich daaraan te onttrekken, door eene kunstbeoefening
die naar onderwerp en uitvoering meer nationaal scheen.
Drooch-Sloot trad onmiddelijk op als schansgraver
voor deze kunstrichting ; hij versmaadde de onderwerpen aan de heidensche wereld ontleend, en de vormen
door de Renaissance aanbevolen ; ofschoon hij, gelijk
gezegd is, van het kunstleven in het buitenland eene
toereikende, en van de heidensche voorbeelden door
teekeningen eene voorstelling kon hebben. Aan Rembrandt dienden de teekeningen en studiën naar voorbeelden van de oudheid slechts als hulpmiddelen, om
de groote vertegenwoordiger van de natuur des nederlandschen volks te worden (r).
Nu geheel de noordelijke Nederlanden zich tegenover
andere gewesten, fier op de verkregen vrijheid, als
een samenhangend gezin gevoelden, deelde zich deze
stemming des volks ook aan den boerenstand mede. In de
zeventiende eeuw werden de boerenhofsteden van alle
lasten der leenroerigheid ontheven (r). Daarom stond de
landman hoog boven zijnsgelijken in andere landen,
zelfstandig en vrij zich gevoelende bij den arbeid op
eigen grond. De groote bijval, waarmede de hollandsche
schilders het leven en gewoel des volks wedergaven, is
een bewijs van de onuitputtelijke frischheid, den rijkdom, alsmede van het echt nationaal karakter van hun
streven.

(i) Over de herinneringen aan de oudheid in het nederlandsche kunstleven, verg. STARCK, Systematik und Geschichte der
Archaeologic der Kunst, 188o, blz. 20, vlg. 128.
(2) E. LASPEYRES, Geschichte der volkswirthschaftlichen Anschauungen der Niederlaender, 1863, blz. 215.
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Andere kunstenaars mochten de hoogste standen
der maatschappij, de invloedrijkste kringen verheerlijken,
om zich daardoor tevens zelven een air te geven —
onze meester blijft wezenlijk een vriend der vrije natuur
van 't volks van 't dorp waarin men feest viert, markt
houdt, zich vervroolijkt en bedrinkt, dooreen tuimelt
en worstelt. Zelden wordt het trouwe huisdier daarbij vergeten. Kermis en jaarmarkt, of een treffend
voorval, doen , de stof aan de hand. En wanneer DroochSloot daarbij de geheele toonschaal van 't volksleven
van de eenvoudige vermaken en de onnoozele scherts af,
tot aan de gemeenste en platste buitensporigheden, zelfs
in zijne grootere schilderijen, doorloopt, — dan speelt
hij daarmede voor de academische schoolsche gemaaktheid eenen troef uit. Zonder bedenken, waar en getrouw
naar de natuur, schilderde hij deze onderwerpen. De
uitslag leert ons heden nog, met meer zekerheid dan
alle betrachtingen over het schoone, dat de « leelijke »
deelen van zijne volkstooneelen wegens de schoonheid
van vele andere gemakkelijk geduld, en door de tooverachtige kleur geheel verschoond én vergeten worden.
Het tooneel waarop hij het liefst zijne voorstellingen
geeft is de dorpsstraat. Zij vertoont zich links en rechts
naar den achtergrond heen gesplitst, en van beide zijden'
met geelachtige en blauwgroene booroen beplant. Daar
ziet men geheel van achteren eenen kerktoren ; daarboven eenen helderen hemel met vogels, een bruinachtig
zonnelicht, dat hier en daar langs de huizen en door
de voorste boomtoppen heenspeelt.
Hieruit kan men op den eersten blik den meester
herkennen.
Tot de grootste en kostbaarste werken van dien
aard,, rekent men twee schilderijen op het kasteel Cras
senstein bij Oel'de . Naar voorstelling en omvang
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(i.55 op I met.) zijn zij pendanten. De eene vertoont
het groote dorpsfeest geheel duidelijk in de verte, aan
de groepen van volk en de keus van koloriet herkent
men het. De plaats waar het volk zich verdringt en
opeen botst is een driehoek ; de rand der schilderij
is daarvan de grondlijn, de rijen der huizen vormen
de zijden ; de linker is korter dan de rechter zijde,
in de verste diepte vertoont zich het kerkje. Allerlei
volksvermaken zijn hier voorgesteld, van voren door
helder verlichte, van achteren door meer beschaduwde
maar bontere groepen. Men ziet honden die zich op
dierlijke wijze verlustigen.
Op den voorgrond, rechts en links, staan als pijlers
eener poort twee enkele booroen ; aan den helder
blauwen hemel zweven witachtige wolken en eenige
paren vogels. Aan den voet der schilderij leest men
ineengeslingerd de letters .7. C. 0. en vervolgens Droocha
Sloot 1647. Letter .7 is in de slingering hoofdletter ;
aan den nederhaal is de C bevestigd, en hieraan eene
kleine o.
De andere schilderij vertoont verwantschap met
deze; van voren ziet men weder links en rechts de
twee boomen, de huizen wisselen af met enkele boomen;
op den achtergrond weer een kerkje, in de lucht
weder eenige vogels.
De bijzonderheden der twee voorstellingen verschillen alleen hierin, dat in laatstgenoemd werk de
plaats der handeling een halfrond vormt, en dat goochelaars en reizende spelers van verschillige gading zich
te paard onder het volk hebben begeven. Dezen nemen
den voorgrond in nevens eenige mannelijke figuren,
welke half naakt en met bloed bedekt eene worstelpartij
schijnen gespeeld te hebben.
Naamletters van den meester zijn op dit stuk niet
s
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te vinden, misschien rekende hij de onderteekening van
den tegenhanger voldoende voor de twee. Dikwijls komt
ook op de landschappen en bijbelsche tafereelen een driehoekige middengrond voor. Hier zijn het eveneens
boomen en huizen die daarvan de zijden vormen, zoodat
of wel de boomen, of de gebouwen beter uitkomen. Onder
deze 'laatsten vertoonen zich bijzonder een stompe toren
en eene zuilengalerij van ter zijde gezien. De diep terugwijkende achtergrond wordt dan alweder door het kerktorentje afgesloten. Dit vindt men op een klein landschap
(53 cent. op 83) toebehoorende aan den heer ,fabrikajit
Schmole te Iserlohn. Rechts naar den achtergrond heen,
komt een klein meertje met eenige geladen booten voor ; de
beplante oever van voren loopt verder links, en laat aan
een', visscher en eenige wandelaars, waarvan een door
een hond wordt gevolgd, eenige ruimte en rustplaatsjes
over. Van boven ziet men zware, en daarachter lichtere
wolken drijven, waarneven een groot getal vogelen vliegt.
Aan den voet ` der schilderij staat weer ineengeslingerd
. c., daarna, Drooch-Sloot 1644.
Wanneer hij 'zijne boerentafereelen onder vrijen
hemel vertoont, stoffeert hij de schoonste landschappen en
stadsgezichten met menschen en menschelijk bedrijf.
Overeenstemmend met het laatst beschrevene is eene
eenigszins grootere schilderij (7o op 85 cent.), met treffelijk
doorzicht en klare lucht, maar gebrekkige stoffeering, in het
museum te Amersfoort. Het draagt tot herkenningsteeken
C. Droogh-Sloot 1664. In het midden bevindt zich een
water ; aan den oever staan eenige huizen, één daarvan
is met een uithangbord versierd, Voor de deur zitten
tafeltje-rond een aantal rookende gasten.
(Wordt vervolgd.)
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Pt " Zatcrn „ ie )3rttoort in 188Z.

L
ET is een ongelukkig woord dat woord salon,
wat wij met andere misbruiken ter kwader ure,
en nog, niet lang geleden, van Frankrijk hebbén
overgenomen.
Eertijds beteekende, zooals iedereen weet, een fransche
salon, in 't algemeen, een vereenigingspunt der lieden
van beschaving en goeden toon. Wie kent er niet de
beroemde salons uit den tijd van Lodewijk XIV en XV?
Doch aldus was het onder het ancien régime. De
moderne tijden kennen zulke salons niet meer.
Men heeft hiermede opgeruimd, en het woord salon,
of les salons van Madame A of B heeft tegenwoordig
in Frankrijk eenen bijsmaak van alledaagschheid, van
roture, dien het wel nooit weder verliezen zal.
Het is als of, met de vernedering der oorspronkelijke uitdrukking, ook de zaak die zij later voorstelde,
de kunst, bitter geleden heeft.
Onze jaarlijksche salons, in den zin van kunstgalerijen, vertoonen zich steeds geringer van gehalte.
Men heeft dit jaar weder het uiterste aangewend
om het middelmatige, om de crofites te weren, zoodat
(bouwkunst, teekenkunst, beeldhouwkunst inbegrepen)
slechts 725 nummers zijn overgebleven, terwijl men er
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te Brussel, ira 1884, 1421 (bijna het dubbele) telde..
Het is voorzeker in 't voordeél van het publiek,.
dat slechts een . betrékkelijk klein getal en zooveel.
mogelijk goede kunstwerken aan 't nieuwsgierig oog
voorbijtrekken ; maar dat de teruggang der kunst hierdoor
bedekt wordt is meer dan twijfelachtig, zoolang men ook
zulke werken niet krachtig weert, die grovelijk verstooten
tegen den goeden smaak en de zedelijkheid.
Het is waarlijk alsof de commissie (ondanks hare.
afwijzende 'critiek) aan het publiek wil, toeroepen « Ziet
gij nu, hoe de kunst terug gaat ?... a Acht wel op alle
zonderlingheden, op gemaaktheid en huichelarij. Ziet
eens de zoogenaamde Maria - Magdalena van VictorProuv6, met den ontwrichten onsmakelijken rechterschouder, en , Mamsel Europa, van Alfred Philippe-Roll. `Wij,
kennen onze Gedaanteverwisselingen en Jupiters streken,
als gouden regen en als stier, van onze schoolbanken.
Met groote kieschheid (?) betitelt de heer Roll zijn.
werk in levensgrootte, Etude; of heeft de commissie
daaraan dien onschuldigen naam gegeven?
Wat er van zij -- geene enkele tentoonstelling te
Brussel prijkte tot heden met zooveel ,v erken, die door
eene jonkvrouw niet zonder gevoel van schaamte kunnen
worden aanzien.
Het naakt op zich zelf is nog niet onzedelijk door
de voorstelling. Zelfs de kerkelijke overheid was steeds,
van die meep ing (I). Maar de brutale wijze waarop
het zich bijna 'aan alle wanden van onzen salon vertoont,

(i) Ten minste v é l e kerkelijke overheden. Wij vinden daarvan een bewijs in de pauselijke galerijen. Wel zegt- men dat
Adriaan VI, toen hij 't , eerst naar Rome kwam, om Leo X op te,

volgen, terugschrok van zoovele (naakte) « afgoden », de 'antieke
(Red:)
beelden bleven echter bewaard.
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getuigt van eenen achteruitgang der kunst, dien de
,commissie willekeurig of onwillekeurig in zijne volle
beteekenis aanduidt.
Wij willen daarbij zelfs van de beeldenzaal afzien.
Daar zijn Etudes te vinden, waaraan men blijkbaar
Benen naam quelconque heeft gegeven. Wij vinden er
mansfiguren in allerlei houdingen, die het naakt geheel
moesten uitsluiten ; daaronder in de eerste plaats, met
den onschuldigen titel van Au soir, een bejaarden man
met boerengereedschap op den schouder, met rasse
schreden, spiernaakt voortstappende, als ware hij onderweg door roovers uitgeplunderd ; een andere is dito
moedernaakt, met een smal velletje om de lenden ;
hij trekt eenen i6-eeuwschen degen uit, onder den
naam van Le .Deji. Een derde en vierde, die geheel
in verdraaide houding.... Maar genoeg... Voor dergelijke werken is het woord Etude op zijne plaats —
om eigenlijke kunstwerken van waarde te zijn ontbreekt
daaraan de harmonie tusschen de gedachte en de uitvoering.
Ondertusschen ontzeggen wij aan de heerera Charles
Samuel, Charles Spruyt, Jean Parentani, enz. die dit
wrochten, geenszins wezenlijk talent : opmerkingsgave,
kracht van uitvoering ; maar wij raden hun aan onderscheid
te maken tusschen eene academische studie en een beeldhouwwerk voor het publiek, voor den ... salon bestemd.
Zoo zijn ook de werken van Jean Laumans, La délaissée, en van Victor de Haen, L'abandon, nauwelijks aan
te zien zonder eenen glimlach te wekken, daar die personages den indruk maken het meest gedelaisseerd en
geabandonneerd te zijn door hunne eigen kleederen.
Hoogst zonderling in dit opzicht is almede het jonge
:Spinstertje van den heer De Tombay; ze is gracelijk
en aangenaam voor 't oog, en wel gemodeleerd ; maar
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welk meisje zet zich spiernaakt aan 't spinnen ? Het
uiterste echter, le comble van de dwaling wordt ons
door den heer Rodin getoond. Zijn Ugolin moge al
den bekenden en beroemden Ugolino van Carpeatx
niet overtreffen, het werk verraadt in elk geval verdienste als anatomische studie; maar Francesca da
Rimini spiernaakt op de knieën van Paolo voor te
stellen, is toch de spot drijven met het geletterde en
kunstzinnige publiek. Die twee figuren hebben met de
godenleer niets gemeens, en hadde Malatesta zijne gade
in zulke schaamtelooze gemeenzaamheid aangetroffen, ieder
zou den steen werpen op het verliefde paar, dat nu
nog, door het lezen van Lancelot verleid, met medelijden wordt bejegend.
Mannen van talent! Wij willen toch niet den vervaltijd der grieksche kunst terugroepen.
Kunt gij niet tot de tijden van voor Phidias opklimmen, toen zelfs de Heidenen er geen behagen in schepten
het naakt quand même te huldigen, zoo stelt ons dan
ten minste onze eigen medeburgers en vrouwen van
lateren tijd niet als naaktloopers voor. Doch wij mogen
veel meer vergen. Weest nationaal gelijk Juliaan Dillens in zijn vriendelijk familieportret, Godefroid de Vreese
in 7an Palfijn, enz. Gustave Pickery geeft u een voorbeeld in zijne jonkvrouw uit Brugge, hoe een omhulde
enkele kop zelfs ons lang kan doen stilhouden, ofschoon
de ongelukkig geopende mond der zangeres daarneven,
van den zelfden kunstenaar, hoe goed ook gemodeleerd,
onze stemming onmiddelijk stoort. Men wacht op het
zingen, en hoort het niet !
Levert ons goede nederlandsche, of wilt gij, betgische kunst I
Wij zijn gelukkig, onder de schilders nog menigen
aan te treffen wien het bewustzijn van eigen kunst,
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eigen klimaat, eigen grond en haard nog niet vreemd
is geworden. Wij haasten ons daarop het oog te richten.
Men spreekt in onze dagen bijzonder veel van
christelijke kunst.
Die uitdrukking heeft m. i. meer dan ééne beteekenis die men wel onderscheide.
Gewonelijk zijn het de oudheidkundigen die dit woord
bezigen, en daarmede bedoelen zij : beeld- en schilderwerk dat door stijl en onderwerp beantwoordt aan de
stemming die een katholiek christen in de kerk zoekt
of vindt.
Men zou zulke kunst liever « kerkelijke kunst »
tegenover wereldlijke kunst dienen te noemen. Tot de
christelijke kuns t behoort, dunkt mij, elk kunstwerk wat niet dadelijk het kenmerk van ongeloof op
het voorhoofd draagt, en niet tot doel schijnt te hebben
de christelijke maatschappij met hare instellingen, gebruiken, zeden te willen afbreken.
Menig beeld uit het dagelijksch leven kan meer
de sporen van christendom verraden, dan eene voorstelling uit de gewijde geschiedenis.
Een oostersch landschap wordt niet christelijk door
dat daarin eene kruisiging is afgebeeld, en (om bij
onzen salon te blijven) een eensgezind gezelschap van
mannen rond den disch (La cène) wordt niet christelijker
dewijl één daarvan de hand aan eenen beker slaat, en
de overigen daarop verwonderd toezien, zooals Frederik
von Uhde dit heeft voorgesteld. De twee visschers van
Elchanon Verveer, die hoop koesteren op het gunstige
weder (462), komen mij christelijker voor dan Jezus,
geplooid in oosterschee mantel, en zittende op een
matten krukje der negentiende eeuw , ofschoon von
Uhde (in den catalogus op letter D, n° i 28) meer
oorspronkelijkheid in kleur, teekening en opvatting
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betuigt, dan de meer sympathieke hollandsche schilder.
Von Uh'de 'die wij veel liever in zijnen Orgeldraaier, zijne Trompetters enz. ontmoeten), heeft (dat
is niet te loochenen) het doel voorbijgeschoten. Christus,
dacht hij, is zoo dikwijls door de Italianen van voren
aanschouwd, hetzij aan het heilig Avondmaal, of bij de
Emausgangers, enz., nu schilderen wij hem eens drie,
vierde van achteren te zien.
De opwekking van Lavarus door Joseph Dierickx
is rijk aan goede studie en juistheid van teekening;
toch wat te academisch, en is niet christelijker dan
b. v. De herfst in de Kem pen van jozef Theodoor
Coosemans -- een waldrand van uitnemend gevoel en
treffelijke harmonie, waar alleen de voorgrond gemist is.
Voorzeker zal Alfred Cluysenaar niet meenen dat
zijne afneming van het kruis, met de drie vliegende
vrouwengestalten (Lsberté, Egalité, Fraternite') een werk
is van christelijke kunst, in hoogere mate dan Het
sermoen van J. Gari-Melchers. Nu, Cluysenaar verklaart
zijne groote schilderij onafgewerkt. Gedachte kan men
er niet aan ontzeggen, doch de Christus ter aarde,
zoowel als de phantastische figuren spreken maar weinig
tot verstand of hart. Ook ware een leve n d e Christus
de drie levensregelen verkondigende, volgens Lamartine's
waterachtigen tekst, sprekender geweest. Of meent de
kunstenaar dat met Christus' dood de broederlijkheid,,
enz. verdwenen zij? Liever is mij zijn vrouwenportret,
vol karakter en waarheid !
Bij Gari is alles klaar, stipt, natuurlijk ; de schilderij
ademt tevredenheid (ondanks het slapend boerenmeisje),
welbehagen, levenslust, echten vromen zin ; dat alles
zijn christelijke deugden.
De teekening is grootendëels voortreffelijk, al. zijn
ook de lichteffecten gedeeltelijk wat valsch en panorama,achtig gekun steld.
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Raph. Lagye's St.-Godeliva en de vogels is een
edel werk, van goede teekening en aangenamen toon.
Doch wat geeft ons de rug der jonge dochter, wat,
het profiel der naast haar knielende te zien en te
denken? De ruimte voor onze verbeelding is wat al te
groot... zelfs het doek is wat ruim gemeten voor het
onderwerp. Het geheel heeft iets droogs in de lijnen,
doch poëtisch in de tinten ; het streven is in elk geval
loffelijk.
Eenigszins humoristisch steekt bij zulk werk de
voorstelling af der Temps primitifs (toen men nog
geenen godsdienst kende !), waarvan wij ter tentoonstelling drie voorbeelden vinden, van Auguste Levéque
(triptiek) (24), van Edmond Vander Haeghen (406)
en van Georges Fichefet (169). Alle eer aan deze
mannen voor hun pogen. Hunne tafereelen herinneren
echter zoo weinig aan onze beschaving dat men (vooral
na Jacques de Lalaings vroegeren Chasseur primitif en
Fernand Cormons Age de la pierre polie : retour d'une
chasse a l'ours), daaraan geene onverdeelde sympathie
schenken kan. Ondertusschen zijn Fichefets figuren (Sledebouw) uitmuntend geteekend en krachtig van koloriet,
waaraan 't ook de beide andere kunstenaars wel niet
ontbreekt, doch de eerste idées religleuses, spreken door het
flakkerende kleine vuur toch wat te onduidelijk. Vander
Haeghens werk is door en door kloek, en niet onedel
is de voorstelling der eerste visschers op onze kusten ;
doch steeds zoekt men naar overeenkomst met eigen
yolk, en vindt die niet.
Die overeenkomst schenkt ons Léon Frédéric in
hooge mate in zijn werk : eene lange fries, die zich
zeven meters in de breedte en eenen meter in de hoogte
uitstrekt.
Mannetje aan mannetje zitten daar de vlaamsche
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boeren en boerinnen, beweging- maar niet levenloos.
Zij dragen het karakter van stompheid op het , gelaat.
De schilder heeft geene tegenstelling gezocht van edelere
en onedelere natuurtypen in dat gezelschap. Zedig, eenvoudig, soms slim, maar altoos half ingeslapen vertoo•
nen zich daar onze landlieden, welke men voor de bevolking van Benen temps primiti f of van een ander werelddeel
zou houden, indien hunne gelaatsvorm en hunne kleeding
niet daartegen spraken. Zij schitteren door leelijkheid,
zonder de miriste gemaaktheid : het zijn portretten vlak
weg op de natuur doorgetrokken, en zonder de krijtkleur van vroegere werken des meesters. Ik geloof de
barones de Bonnechose, met haar kind, zou niet tevreden zijn geweest, indien Alfred Stevens met zooveel
opzet de natuur trek voor trek had nagebootst. En toch
is dit portret een meesterwerk in het genre.
Erédérics werk biedt ons naturalistische typen op
eene koddige rij ; Stevens daarentegen al het aantrekkelijke der salondame, en toont eene s ware meesterschap
over het pastel, zonder dat hij laat raden hoever de
geestesgaven zijns models wei reiken, gelijk de schilder
onzer boeren dit doet.
De lijst waarmede de barones zich heeft laten omgeven
moet als een volslagen miskenning van het kunstwerk
worden beschouwd.
Zeker dezelfde virtuositeit is moeilijk in een ander
portret der tentoonstelling te vinden. Evenwel munt
het tweede pastel-portret van denzelfden meester, al
draagt het ook geenen titel van barones of gravin,,
boven het eerste, in geest, in karakter, ja zelfs in teekening uit.
Zoo doet ook de voorstelling van het familieleven
door J. J. Emile Charlet ons goed. Leven en beweging
mogen wat ontbreken, de compositie en het koloriet
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maken in elk geval eenen harmonischer indruk. Charlet heeft een edel werk voor de h u i s k a m e r geschilderd.
M me de Bonnechose's portret zou in zulk vertrek niet
op hare plaats zijn.
Mevrouw de gravin J. d'Oultremont (op halve grootte)
heeft zich door Jan van Beers evenmin voor hare verwanten laten schilderen. Fijne aantrekkelijkheid ontbreekt
er niet aan haar portret, maar wat er omgaat in verstand en hart laat de schilder ons niet lezen.
Meer tot het gemoed sprekend en zielvoller is voorwaar Barthélemy de St-Hilaire's beeld, al is het door
vrouwenhand (Mlle Amélie Beaury-Saurel) gepenseeld.
Men zou eer La comtesse aan eene vrouwenhand en
Barthélemy aan een krachtiger penseel toeschrijven.
Blikken wij nu terug dan zou voorzeker Lagye's
Godeliva veeleer dan het werk van Levèque enz. ot
een der genoemde portretten in eene kerk passen. Maar
zeker kan b. v. St- H ilaire's beeltenis beter doorgaan
voor dat van een wakkeren weldoener van 't menschelijk
geslacht, en als zoodanig een voorwerp worden van
vereering, dan eene menigte van voorstellingen, wel is
waar aan den bijbel ontleend, maar die in stijl en
kleur den gevorderden ernst en de innigheid van overtuiging niet uitdrukken.
Dit meende ik in dit eerste deel te bewijzen.

II.
Voor kerk of bidkamer bestemd is Lybaerts Maria
in 't gebed. Moge dit kunstwerk ook meer aan middeleeuwsche voorbeelden dan aan persoonlijke vinding
doen denken, fijnheid en innigheid van gevoel, door
keurigen arbeid uitgedrukt, zal niemand eraan ontzeggen.
Aan Anthony, die een dergelijk onderwerp op gelijke
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grootte behandelde, kunnen wij eenera tweeden of derden
prijs toekennen, met oprechte aanmoediging tot studie
Wij herinneren ons met voldoening het portret zijner
moeder, van "t jaar 1884.
Lybaerts Caligula hadden wij (bij alle verdienste)
geerne wat minder minutieus behandeld gezien. Ondanks
dat heeft dit beeld iets grootsch van opvatting.
Wanneer wij nagaan hoe onze laatste voorouders
het heil der schilderkunst vooral zochten in onderwerpen aan grieksche of roreinsche geschiedenis ontleend;
hoe zelfs hedendaagsche academiën zich nog op dit
zelfde genre toeleggen, en er vaak prijsvragen worden
uitgeschreven, die veel m°er aan de beschaving der Ouden
dan aan eigen leven en behoefte herinneren, zoo moet
men zich verwonderen, dat op onze tentoonstellingen de
voorstellingen aan dat verleden ontleend zeldzaam zijn.
Het kunstlievend volk heeft blijkbaar anderen zin
gekregen ; er waait een nieuwe geest door ` hun leven;
de eene noemt het modernisme, de andere naturalisme,
de derde rationalisme. Zeker is. het dat een nieuw tij dperk zich zoowel voor de schilderkunst als voor andere
kunsten heeft geopend.
Ondertusschen wordt de nieuwe, natuurlijke geest'
door vele jongeren niet altoos verheven. In plaats van
de opvatting der natuur, tot veredeling der kunst, en
daarmede der natuur zelve te gebruiken -- bootst men
de natuur op eene wijze na, dat de kunst overvloedig
schijnt. Dat wil zeggen : men ziet de natuur aan,, gelijk men
het op schrift van een boek aanziet, zonder het werk
zelf te lezen. Men schrijft den titel af en zegt : « Dat is
het boek. » Neen, vrienden; het is slechts de titel van.
het boek der natuur wat ons sommige kunstenaars te
lezen geven.
Op de wijze als Conscience het deed door de kur st
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der letteren, moge de kunstenaar van het penseel ons
« Bladzijden uit het boek der natuur » leveren, gelijk hij.
Dat doen er van de « jongeren » slechts weinigen.
Ik hoor door goede geesten de namen van Léon
Frederic, van Alph. Stevens, Francois Halkett, Jan van
Beers, Henry Luyten, von Uhde en anderen noemen.
Wij willen (gelijk reeds getoond is) op het groote
talent dier mannen niets afdingen ; wij meenen echter
dat eenigen na eigen beschouwing, zelven zullen erkennen niet vrij te zijn van een streven naar zonderlingheid, die wij bij onze oude beroemde meesters slechts
zelden treffen.
De gelegenheid om die vergelijking te maken is te
Brussel uiterst gunstig, nu het museum van oude schilderijen bijna aan de tentoonstelling grenst. Jachtop effect,
natuurwaarheid zonder zieleleven vindt men bij de meest
naturalistische schilders der zeventiende eeuw niet. Daarenboven knoopten die mannen steeds aan den bestaanden
volksgeest, en die geest drukte zich uit in eiken trek
van hunne regentenstukken en andere portretten.
De middelmatigheid die aan onzen salon van 1887
wordt verweten, hangt daarmede samen. Waren wij niet
in een overgangstijd -- Frédéric zou het niet gewaagd
hebben, de voorstelling der boeren op die wijze te
geven gelijk hij het doet. Het is alweder de titel van het
boek waarin het leven der boeren beschreven wordt. Dat
leven heeft bijzonder twee sprekende deelen, 1 0 de arbeid,
de zondagsrust.
Constantin Meunier heeft begrepen dat men den
arbeider niet zonder werk, zonder nadenken over zijnen
Bedrukten toestand of andere gemoedsbeweging levendig
kan voorstellen, en heeft dit in zijn zittend beeld Puddleur voortreffelijk uitgedrukt, al kunnen wij daaraan ook
kleine fouten tegen de anatomie verwijten.
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Ernest Barrias, de groote beeldhouwer van Le premier mort (Abel), op de tentoonstelling van Antwerpen
(1885), doet ook aan overlevering en volksleven eenig
geweld aan, wanneer hij aan MoTart enfant geen klavier
voorzet, maar hem eene viool in de hand geeft. Doch
voortreffelijk is deze statuette van uitdrukking, beweging
en lijnen. Onhistorisch is ook wat Frederic Beer uit
Albert Durer en fant heeft gemaakt. Doch ook dit werk
is vol leven en gratie, ofschoon het de vergelijking niet
kan uithouden met den kop van Leonard (den genialen
beeldhouwer van het marmeren borstbeeld Après l'annonciation, in 1884 te Brussel) Ophelia voorstellende, welke
aan teederheid, ernst en edele vormen niets te wenschen
laat, en zijn Gretchen (Vision de Faust genoemd) verre
overtreft. Zoo ook staat Barrias' Fleur d'hiver (een slapend
kind) verreweg bij zijn Mo,art enfant achter. J. F. Vermevlen leverde eene ware, levensgroote, slapende moeder,
met fijn gemodeleerd kind, van de vlaamsche burgerij
afgezien.
Overlevering en eigen volksleven zijn de twee
groote Gedachten, welke als met een waarschuwend opgestoken vinger aan eiken rechtgeaarden kunstenaar verschijnen, bij de eerste streep der schets, waaruit zijn
kunstwerk zich zal ontwikkelen.
Albrecht De Vriendt heeft op die vermaning acht
gegeven. Hij wil met Lees, van der Ouderaa en anderen
de leerrijke bladzijden van eigen verleden opslaan, en als
een Gulden boel; in beelden teruggeven wat het volk in
schrift onbereikbaar is.
Geene studie is hem daartoe te lang ; geen ongeduld
overmeestert hem, om het verleden zijns volks te doen
herrijzen. Wij zien het zonder moeite aan zijne groote
schilderij -- Hulde der Gentenaars aan den pas geboren
Kei,7er Karel V -- met welke zorg on volharding hij
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zijn onderwerp wil beheerschen. Ter nauwernood bespeuren wij dat Karels vader wat te nietig is wedergegeven;
de groep ter rechter zijde des aanschouwers, vergoedt
tienmaal dit gebrek.
Wij zagen en bewonderden de schilderij het eerst te
Keulen in de Permanente Ausstellung van Schulte, en
konden er node van scheiden.
En toch !.... Les jeunes kunnen De Vriendt niet
bewonderen, want wat zij te veel hebben heeft deze te
weinig, namelijk de beweging.
« Maar, }) roept men mij toe, « Frédéric's boeren
toonen ook geene beweging .... Ergo »....
Frédéric heeft het zoo opzettelijk gewild. Het is eene
uitzondering; dat ziet men zijn werk aan. Er is humor
in dat opzet ; en deze komische zijde verzoent ons met
deze in zich reeds lachwekkende strook doek ! Wat bij
Frédéric moedwil schijnt, komt ons als een gebrek bij
De Vriendt voor.
Doch genoeg hiervan. Wij hebben reeds eenige
kunstenaars van de school, gelijk die voor z5 jaren
nog bestond, « schipbreuk » zien lijden, omdat zij
met Les jeunes impressionistisch hebben willen worden.
Laat ons hopen dat bij voorbeeld de hollandsche Gerrit
Portielje (In verlof), E. J. Boks (te Antwerpen woonachtig) (De dans ider ratten), beiden uitmuntend door
fijne geestigheid van gedachte en afwerking der onderdeelen, nooit hunne manier zullen verlaten. Piet Verhaerts Le roman du jour kenteekent, wellicht onder
den nieuwen invloed , wat meer losheid (eene goede
eigenschap ' wanneer men zich weet te matigen zooals
hij). Er is harmonie tusschen onderwerp en uitvoering,
ofschoon wij den indruk der voorlezing niet op het
gelaat der toehoorders kunnen bespeuren.
Verhaert zondigt niet door coquetterie, zooals de
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figuren van Cesare dell' Acqua's Par téle'phone -- schoone
modellen, met gemak geschilderd, van krachtige kleur
en goede teekening, doch niet genoeg eenvoudigheid
in de natuur. Men kan den vreemdeling de franschachtige kleur en penseelstreek vergeven.
Het ernstig profiel van Tschaggeny's Weeskind is
ons liever, ofschoon de naam na de geboorte der
schilderij daaraan schijnt gegeven, gelijk wel voor een
menschenkind, doch minder voor een kunstwerk past.
Hoe het zij -- de schilder had in elk geval een
uitmuntend model. Men zou hier aan een portret kunnen denken. In den regel zijn het de portretten waarop
onze tegenwoordige tentoonstellingen het meest kunnen
roemen. Hetgeen in dit genre door de Jeunes wordt
geleverd staat in elk geval hooger dan de vruchten
hunner phantasie.
Het is onmogelijk de geheele reeks dier beeltenissen
te behandelen. Vele kunstenaars, die lof of aanmoediging
verdienen, kunnen door plaatsgebrek niet worden besproken. Ondertusschen herinneren wij ons met wezenlijke
voldoening aan de portretten van André Hennebicq,
(Barg) Emile Delpérée, Emile Charlet, (reeds genoemd)
Georges Fichefet, Aug. Marc. de Coster, Eug. Carrière, Alexandre Thomas, Fr. Van Kuyck, P. Van
Havermaet, Jean Mayné, Joseph Janssens, Amédée
Bourson, Herman Richir, Théodule Ribot, H. J. Sinkel, Mejufvr.Eugénie van Ham, die een zeer behagelijk
dubbel-portret (Les gravures) schilderde, Helena Gevers,
Charlotte Mingers (in 't voorjaar overleden), en vooral
Amélie Beaury-Saurel, die behalve het portret van
St-Hilaire, eene voortreffelijke teekening van haar eigen
gelaat inzond ; vervolgens Cldmence Roth, wier portret
van prof. Peters te Parijs door sommigen nog boven
dat van St-Hilaire wordt gesteld. Zij leverde bovendien nog
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eene voortreffelijke pastelteekening. Vrouwen en meisjes
hebben in 't algemeen overvloedige en lofwaardige
bijdragen tot deze tentoonstelling gezonden. Met vreugde
herinneren wij aan de alombekende namen van Mevrouw
Henriette Ronner en de beide jufvrouwen Emma en
Alice. Wij weten hoe goed Mevr. Ronner het geslacht
der katjes verstaat. Dezen keer was (L'intrus) een
papegaai hoofdzaak.
Het beeldhouwwerk : de mijmerende Myrto, van
Mevr. Bertha van Rilt, geboren Verzijl, boeide ons niet
minder.
Wij vermelden verder de namen der volgende dames :
ten eerste Marie Collart. Wij merken de talentvolle dame
alleen op, dat bloeiende appel- en peerenboomen (n o 74)
weinig geschikt zijn om afgeschilderd te worden ; dit is
zoo waar, dat zekere welmeenende beoordeelaar in onze
dagbladen, die bloemen voor sneeuw gehouden heeft.
Verder verdienen onzen lof : Marie de Villermont, Rose
Leigh, die verdienstelijke landschappen schilderden, benevens Euphrosine Beernaert, wier goede naam niet meer
behoeft gemaakt te worden ; Marguerite en Valentine
Dumont, die ons het strand van Ostende en het visschersleven in de herinnering roepen; Fanny Duncan
en Fanny Laumans, die een gemengd genre beoefenen ;
eindelijk Mejufvr. Marie de Biévre, aan wie het genreevenmin als het bloemenschilderen vreemd is. Deze
werden vooral in een verhoogd leven geschilderd door
Mejufvr. Margaretha Roosenboom, aan welken boom
elk jaar de schoonste rozen in rijke pracht ontvallen,
met eene tint van weemoedig leven als weinige schilders
weten te treffen. Mejufvrouw Georgette Meunier heeft
loffelijker wijze eene bijzondere gedachte in haar bloementafereel uitgedrukt ; zij noemt het La vie des fleurs ;
het ontkiemen, het leven, de dood ; een triptiek van
4
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krachtige kleur en vaste teekening. Ook Jeanne de
Hemptinne en Emma de Vigne beoefenen met goeden
uitslag het bloemen-schilderen , een echt vrouwelijk
kunstvak. Mevr. de barones van Hogendorp 's Jacob
geeft ook daarvan een edel voorbeeld. Mejufvrouw
Louisa Brassart brengt de natuurlievelingen op porselein over ; Virginie Claes zond Nature morte ter tentoonstelling.
Maar onder alle deze dames hebben wij nog mejufvrouw Alix d'Anethan niet vermeld, welke wegens haar
Quatuor van jonge meisjes, bij eenen muziekmeester aan
't klavier (Mayfield rectory), onzen innigen dank verdiend. Zij heeft niets nederlandsch uitgedrukt; daar staan
waarlijk engelsche meisjes in eene soort van morgenkleed. Ook vervelen dezen zich een weinig ; maar de
geheele voorstelling is gracelijk, fijn, goed verlicht, recht
behagelijk en met eene beminnelijke vrijheid van penseel
nedergeworpen. Ondertusschen beviel de schilderes ons
nog beter in hare Communiekinderen, van 1884. Daar
was meer innigheid te vinden.
Mej. d'Anethan bemint de witte kleur. Henri de
Braekeleers uitmuntende Partie de cartes zondigt wel
wat door het tegenovergestelde, namelijk de bontheid,
en Adriaan de Braekeleers Intérieur, door wat te veel
schaduw, die echter de poëzie der kleine voorstelling
niet uitsluit. Van bontheid gesproken -- dit is vooral de
eigenschap die men aan Matejko's Intocht der Maagd
van Orleans (13 vierkante meters groot) heeft verweten.
Ons wil het echter dunken, dat dit werk, behoorlijk
in eene groote, niet te sterk verlichte zaal géplaatst,
eenen machtigen indruk moet maken ! Daar zullen de
groepen zich van elkander beginnen te scheiden, die
nu eenen verwarden klomp uitmaken ; dan zal men
eerst kunnen oordeelen over het monumentale van het
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kunstwerk. De verlichting door de fakkels te weeg
gebracht schijnt nu geheel valsch. Men is genoopt te
zeggen : u Hé, op de ronde der burgerwacht van Rembrandt (bijgenaamd De Nachtwacht) schijnt het nacht te
zijn, en er is helle dag bedoeld ; Matejko's Intocht daarentegen heeft bij nacht en fakkellicht plaats, doch naar de
verlichting te oordeelen schijnt het ondertusschen dag
te wezen.
Monument nevens monument, staat in het midden
dier zelfde kleine zaal een bronzen groep van drie, vier
menschen hoogte, een gevecht tusschen tijgers en slangen
voorstellende, welke het voetstuk moet uitmaken eener
reuzachtige lantaarn voor electrisch licht.
Dit kunstwerk is meer als ideale bouw dan als
beeldhouwwerk opgevat. De wilde beesten hebben iets
bovennatuurlijks ; men vergeet bijna hunne teekening;
zij zijn als kolossale versierselen behandeld , en op
uiterst genialen aard gegroepeerd, zoodat het werk een
echt grootsch en harmonisch geheel oplevert.
Des te meer steekt bij deze werken het vale en
koude werk van genoemden Roll af, waarvan de verdienste in de teekening van enkele figuren bestaat, doch
wier groepeering en kleur overigens niet zeer aantrekkelijk zijn.
Verder zijn wij dank schuldig aan Jan Verhas, voor
zijne zonnige, levende kinderen, ofschoon wij het omgevend groen, enz. anders zouden opgevat wenschen ; dan,
aan Theodoor Verstraete, voor zijn recht kloek gepenseelde kinderen met ossendrift (oog) ; aan Nic. Vanden
Eeden, voor zijne wat kleurlooze Criée aux Halles de
Bruxelles; aan Edmond Vander Meulen, die in frischheid Verlat moge nastreven ; aan H. Vanderborcht voor
zijnen wel verzorgden kunstkenner, en aan Fr. Gaillard,
voor zijne stadsgezichten, die in 't algemeen goed van
teekening maar onbehagelijk van onderwerp zijn.
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Slaan wij nu den catalogus nog eens op ! Hoevele
voortreffelijke werken hebben wij nog onbesproken
gelaten !
Ziet eens de landschappen en mannen ! Ziet Louis
Artans Atelier a La Panne, uiterst schilderachtig
voorgesteld, op "t water, schoon een weinig dof van
kleur !
André Collins beelden uit Luxemburg, veel meer
nog Carpentieis Ardennen verdienen vermelding ; terwijl
de laatste nog eene gewichtige studie leverde door zijn
wel gekleurde en geschikte, ofschoon niet sterk sprekende
Etrangéres (dame met - kind in eene dorpsherberg).
Claus verdient eenen krans voor zijn levendig Piquenique; ofschoon het gras der modernisten ons steeds
onnatuurlijk schijnt, ten gevolge hunner jacht naar natuurlijkheid, waardoor gemis aan stijl ontstaat.
Het vergeefsche wachten en de Moeielijke Tet van
Remy Cogghe zijn ware meesterwerkjes, welke door
vastheid van kleur en teekening uitmunten boven alles
wat wij tot heden van dezen kunstenaar zagen.
De monumentale boot van de historische Baie de
la mort (expeditie van John Franklin 1841), verdiende eigenlijk al vroeger onder de h o ofdwerken
der tentoonstelling genoemd te zijn. Dit kunstwerk staat
aan 't hoofd der zoogenaamde Marines ; het is indrukwekkend van groepeering, schoon wat duister en loodachtig van koloriet.
Om dit werk scharen zich I 0 de heerlijk doorschijnende zee met visschersboot van Théodore Weber;
vervolgens Adrien Le Mayeur, Auguste en Francois
Musin, het kanaal van Alexandre Marcette, de voortreffelijke Maurice Hagemans (Marée basse), de zwierende reddingsboot van den dichterlijken Zweed Oscar
Wergeland, Robert Mols' sprekend Liverpool, Lauvits
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Tuxens visscherstooneelen, de Hollanders Bernard M.
Koldewey, Hitchcock, en de bekende H. W. Mesdag -allen .4 erlicht door den gloed van Gustave Wertheimers
Vliegende Hollander, wiens werk te hoog hing om het
te schatten.
Wie zou bij den door en door naturalistischen slagerswinkelschilder Stobbaerts niet gaarne stil staan,
wie niet de gebroeders Van Hove, Théodore Hannon,
Léon Abry, de landschappen van Adolphe Hamesse,
Willem Delsaux,, wie niet het liefelijke Dordrecht van
Edmond De Schampheleer prijzen, en Gustave Den
Duyts daarbij gedenken?
't Is al vergeefs. De ruimte dringt ons tot eindigen !
Wij zouden den voortreffelijken de Pratere daardoor
haast voorbijgaan ; hij die met zoo weinig middelen
zoo innig het leven der dieren weet uit te drukken.
Verdient Edgar Farasyn geenen lof voor zijne compositie en teekening der landverhuizers, en is het leven
niet op der daad betrapt door L. Fantin-Latour in
zijn A utour du piano? « Neen », roept men mij toe,
cc wáár is het wel, dat de portretten van Chabrier, aan
't klavier, Ad. Jullien, Boisseau (den violonist), Cam.
Benoit, en vóór de piano, Edmond Maitre, op eenen
stoel, vervolgens Lascoux , Vincent d'Indy, Amédée
Pigeon, den schrijver van kunstkritiek — dat deze allen
goed gevat zijn ; doch die mannen luisteren niet naar het
spel ; zij zijn niet dan levende beelden, slechts Maitre
schijnt toe te hooren wat Chabrier voordraagt. »
Beter luisteren de leerlingen naar hunnen professor op Avant l'opération van Henri Gervex. Maar
eigenlijke diepe waarheid heerscht er niet in dit anders
verdienstelijke werk. Ook het al te ontkleede van het
jonge gechloroformeerde meisje is stuitend.
Paul Gabriels julimaand en Adriaan Heymans

58 SCHILDER-, TEKEEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.

Zonsondergang stemmen tot tevredenheid en zachte
melancholie. Klinkenberg is schilderachtig met zijne
hollandsche stad, doch niet zonder gemaaktheid en
coquetterie van lichteffecten.
De meeste Rêveries, Pensées, Etudes enz. enz.
moeten wij terzijde laten.
Enkele kunstenaars van zeer goeden naam zal men
onder de hierboven genoemden vergeefs zoeken. Gedeeltelijk zijn zij zonder opzet onopgemerkt voorbij gegaan;
gedeeltelijk echter omdat zij dezen keer niet aan onze
verwachting hebben voldaan. Maar nooit -- daarbij legt
de schrijver de hand op het hart -- heeft hij door eenig
ander gevoel gedreven eenen naam verzwegen ; doch wel,
integendeel, waar hij kon, jonge krachten door ze op te
merken willen aanmoedigen.
Daarmede nu genoeg. De beoordeeling der medaljes
laat ik aan anderen over. 'k Wensch slechts in 't algemeen te zeggen dat in dit vak sedert de I 7e en 18e
eeuw (in 't algemeen) geen vooruitgang bemerkbaar is.
Onze gedachten, ten slotte nog eens samenvattende,
beklagen wij op de tentoonstelling ten eerste het afzijn
van een aantal voortreffelijke meesters ; ten tweede den
geringen vooruitgang der schoone kunsten in de laatste
jaren.
Gelijk gezegd is, leven wij in een tijdperk van
overgang. Hieraan moet ook gedeeltelijk toegeschreven
worden, dat vele schilderijen van jonge, zoekende
kunstenaars zijn afgewezen. Wat wij van de beeldhouwkunst zeiden, past ook op de schilderkunst — werken die uitsluitelijk zoekende studie, inspanning en
nog geen meesterschap toones, behooren op bijzondere
wijze te worden tentoongesteld, en niet tusschen afgewerkte voorstellingen. Men doet zelfs velen « jongeren »
eenen dienst hen tegen ongeduld en overhaasting te
waarschuwen.
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Eindelijk moeten wij het navolgen der Franschen
in de lust tot voorstelling van 't naakte quand-méme
betreuren.
De Ouden vergoodden het menschelijk lichaam
door hunne naakte beelden. In onzen tijd schijnt men
't omgekeerde te doen; namelijk het lichaam te vernederen door de naaktheid zonder bijzonder doel.
Dit schijnt ons geen streven naar veredeling van
het nationaal nederlandsch of belgisch karakter ; terwijl,
naar onze meening, die kunstenaar het best zal slagen
welke te rade gaat bij de overleveringen, den inborst,
de luchtstreek van het land waarin hij is geboren en
opgevoed.
Dit geldt in de allereerste plaats van de bouwkunst.
Wanneer de c o s m o p o l it i s c h e geest daarin doordringt,
gelijk in vele opzichten het geval is (en daarom zwegen
wij ervan), zijn er op den duur geene meesterwerken
van te verwachten.
Men moge, gelijk te Munchen, allerhande grieksche
en romeinsche herinneringen terugroepen -- propylxën,
zegepoorten, zuilenrij aan zuilenrij bouwen -- het
vlaamsche volk zal daarvoor geenen zin hebben, want
dat streven beantwoordt niet aan zijnen geest; evenmin
als de uitingen van het cynisme onder welken onschuldigen titel ook opgedischt, waarmede zelfs de weinig
kiesche Hendrik Heine zoo onbarmhertig de spot drij ft ,
als hij tot zijne vrienden (?) zegt :
« Selten habt Ihr mich verstanden;
Selten auch verstand ich Euch.
Nur wo wir im Schmutz uns Panden,
Da verstanden wir uns gleich! »

Voor zulk een uiterste behoede ons de aloude,
edele en reine Volksgeest, die nog niet is te gronde
gegaan !
DE TICHELER.
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3. .=r. lra ^t.
ant DrusotZo0 pYuatonizhr bgr 188 etutu.
N hunne merkwaardige schriften over de plaatsnijders hebben noch Bartsch, noch Weigel
gewag gemaakt van eenen Brusselschen kunstenaar, Jan Lauwrijn Krafft, ook wel eens ten onrechte
door eenige schrijvers Jan Lodewijk Krafft genoemd.
Nagler heeft, wel is waar, zijnen naam met de titels
van eenige zijner werken opgenomen, doch daaraan zeer
geringe opgaven nopens zijn leven en kunstgewrochten
gepaard.
Krafft had, wij erkennen het gaarne, geen uitstekend
talent, doch hij moet niet verwaarloosd worden als
houten-plaatsnijder. De houtsneêkunst heeft eertijds den
Nederlanders veel roem gegeven, doch op het einde
der 17 e en in het begin der volgende eeuw, was vooral
in de zuidelijke gewesten, 't houten-plaatsnijden zeer
verminderd en zelfs verdwenen. Krafft heeft deze kunst
te Brussel doen herbloeien.
Hij was de zoon van Jooris Krafft, een hoogduitscher, en van Maria Jors ; hij werd te Brussel den
Ion November 1694 geboren, en aldaar in de Kapellekerk den ion derzelfde maand gedoopt.
'Zijne kindsche jaren bracht hij te Brussel over ; als
jongeling ondernam hij een reisje in Duitschland om zijne
bloedverwanten te bezoeken, en kwam vervolgens naar
Holland. Wat hij aldaar verricht heeft is gansch onbekend. Doch het is te vermoeden dat hij in Nederlands,
alwaar de kunst der plaatsnijders zeer bloeiend: was,
zijne eerste kunstopvoeding kreeg.
Later keerde hij naar Brussel terug. In dk gt.a.4. heef
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hij zijne eerste kunstgewrochten en zijne schriften uitgegeven. Aldaar heeft hij geschreven, en in 1 734 laten
-drukken : Le Trésor des fables choisies des plus excellents mytologistes, in twee deelen, versierd met fijn
snijwerk op koperen platen.
Dit werk was op den naam der Weduwe Jacobs
gedrukt, en later op dien der Weduwe Pieter Goesin
te Gent uitgegeven; alhoewel het dezelfde uitgave der
Weduwe Jacobs gebleven was.
Sommige kenners meenep ten onrechte dat Krafft
Les fables de la Fontaine heeft geillustreerd, en dat zijn
Trésor des fables in drie deelen uitgegeven is. Alle
deze veronderstellingen zijn niet gegrond. Het oorspronkelijk handschrift, in de koninklijke bibliotheek te Brussel
bewaard, bewijst dat dit werk slechts in twee deelen
bestaat, en dat Kra fft nooit voor de Fables van La Fontaine gewerkt heeft.
In de voorrede zegt de schrijver : « Pour un plus
grand ornement, j'aî gravé en taille douce les figures
des fables et j'ai táché d'imiter le naturel autant qu'il
m'a été possible. Nonobstant toutes précautions que
j'ai prises, tant du cóté des estampes que du c6t6 du
stile, je m'attends á voir bien des gens qui critiqueront le Trésor des fables. » De gentsche uitgave is versierd met het afbeeldsel des schrijvers, dragende het
opschrift : cc Jean-Laurent Krafft, Historiographe d'Allemagne; né a Bruxelles le io de novembre 1694 —
Mensaert pinxit 1736 ; » zij is den graaf van Harrach
toegewijd.
Zijn tweede werk : Ilistoire générale de l'auguste
maison d'Autriche, contenant une description exacte de
tous ses einpereurs, rois, duts, archiducs et autres
princes, etc, is evenals het voorgaande te Brussel bij
de Weduwe Jacobs in 1744, in drie foliodeelen gedrukt.
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Het zijn uittreksels van vele en zeer bekende werken,
verrijkt met de afbeeldsels der oostenrijksche vorsten,
te beginnen met Rudoiphus I tot Maria-Theresia toe.
In de voorrede zegt hij : « Ik ben geen franschman, maar Vlaming, in Braband geboren, in Duitschland opgebracht, in Holland woonachtig geweest, en
heb slechts een reisje in Frankrijk afgelegd, alwaar ik
het weinigje fransch dat ik ken geleerd heb. »
Op het einde zijns werks voegt hij er bij : « Pour
donner plus de relief a cet ouvrage, je l'ai orné des
portraits de tous les princes de cette maison, qui sont
parvenus a l'áge de majorité depuis l'empereur Rodolphe
jusqu'à l'empereur Charles VI de glorieuse mémoire,
ainsi que de celui de l'Auguste princesse Marie-Thérése,
reine de Hongrie et de Bohême, avec celui de FrancoisEtienne, duc de Lorraine et de Bar, grand-duc de
Toscane; m'étant donné tous mouvemens possibles pour
les recueillir et pour déterrer les plus ressemblans, non
seulement parmi les tableaux et les estampes qu'on trouve
dispersées dans le public, mais aussi parmi les médailles,
les tombeaux, les pierres sépulchrales et autres monumens,
tant anciens que modernes, ayant employé pour ce sujet
plusieurs amis qui ont eu la bonté de m'envoyer plusieurs
dessins de Vienne, de Lintz, d'Inspruck et d'Espagne,
dessinés d'après les statues et les tableaux, qui s'y trouvent
encore actuellement ; de sorte que les curieux auront lieu
d'être contens, en leur assurant que je n'ai épargné ni
fraix, ni peines pour rendre cet ouvrage digne de la
mémoire des hommes. De plus j'ai encore ajouté mutes les
armes, blasons et autres marques d'honneur, que j'ai jugé
nécessaires pour rendre cette histoire complète. »
Slechts twintig jaren oud begon hij houten platen
te vervaardigen ; meestal vignetten, blazoenen, verciersels,
eiraden, zegels, stempels, enz. Ten zelven tijde begon
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hij ook te etsen, en eenige werken van Rembrandt na
te bootsen.
Vele zijner voortbrengsels laten te wenschen, zoo ten
opzichte van de uitvoering, als van de teekening. Deze
vooral is dikwijls stijf, hard en soms nalatig uitgevoerd.
Eenige platen van den Trésor des fables zijn beter.
Goede voorbeelden der beste meesters ontbraken hem
niet. Hij had in zijne werkkamer een prachtigen voorraad
van platen en teekeningen verzameld, die ons zeer bekend
zijn door : Le catalogue d'Estampes et dessins délaissés
par feu 7. L. Kraft, en son vivant peintre et graveur
ès Arts, dont la vente aura lieu à Bruxelles le i8 septembre 1797.
Ziehier de lijst zijner werken. Naar Rubens sneed
hij ,bob op eenen mesthoop; Christus de sleutels aan
St-Pieter overgevende; De Zaligmaker bij Nicodemus;
De doop van Christus; vervolgens eene schets van Danaé,
door Rubens uitgevoerd; naar Titiaan sneed hij : de
afbeelding van graaf Thomas Arundel. Venus en de
Minne-God graveerde hij naar eene teekening van -Rubens; naar Van Dijck : De aanbidding der herders, in
de kerk van Dendermonde; St-Franciscus van Assise,
tegenwoordig in het museum van Brussel bewaard,
St-Antonius van Padua, insgelijks in het brusselsch
museum ; Sint Maarten, schilderij van Van Dijck in
de kerk te Saventhem. Naar David Teniers bewerkte
hij De Heer met fijne Vrouw ; Het Kegelspel; twee
vlaamsche landschappen ; een landschap met eenen
schipper ; de proeven van eenen schipbreuk. Naar Rembrandt hebben wij : Esther voor Assuerus; het afbeeldsel
van eenen man half van ter zijde gezien ; Een man een boek
lefende; Een jongman, half van ter zijde gezien; naar
Mensaert : het afbeeldsel van Kra fft zelven, voorkomende
in zijnen Trésor des fables; naar Eyken : het afbeeld-
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sel van Lambrecht van Briade, voorzitter van den grooten
raad te Mechelen. De volgende platen zijn geteekend en
uitgevoerd door Krafft zelven : De puinhoopen der stad
Brussel, na de belegering van 1714 door Lodewijk XIV.
Waren deze platen omtrent 1 7 14 uitgevoerd, dan zouden
deze de eerste van Krafft zijn; doch wij twijfelen er
grootelijks aan.
Hij heeft ook de plaat van den grooten autaar van
het H. Sakrament van Mirakel te Brussel vervaardigd;
Gericht van Bergen in Henegouwen in 1725 ; de afbeeldsels van Maria-Theresia ; Servaas Augustijn De Villers,
hoogleeraar te Leuven, 1738; Hendrik-Jan Croes; Jan
Wiggers, hoogleeraar te Leuven, 1755 ; Maarten Steyaerts, 1735.
Ook heeft hij met vele andere plaatsnijders gewerkt
aan Het geestelijk tooneel van Brabant, door Le Roy
uitgegeven. Het zijn grafteekeningen, enz. voorkomende in
het tweede deel, blz. 199, 225, 245, 254, 260 1 0, 26o 20
en volgende, 279, 28 7, 304 1 0, 304 20, 382, 392, en in
de tweede afdeeling blz. 5.
Een groot deel zijner houten platen zijn verzameld in
een register, berustend in de koninklijke boekzaal te
Brussel. Zij dragen het opschrift : VerTameling van alle
de houten platen gesneden door J.-L. Krafft van Brussel,
begint in 't jaer 1717 ende eyndigt 175o. De merkwaardigste dezer platen verbeeldt eenen koning, waarschijnlijk
Sobieski voor de stad van Weenen, en is gedagteekend
1717. Deze plaat is zeer verdienstelijk.
De lijst, waarvan wij hier boven melding maakten,
behelzende Kraffts verzameling van platen, te Brussel in
1 797 verkocht, meldt ook eenige teekeningen door hem
gemaakt, op de volgende wijs : « Deux paysages avec
figures dessinés a la plume, au burin et rehaussés d'un
ton bleu. »

KAREL PIOT.
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iDe Efemptoniiber

Itt'itIovu ban 3nrc1W.

NDER de uitstekendste medailleurs van de tweede
helft der vorige eeuw, behoort ontegenzeggelijk
op den eersten rang geplaatst te worden Theodorus Van Berckel, geboren te 's Hertogenbosch den 2 In
April 1739 en aldaar overleden den 19 n September 18o8.
Men zal dus voorzeker met belangstelling het verschijnen
eener brochure vernemen, getiteld « Histoire du concours auquel fut soumis Théodore van Berckel pour
obtenir le titre de graveur général de la Monnaie a
Bruxelles, Brussel 1887, in 8 0 (i). Men is haar verschuldigd aan de begaafde pen van onzen geachten vriend,
den heer Georges Cumont, secretaris van het koninklijk
belgisch Numismatisch Genootschap te Brussel en directeur der Revue Beige de Nuanismatique.
Uit dit geschrift, geheel uit documenten en bewijsstukken ,opgemaakt, leeren wij, dat ter vervulling der
plaats van graveur-generaal der munten der Oostenrijksche Nederlanden, die opengevallen was door den dood
van Jacques Roettiers in Juli 1772, een wedstrijd geopend
werd, waartoe zich verscheidene stempelgraveurs hadden
aangemeld. Doch toen het op stuk van zaken kwam,
trok de een na den andere zich terug. Zij waren allen
te zeer overtuigd dat zij zich met van Berckel, die zich
later ook aanmeldde, niet konden meten.
De proef die verlangd werd was het vervaardigen
(1) Afzonderlijke afdruk uit de Revue Beige de Numismatique, 1887.
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der stempels eener ontworpen medaille, onder toezicht
van commissarissen.
Den 1 gn Augustus 1776, ving van Berckel den arbeid
aan, werkte dagelijks elf uren, en den 19n September kon
hij reeds zijne proef aan de commissarissen als geheel
voltooid aanbieden.
Zijn werk volkomen goedgekeurd zijnde, werd hij
den 29n September 1776 benoemd tot graveur-generaal
aan de Munt te Brussel, en den 2 n November daaraanvolgende. als zoodanig beëedigd.
De Heer Cumont, geeft nog, behalve de acte van aanstelling, de instructie voor van Berckel van den gn December 1776, zijne acte van eedsaflegging en eene technische
mededeeling omtrent de vervaardiging van medailles in
dien tijd en thans.
Aan deze belangrijke brochure is eene plaat toegevoegd,
voorstellende eene zeer zeldzame, onuitgegeven, fraaie door
van Berckel gegraveerde medaille, ter gelegenheid der
oprichting van het standbeeld van hertog Karel van
Lotharingen te Brussel, den 17 n Januari 1775, welke schoone
gedenkpenning, naar de heer Cumont op goede gronden
gelooft, wel de boven bedoelde zou kunnen zijn.
In zijn keurig werk, getiteld Les Monnaies des
Etats Belliques Unis, Révolution Brabanconne 17891790, Brussel 1885, groot 8 0, beschrijft de heer Cumont
de munten der belgische omwenteling van 1789-179o, door
Theodorus van Berckel gegraveerd, waarbij een portret van
dezen beroemden Nederlandschen medailleur is gevoegd.
GRAAF MAURIN NAHUYS.
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IN ttrott « VYaamAt Zt1iUiic1oo1 .,.

I J schrijven den bogenstaanden titel tusschen
aanhalingsteekens, dewijl de volgende bladzijden
eenen kleinen strijd bevatten over de waarde
dezer uitdrukking.
Eenigen tijd geleden gaf een geleerde kunstenaar,
met name William Martin Conway, een werk uit, met
het opschrift : « Early Flemish Artists and their
Predecessors on the Lower Rhine », (« Oude (vroege)
vlaamsche kunstenaars en hunne voorgangers aan den
Beneden-Rijn )f).
In dit werk gaf de heer Conway bewijzen zijne
zaak wel te hebben bestudeerd. Zijne beschouwingen
en onvolledigheid gaven aan den ons welbekenden oudheidkundige W. H. James Weale aanleiding tot het
volgende schrijven.
« Conway is wel op de hoogte van hetgeen in den
laatsten tijd over de geschiedenis der schilderkunst in
België, enz. is verschenen.
« Zijn werk is belangrijker dan eenig ander over
hetzelfde onderwerp in Engeland geschreven, dewijl de
heer Martin zich de moeite heeft getroost, niet alleen
de voor de hand liggende studiën te raadplegen, maar
ook, na grondig onderzoek, aan 't licht te stellen, van
welken aard die oude kunstenaars waren ; in welk
gezelschap zij leefden ; van waar zij hunne kunstonderwerpen zochten, welk hun ideaal was, enz.
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« Op die wijze », zegt de schrijver, « kunnen de
verdienste en de geest dier mannen eerst recht worden
geschat ».
« Het eerste hoofdstuk levert ons eene studie over
de opkomst der schilderkunst in de Nederlanden, gevolgd
door een oogslag op de ontwikkeling der gilden en den
invloed daarvan op de kunstoefening.
« Alleen goed werk werd in de gilden toegelaten ; en
zelfs gebrekkige werktuigen of grondstoffen waren verboden en werden verbeurd verklaard. Elke werkman of
kunstenaar kon zijn' arbeid door eene gilde laten onderzoeken, en geen ambachtsman of kunstenaar kon een
meester worden, alvorens bewezen te hebben dat hij
zijnen stijl verstond: Het publiek was meer dan heden
tegen bedrog beveiligd, en de kunstenaar verkreeg door
de gilde een beter uitzicht op de vergoeding zijns werks,
dan in lateren tijd.
« Gelijk iedereen weet had de plastische kunst in de
Nederlanden, in de twaalfde, dertiende en veertiende
eeuw een gewijd karakter. Er was zeldzaam meer
overeenstemming tusschen het geloof des volks en diens
huiselijk leven. Door de wederzijdsche inwerking van
Kerk en staat bestond de onderscheiding van gewijde
en ongewijde kunst dan ook niet.
« Wat de eigenlijke Nederlanden betreft, over dit
tijdperk stapt de heer Conway licht heen, en houdt
zich alleen met Keulen bezig.
« In de vijftiende eeuw bereikte de schilderkunst in
de Nederlanden hare grootste hoogte, wat de uitvoering
betreft.
« Gelijk v66r de vijftiende eeuw vorsten en prelaten
als de grootste bevorderaars der kunst verschijnen,
vertoonen zij zich later in de Nederlanden als de voornaamste bedervers en verwoesters dier kunstvoortbreng-
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selen. Voortaan werd de kennis en de beschouwing der
kunstwerken niet meer als een middel tot opvoeding
betracht; velen zochten daarin sedert de 1 6 e eeuw slechts
een middel tot oppervlakkig vermaak.
« In de 15e eeuw onderscheidt men in de Nederlanden tweeërlei school. Aan de eene zijde staan Hubert
van Eyck, van der Weyden, Bouts, Memlinc en Gerard
David, als handhavers van de oude christelijke overlevering, welke begon af te sterven. Van den anderen
kant vertoonen zich Jan van Eyck, Gossaert en van
Orley als nieuwelingen, die den geest der oude school
vaarwel zeggen, en zich om hare overleveringen en
vormen niet bekommeren.
« De heer Conway maakt de juiste opmerking dat
de kunst niet afhangt van den graad der kundigheden
des kunstenaars, maar van diens opvatting (ideal) van
geloof en hoop. Wanneer de « idealen a daarvan verdwijnen, pleegt de kunst die zij voortbrachten daarmede
onder te gaan.
« Bij de verandering dier idealen moest de kunst zich
wijzigen ; zij zocht meer uitsluitelijk naar de uiterlijke
schoonheid van vorm, waarbij de geest te kort schiet. »
Zoo zegt Théophile Gautier in zijne Mélancolie
van de middeleeuwsche, duitsche kunstenaars en Albert
Durer :
« C'étaient des ouvriers qui faisaient leur ouvrage
Du matin jusqu'au soir, avec force et courage.
L'art, cet enfant du ciel sur le monde jeté,
Pour que l'on crut encore a la sainte beauté. »

Het derde hoofdstuk is meer bijzonder gewijd aan
de schilderkunst der vijftiende eeuw, en in de volgende
hoofdstukken wordt de invloed van eenige kunstenaars
in 't bijzonder, vooral die van Roger de la Pasture of
5
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van der Weyden onderzocht. Alleen de onderlinge verhouding en betrekking dier meesters is niet wel in
't licht gesteld.
« De titel Vlaamsche school, ter aanduiding van de
oudste schilderkunst in de Nederlanden, » zoo gaat de
heer Weale voort, « is niet juist.
« De hoofdmiddenpunten der schilderkunst in de
veertiende eeuw waren Keulen en Maastricht. Het
eigenlijke Vlaanderen heeft in de middeleeuwen geene
schilders van grooten roem voortgebracht. Zij kwamen
uit Keulen of van den Maaskant, uit Brabant, Holland of Henegouwen. Van de Maas kwam de landschapstudie, uit Brabant de kunst der groepeering.
« Memlinc kwam uit Noord-Duitschland (Low-Germany) (r), de van Eycken (2), Cristus, Bouts, David,
Agnen, Pourbus stammen almede uit Noord-Duitschland
of Nederland (3); Gossaert, De Patinier, Bles, waren
Walen ; van der Weyden en Marmion stamden beiden
uit Henegouwen.
« De verandering welke onder de van Eycken plaats
had kan niet de « overgang der schilderkunst van duitsche in hollandsche en vlaamsche hand » genoemd
worden. Evenmin is het juist dat de schilders van
Vlaanderen niet algemeen bekend waren en niet naar
populariteit streefden. Het omgekeerde is waar. Het
Nederlandsche volk bekommerde zich zeer om de beschil-

(i) De schrijver wil zeggen : uit Holland; doch geheel bewezen
is dit niet. Men verg. De Vlaamsche Schilderkunst door A.-J. WAUTERS, bl. 58 (Red.).
(2) Uit Maaseyk (prov. belg. Limburg) (Red.).
(3) Men beweert ook dat Cristus uit Brugge, Bouts uit Haarlem, David uit Oudewater in Z. Holland, Pourbus uit Gouda, De
Patinier uit Bouvignes, Bles, uit Dinant afkomstig waren. (Red.)
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dering zijner kerken en openbare gebouwen. De kunstenaars werkten daaraan jaar in jaar uit. De benoodigde
geldsommen werden zelfs door minvermogenden bijeengebracht.
« Schriften van den tijd bewijzen verder dat b. v. te
Brugge het volk op feestdagen in groote menigte naar
de kerken stroomde, om er de opengeslagen altaarstukken en tapijtwerken te bewonderen.
« De heer Conway heeft (gelijk gezegd is) veel opmerkzaamheid aan Roger van der Weyden geschonken, maar
besprak niet de vroegere en gelijktijdige werken der
Henegouwers.
« Wij hopen dat hij zijn werk in eene nieuwe
uitgave voltooie. Eene reis naar de Nederlanden kan
daartoe nuttig zijn, hij zal daardoor volk en landschap
beter leeren kennen en uitdrukkingen vermijden als
deze : dat « de Haarlemmer Bouts een meer volkomen
Vlaming was dan zijn meester uit Doornik ».
« De schrijver moge ook de vroegste werken van
Bouts, Gerard David, enz. uit Haarlem stammende, met
elkander vergelijken, benevens den invloed van van der
Weydens en Simon Marmions werken op die van Memlinc
nagaan.
« Ook kon de schrijver meer gelijkheid brengen in
de vertaling der eigennamen, en zijn stijl meer inrichten
in overeenstemming met den ernst en de waarde van het
onderwerp.
W. H. J AMES WEALE.

Op deze bladzijden antwoordde de heer Edw. van
Even met het volgende pleidooi :
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egnige aanmwhingen op

Qet barenotaanbe artïfier.

E heer Conway zoekt in de Nederlanden der
I 5 e eeuw twee onderscheidene scholen. Jan
van Eyck zou zijnen broeder en meester,
Hubert van Eyck, den rug hebben gedraaid. Dit is
niet aan te nemen. Deze twee uitmuntende schilders
gingen een en dezelfde baan, zij zijn één in geest en
in uitdrukking. Jan Gossart en Barend van Orley,
hoezeer veritaliaanscht dan ook, onder het opzicht van
den vorm, bleven nogtans den geest der oude school
getrouw. Zoo deed ook Quinten Metseys. Zijn heerlijk
tafereel in het museum van Brussel, het drieluik
met de geschiedenis der H. Anna, enz., is in karakter,
in opvatting en samenstelling gelijk aan de werken
onzer meesters in de r 5 e eeuw.
De schrijver vindt de benaming van « Vlaamsche
School )) ongepast. Het zou « Nederlandsche School »
moeten wezen. Wij zien geene noodzakelijkheid om
van deze sedert eeuwen gekende en gevierde benaming
af te zien. Met de schilderschool ging het gelijk met
de taal : zij kreeg de benaming van het gedeelte , des,
lands — het roemrijke Vlaanderen -- dat in beschaving,
rijkdom en bloei al de andere gewesten was vooruit
gestreefd. Bilderdijk, in zijne heerlijke Ode aan Brugge..
zegt van onze middeleeuwsche poëzij :
« De hoefbron moge alom in duiTend bochten
springén,
't Is VLAANDEREN die den wel op Neerlands
grond ontsloot. n
Gelijk voor de dichtkunst, in de 13 e eeuw, werd
Vlaanderen, onder het huis van Burgondië, het middelpunt voor de fraaie kunsten in Nederland, en het laat
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zich verstaan dat onze kunstenaars vlaamsche schilders
genoemd worden, ofschoon zij tot een ander gedeelte
van België behoorden.
Brugge was niet alleen de hofstad maar tevens de
stapelplaats der rijkdommen van het Zuiden en het Noorden. In het oog der vreemdelingen vertegenwoordigde zij
geheel Nederland. Werden niet Jan van Eyck en Rogier
van der Weyden, door de italiaansche schrijvers, Jan
van Brugge en Rogier van Brugge geheeten
Volgens de heer Conway waren Keulen en Maastricht
in de 14e eeuw, de hoofdmiddelpunten der schilderkunst.
Dit is in het geheel niet bewezen. Uit de archieven
leeren wij dat Vlaanderen en Brabant, in die dagen
ruim zoo vele schilders telden als de Rijngewesten.
Talrijk waren de muurschilderingen welke toen in de
vlaamsche en brabantsche kerken en kloosters werden
uitgevoerd. Jammerlijk heeft de tijd ze vernietigd.
De schrijver beweert dat het eigenlijk Vlaanderen,
in de middeleeuwen, geene schilders van grooten roem
heeft voortgebracht. En Hugo van der Goes dan? En
Joost van Gent die, in 1474, te Urbino, de uitmuntende
schilderij vervaardigde, welke men thans in de kerk
van Sinte Agatha van gemelde stad bewondert, zijn
dat geene meesters van grooten roem ? En Pieter
Cristus van Brugge , is die ook geen schilder van
waarde ? (I)
Dat Memlinc een man uit Noord-Duitschland (2) zou

(i) Hij is te Baarle (onder Drongen) geboren. Verg. Pierre et
Sébastien Cristus, van Weale, in Le Befroi, Brugge, 1863, bi. 236.

(Red . )
(2) MARTIN CONWAY zegt : Low-Germany, wat letterlijk Neder.
of Noord•Duitschland beteekent. De heer Weale noemt, in Bruges
et ses environs (bl. 23 uitg. 1885), Hans Memlinc, « originaire de
Ia Gueldre, né vers 143o », zegt dat M. zijne kunst te Keulen
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zijn geweest dient nog bewezen te worden. De kunstenaar droeg den naam van eene plaats in Holland,
Memmelinge, later Medemblik, geheeten. Uit die plaats
moest hij of moesten ten minste zijne ouders afkomstig
wezen. In het register der schildersgilde van Brugge,
van de jaren 1480 en 1483, heet hij « meester Jan
Van Memmelijnghe n. Het voorzetsel van wijst vast op
Memmelinge in Holland.
Waarom zou Dirk Bouts, uit Haarlem, een leerling van Rogier van der Weyden moeten zijn geweest ?
Jan van Eyck verbleef in Holland van de jaren 1418
tot 1425. Bouts was in 140o geboren, daar hij te Leuven,
in 1475, in den ouderdom van 75 jaren ontsliep. Hij
kon derhalve veel gemakkelijker met van Eyck, die in
den Haag woonde, dan met van der Weyden, die zich
in Doornik bevond, in betrekking komen.
Dat er aan van der Weyden ettelijke stukken worden toegeschreven waaraan de meester nooit de hand
heeft gehad, lijdt geen twijfel.
Ondanks de vlijtige nasporingen der laatste jaren,
blijft de geschiedenis onzer schilderschool der XVe eeuw
nog zeer onvolledig. Veel, zeer veel blijft er nog te ontdekken, aleer men klaar zal zien in de levens onzer
oude meesters.
Met den hooggeschatten heer Weale zijn wij van
gevoelen, dat een verblijf in België en Holland den heer
Conway in gelegenheid zou stellen zijn werk op vele
Edw. V.
plaatsen te wijzigen en te volledigen.

leerde... en zich in 1478 te Brugge nederzette. Elders zegt de
schrijver dat de ouders van den schilder (niet hij zelf) waarschijnlijk uit Medemblik stammen. Zie Hans Memlinc. Eene schets.
Brugge, Aimé Dezuttere, 1871. De heer Alfred Michiels noemt Hans,
M., met anderen, un Allemand; « mais sa mare pouvait être de race
flamande. » Memlinc, sa vie et ses oeuvres. Bibl. Galon. Verviers
bladz. i 2. (Red.)

BEELDHOUWKUNST.
Eer gerege4tib han Qtt legereeof hr „ Outben Zpovn"

" N een tijdperk van kunstverbastering, aan den
uitgang der middeleeuwen, herleefde het denkbeeld , aan eene half barbaarsche, oostersche
wereld ontleend, dat de uitgebreidheid der stof een der
machtigste middelen is om aan een beeldwerk een
indrukwekkend uiterlijk te geven. De woorden groot
en grootsch werden in die dagen weder , als in
den tijd van den colossus van Rhodus, met elkander
verward. Het was de voorbereiding tot eene omwenteling in de maatschappij, die dan ook niet lang op
zich liet wachten.
Heden ten dage schijnen wij een nieuw verval in
de kunst te beleven, wanneer wij oordeelen dat dezelfde
voorteekenen dezelfde gevolgen moeten hebben.
In. overeenstemming met hetgeen wij hierover in
onzen Welkomstgroet zeiden, is het eene ongelukkige
gedachte der bevolking van Chalons-sur-Marne , de
geboorteplaats van paus Urbanus II, aan dezen ondernemenden paus, die den « eersten kruistocht » uitvoerde, een standbeeld op te richten, wat in grootte
alleen overtroffen wordt door dat der Vrijheid te
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New-York , H. Carolus Borromaeus te Arena , en
H. Maria te Puy (met zitplaatsen in de oogen), en
eindelijk, van oudere dagteekening, de Bavaria te
Munchen.
Moet men heden nog fier daarop zijn een reuzenstandbeeld in 't leven te hebben geroepen, nadat
men gezien heeft hoe weinig belangstelling de genoemde
monumenten aan het volk inboezemen ?
Het schijnt wel dat wij ongelukkiglijk een tijd
van standbeelden-zucht of -manie te gemoet gaan, zoo
niet reeds beleven.
Het is nog niet zoolang geleden, dat men in
Duitschland meende, het genoegen der oprichting van
allerlei dergelijke gedenkteekenen, waarvoor het volk
steeds weinig hart toont, aan koning Lodewijk I van
Beieren te mogen overlaten.
Doch daarbij is men niet gebleven, zooals uit de
bovengenoemde monsterbeelden blijkt.
Er is nog meer. Nauwelijks vergaat tegenwoordig
een enkel jaar waarin men niet meent --- vooral in
Duitschland, Frankrijk, België en Nederland -- aan eenen
of anderen a grooten n man een standbeeld te moeten
wijden.
Berlijn telt tegenwoordig niet minder dan vijftig
standbeelden, waaronder tien van gekroonde hoofden ;
twaalf van beroemde veldheeren ; drie staatslieden ; verder,
kunstenaars, geleerden, enz.
Maar, om alleen bij ons thuis om te zien.... zou
men werkelijk meenen dat het eigenlijke volk zich om
Boduognat, om Van de Weyer, ja zelfs om jozef Guislain, om Palfijn , om Lieven Bauwens bijzonder veel
bekommert ?
Wij voor ons ontkennen niet, dat het hoogst verdienstelijke mannen waren! Ook P. de Decker, ook Agnees-
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sens, ook Victor Driessens, waren mannen van moed
en talent.
Zij allen zijn dan ook standbeeld-candidaten.
Maar zoodra zulk een beeld openlijk opgericht en
gehuldigd geene uitzondering blijft, verliest het zijne vaarde;
het wordt weldra een voorwerp van partijschap, van
ijdelheid, en allerminst spreekt het tot het volk, waarvoor het in 't leven geroepen moet zijn.
Eerst dan wanneer men de loopbaan eens grooten
mans na vele eeuwen geheel kan overzien, en zijn naam
nog op de lippen des volks zweeft, zou men zich moeten
veroorloven hem aan het groote publiek, in eenen machtigen steen- of koperklomp, aan den openbaren weg voor
te stellen. Ten tweede zijn er velen en velen wier roem,
zelfs na vele eeuwen, zeer bedenkelijk, en slechts bij
enkelen zonder tegenspraak is.
Indien elke brave burgemeester van Brussel een
standbeeld verdient, zullen de straten er weldra vol van
zijn: Indien, gelijk graaf Egmond, elke volksman die
wakker voor zijne meening streed, een marmeren groep
verdient, met hoevele honderden zullen dan België en
Holland in kort niet zijn bezaaid.
Bijna geen enkele voorbijganger kent Spinoza in
's Gravenhage. Zijn standbeeld aldaar wordt beschouwd
als eene hulde aan den « uitvinder der brillen D.
Toen een deel der bevolking te Keulen aan vorst
Bismarck een standbeeld oprichtte, zeide de scherpzinnige staatsman, dat de liberalen een misgreep begingen,
want dat zijne populariteit niet zou duren. Het was
zoo ! Heden zijn dezelfde mannen de tegenstanders van
Bismarcks politisch streven.
Wij meenen hierdoor geenszins het talent der beeldhouwers te miskennen ; integendeel, België bij voorbeeld
telt naar haren vlakte-inhoud een veel grooter getal
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kunstrijke beeldhouwers dan eenig land van Europa —
een de Groot, Hambresin, Fraikin, Dillens, Devigne,
De Vrees; Vermeylen, Braekevelt, G. Charlier, Joris,
Lambeaux, de vanden Kerchovens, Laumans, Pickery,
Meunier, De Rudder... En de Lalaing dan, en Th.-J. Vincotte, Jacquet, Vander Stappen en zoo vele, vele, ander
ren ! .. .
Wij komen alleen op tegen 't misbruik der verheerlijking, uit ijdelheid of partijzucht.
Toen Griekenland in zijn hoogsten bloei stond werd
de held van Marathon, die het vaderland redde, daardoor
verheerlijkt, dat men hem afschilderde te midden zijner
krijgers. Later, toen allerlei hartstochten Athene en heel
Griekenland met den ondergang bedreigden, werden aan
Demetrius Phalereus door zijne tijdgenooten 36o standbeelden opgericht. Doch voor hoe lang? !...
Soms herkent het volk, de arbeidende klasse zelfs
niet wat dadelijk tot hare eigene verheerlijking door de
beeldhouwkunst in 't leven wordt geroepen. In de wel
bewerkte en met fijnheid uitgedachte standbeeldjes, de
ambachten voorstellende, op den grand Sablon te Brussel, ziet het volk zijnen eigenen stijl niet wedergegeven
en vereerd. De schrijver dezes heeft dit herhaaldelijk
bespeurd.
Het zijn verdienstelijke kunstwerken, die wij gaarne
salon-figuren zouden noemen. Doch aan het beeldhouwwerk voor den openbaren weg moet men andere eischen
stellen.
Het Vlaamsche volk kent vrij wel de grootheid van
zijne verledene vrijheid en zijnen ouden roem ; doch weet
zelfs van Memlincs standbeeld te Brugge niet veel anders
te zeggen, dan dat het u de uitvinder der schilderkunst »
was.
Ondertusschen begroeten wij den groep van B reid e I
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en de Conin c, die voor eenige weken te Brugge onthuld werd, met warme erkentelijkheid. Het waren mannen
(volgens Conscience) geheel uit het volk ; en zoo niet,
hunne , afbeeldsels spreken toch van bekenden roem,
vertegenwoordigen eene gedachte, die door het geheele
vlaamsche volk wordt verstaan en gedeeld.
Daarenboven is Devigne's werk een meesterstuk in
zijne soort.
Zelden zagen wij uit de hand der beeldhouwers
van de laatste jaren een gedenkstuk vervaardigd waarin
het monumentale zoo in 't oog springt als hier.
Het is geen eenvoudig portret wat de beeldhouwer
heeft te maken. Het monumentale van zulk werk ligt
in het samenvatten van eene reeks gedachten, van een
geheel leven in een enkel moment. Een standbeeld moet
niet een afbeeldsel van 't oogenblik zijn, gelijk de photographie, maar eene rij van oogenblikken, van handelingen vertegenwoordigen. Dat is een der punten welke
het beeldwerk, openlijk den volke en voor vele eeuwen
getoond, van het meer eenvoudige schilderstuk, voor
vergaderzaal of huiskamer bestemd, moet onderscheiden.
Aan het volk moet door het standbeeld veeleer de
g e d a c h t e worden in het geheugen geroepen die door
de voorgestelde personen wordt uitgedrukt, dan de
personen zelven.
Daarom is het denkbeeld de beide mannen in één
groep te vereenigen alleszins gelukkig te noemen. Ook
voor de uitvoering heeft de beeldhouwer eene palm
verdient. Er is rust en waardigheid in de beide figuren, zelfs verhevenheid in uitdrukking en houding. Er
is rijkdom van lijnen ; alle profielen voldoen aan het
gevoel van harmonie. De vaan die boven de koppen
uitrijst is bijzonder goed geplant. De beweging der
beelden is zonder theatrale gemaaktheid. Het geheel
draagt het karakter eener fiere burgerij.
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Over het voetstuk van den bouwmeester Dela Censerie willen wij niet spreken. Het is niet afgewerkt.
Men trachte eenige groote architectonische lijnen te
handhaven, en die niet op te offeren aan bevallige basrecief-figuren. Men spiegele zich aan den ragout op het
voetstuk van het gedenkteeken aan Duitschlands overwinningen gewijd, te Rudesheitn.
Wil men nu te Brussel, om jonge kunstenaars aan
te moedigen, hun de borstbeelden laten vervaardigen
van al de kabinetshoofden, die sedert 183o de staatkunde in België bestierden, soit! Wij hopen van herte
dat jongelieden van talent daarmede hunne « gulden
sporen » verdienen. In hoe verre daardoor aan de eigenlijke eischen der beeldhouwkunst wordt beantwoordt, is
eene vraag, die de lezer zelf moge oplossen.
September, 1887.

P. A. T.

(1) Wij hadden nog geene gelegenheid de zinnebeeldige voorstelling van den oorsprong van Antwerpen (hand-werpen door
Brabo) vó6r het stadhuis aldaar te bezichtigen, en willen daarover
'ons oordeel nog opschorsen.
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EN nieuw en onverwacht bewijs, dat bij de
Oostersche volkeren toonkunst en speeltuigen
op feestdagen en bij andere plechtigheden in
gebruik waren, hebben ons de talrijke ontdekkingen
in Assyrië en Chaldea geleverd. Wij leeren nu die
volkeren en hunne zeden weder nauwkeuriger kennen ;
zij zijn, om zoo te spreken, uit het graf opgestaan,
om on,s hunne gebruiken mede te deelen. Zoo vindt
men bij voorbeeld, op een half verheven beeldwerk
(bas-relief) te Ninive , zesentwintig muzikanten , die
aan den Assyrischen koning Assur-banipal hunne hulde
gaan aanbieden. Op een ander steenwerk in genoemde
stad, zijn het drie gevangenen welke op eene lyra spelen.
Ook spreekt het H. Schrift van de toonkunst te
Ba bylon.
De profeet Daniël, die aan 't koninklijk hof van
Nabuchodonosor opgevoed was, noemt eenige speeltuigen
die daar ten zijnen tijd bestonden.
a Praeco », zoo schrijft hij in zijn boek, « clamabat
valenter : vobis dicitur populis, tribubus et linguis :
in hora qua audieritis sonitum tuba et fistulce et citharce,
-sambucce et psalterii et symphonia, et universi generis
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musicorum, cadentes adorate statuam auream ..... (r) D
Zes verschillige speeltuigen worden hier aangeduid :
wij geven hunnen naam in 't latijn en hebreeuwsch :

tuba,

tirP

fistula,

cithara,

t.1?

sambuca,

psalterium, 1 ,711.1;:

xr,l,psyr#

symphonia,

nitt'Vt)
T

:

Daarenboven voegt Daniel er nog bij : « Universi
generis musicorum (allerlei speeltuigen). » Wat moet men
daardoor verstaan ? Waarschijnlijk nog vijf andere muziekinstrumenten, als de lyra, guitara, tympanus, tympaniolus en de cymbalus. Welke deze waren zullen wij
in 't kort zeggen, en wij willen hier alleenlijk spreken
van degenen die door Daniel-zelven zijn opgenoemd.

...............

Fig. i.

Fig. 2.

Drie verschillende lyra's zijn er te vinden. De eene
is driehoekig en heeft vier snaren; de tweede, bijzon(i) III Hoofdst„ 4. De roeper riep met forsche stern : « U
wordt gezegd, volkeren,... op 't uur dat gij zult hooren den klank
,der tuba, enz.... valt op uwe knieën, en aanbidt het gouden beeld
door Nabuchodonosor opgerecht.
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derlijk in Egypte gebezigd, is rechthoekig, en heeft van
acht tot tien snaren, van gelijke lengte.
Z66 zijn zij verbeeld te Khorsabad. (Fig. i en 2.)
Het instrument hangt den kunstenaar aan den hals,
terwijl hij het met den slinken arm ondersteunt. Eene
derde en meer versierde lyra komt voor op de gebouwen
van Koyundjik ; doch slechts half zichtbaar.
Hare snaren zijn van geene gelijke lengte en zijn
somwijlen vijf, somwijlen zeven in getal (i).
Van de fluitara, die daar ook verbeeld is, kunnen
wij ons geene rechte gedachte maken.
De ympanus en tympaniolus waren trommels ; wij
vinden die op de Assyrische gebouwen afgebeeld. De
tympaniolus (trommeltje) (fig. 3) is een klein speeltuig

Fig. 3.

Fig. 4,

dat wel overeenkomt met den hedendaagschen tabbul,
door de danseressen in de Oostersche landen gebruikt
(fig. 4). Men sloeg het instrument met de hand, zonder stok.

(i) Verdere inlichtingen zijn te vinden bij VIGOUROUX : La Bible
et les Découvertes modernes, D. IV. -- Wij hebben ook aan dit
werk de afbeeldsels dezer speeltuigen ontleend.
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In Assyrië was de trommel rond, niet vierkant,
gelijk in Egypte. Eindelijk de cymbalus, of liever cymbali,
waren twee halve bollen, waarschijnlijk van koper of
brons, die in horizontale richting werden opeen geslagen.
Zij worden heden nog bij de Oosterlingen gebruikt. (Fig. 5.)
Door deze woorden : « et universi generis musicorum
heeft Daniel misschien nog op andere
dan deze vijf instrumenten willen
wijzen, die zeker bij de Assyriërs,
bestonden. Doch het is moeielijk,
volgens de hedendaagsche gebruikelijke speeltuigen, de natuur daarvan
te bepalen.
Keeren wij tot het Boek Daniël
terug. Als geleider nemen wij Dr
Fig. 5.
Adolf Hebbelynck, in zijn werk De
auctoritate historica libri Danielis (i).
Eerst en vooral merken wij op, dat er onder de zes
door Daniel genoemde speeltuigen, vier zijn, waarover
onder de geleerden twist bestaat, om te weten of hun
naam van griekschen oorsprong is. Dezen zullen wij later
behandelen.
Tuba, in 't hebreeuwsch ti?. i (karenah), in 't grieksch
crcanty,, beteekent eigentlijk hoorn. Hierdoor verstaan
velen de gebogen trompet. Maar zulke trompet is er niet
te vinden op de ontdekte gebouwen ; daarom is het waarschijnlijk, dat men dezen naam bezigde om eene rechte
trompet aan te duiden, die in 't hebreeuwsch V (shofar)
genaamd wordt. Aldus hebben zij het althans verstaan, die
het oude testament in 't grieksch hebben overgezet, vermits zij het woord a&A rty gebruiken ; deze luidt namelijk

(0) Van Linthout. Leuven, 1887.

85

TOONKUNST.

gelijk eene rechte trompet. De trompet bij de Assyriërs
was gelijk aan die der Romeinen op Trajaans gedenkzuil verbeeld.
Fistula tiY^`'^;ii# (mashrokithah), au p(y , volgens de
LXX en Theodotion, komt van 't werkwoord plt (sharaq)
voort. Velen denken dat dit , speeltuig uit eenige rieten van
verschillige lengte bestond; en inderdaad het hebreeuwsch
woord irip.,' (sherikoth •= rang der fistula) wordt gebezigd ter gelegenheid dat men van herders spreekt, die
hunne kudden bewaken.
Maar slechts ééne fluit is ons door de ontdekkingen
bekend, te weten : de dubbele fluit (fig. 6), bij Grieken
en Romeinen veel in gebruik, en
naar grieksche overlevering door
Marsya uit Phrygie ofte wel
door zijnen leerling Olympus uitgevonden, dus uit Azië afkomstig. Waarschijnlijk wordt deze
hier bedoeld.
Hieruit blijkt welk de invloed van Assyria was op de
grieksche toonkunst, zoowel als
op vele andere zaken.
Nu hebben wij nog de vier
instrumenten, wier namen een
Fig. 6.
punt van twist bij de geleerden
zijn gebleven. De vraag is : Komen die namen uit de
grieksche taal? Dit vraagstuk zullen wij eerst en vooral
oplossen.
Lenormant, (even als eenige anderen) twijfelt er
geenszins aan, dat deze woorden eenen griekschen oorsprong hebben, en zie hier waarop hij zijne meening
grondt. u Dans les chapitres II a VII (de Daniel), s
schrijft hij, u on a suppléé a la perte (du texte original)
6
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par une version araméenne, qui semble, par sa langue,
d'origine palestinienne, et doit être postérieure A. Alexandre,
et a la conquête des Macécloniens, puisqu'elle ernploie
des mots grecs xiOapt 4 (kitharis), accilPai (sambukee),
qicavriticov (psalteemion), copptovia (sumfonia) (i). »
Andere geleerden hebben daaruit afgeleid, dat Daniels
Boek niet door den profeet-zelven is geschreven, maar
wel door eenen anderen, lateren onbekenden schrijver,
ten tijde van Antiochus Epiphanis.
Ons doel is niet, hier de echtheid van Daniels
schrift te bewijzen. De lezer moge daartoe het boek
van Dr Hebbelynck doorloopen. Wij willen alleen aantoonen, dat al de speeltuigen in zijn werk genoemd, in
Azië gekend en zelfs uit die landen afkomstig waren.
De Grieken hebben ze alleenlijk verbeterd ; vervolgens
gingen zij volmaakter, naar Azië terug en behielden
daar hunne Grieksche namen.
Zeker is het dat de Assyriërs zich met de Grieken
in nauwe betrekking bevonden. Berosus, onder anderen,
verhaalt dat koning Sennacherib tot in Cilicië zijne
legerbenden voerende, daar de Grieken heeft overwonnen (2). Daarenboven telde koning Assarhadon, onder de
vorsten die hem schatplichtig waren, tien koningen van
't land Yatnan (Cyprus) te midden der zee.
Nog vele andere feiten brengt Dr Hebbelynck voor,
om te bewijzen dat Assyrieërs en Chaldeërs in gemeenschap met de Grieken waren. Daardoor hebben zij de
speeltuigen uit Griekenland kunnen aannemen, bijzonderlijk ten tijde van Assur-banipal, die zich veel met
toonkunst bezig hield.

(i) La divination chef les Chaldéens, bladz. 174.

(2) BEROSUS. Fragmenta historica,

12,

ap. Muller, t. II, bl. 534 .
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Want zelfs de vreemde toonkunstenaars waren aan
zijn hof zeer geacht. Daarom spreken de Babylonias tot
de Joden die aan Babylons stroomen in ballingschap
leefden : (( Zingt ons een van Sions gezangen (i) ! »
Wij stemmen met Lenormant overeen, waar hij
zegt : « L'introduction d'instruments &rangers s'explique
par l'usage qu'attestent les monuments, de contraindre
les captifs A faire de la musique pour leurs vainqueurs (2). »
Het is niet te verwonderen, dat die speeltuigen door
de Oostersche volkeren met hunne vreemde nainen gekend
waren. Vinden wij niet in onze hedendaagsche spraak,
en bijzonder in die der toonkunst, een aantal dergelijke
voorbeelden?
Maar zijn misschien zelfs deze namen niet van semitische afkomst, en is geene mogelijkheid om dit te bewijzen ? ,Dit gevoelen van Pusey en sommige andere
geleerden vinden wij bij Dr Hebbelynck uitgedrukt.
Tusschen cithara, quithros in 't Hebreeuwsch, en
xtOaptc, zal men zeggen, is er geen verschil. Maar niet
rivp (cithrs) (3) staat er geschreven ; overal leest men
tIrlp (cthrs) zonder letter k' (iod); en nog weten wij
dat er in de Assyrische taal vele woorden op is eindigen ;
dus zou trzp (cthrs) van trIp (crs) (incurvare, buigen)
afstammen.
Sambuca in 't grieksch acct436x71, in 't hebreeuwsch
tozt (sabbecah) aanzien velen als een semitisch woord
en inderdaad zegt Gesenius, dat men geene grieksche
etymologie aan crat436x,71 kan toeschrijven. Dus, zijn het
de Grieken die dit woord van de Oosterlingen hebben
ontvangen, en daarom komt Sambuca van rtzt (implexit)
voort.
(1) Ps. CXXXVI.
(2) La divination cher les Chaldéens, p. 191.
(3) Een ieder weet dat de Hebreeuwen alleenlijk de medeklinkers
schrijven.
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Ook nog moet men het psanterin,r71tP psalterium,
van het qdaatirjptov der Grieken onderscheiden. Want, dat
de A in veranderd is, moet bewezen worden. Integendeel, zegt Gesenius, is santour van psanterin voortgekomen, dat nu bij de Oosterlingen een speeltuig beteekent, aan den psanterin gelijkvormig.
:10 (soumponiah), in
Eindelijk symphonia
't grieksch cuL tpvia kan misschien ook aan semitischen
stam vastgehecht worden . Waarschijnlijk heeft men
een , in 't woord geschreven, waar het eerst niet
stond, zoo dat men liever zegge : riAtIO (souponiah),
van 't grondwoord tlt) (arundo, riet).
Maar lang genoeg hebben wij onze lezers dit vraagpunt voor oogera gelegd, laat ons nu liever onderzoeken
waarin deze vier speeltuigen bestonden.
De cithara was eene harp, driehoekig en uit
twee stukken hout samenge steld :
het eene waterpas, en het ander
aan den top rechtstandig vastgemaakt. Met acht, negen of
tien snaren, zóó het schijnt van
gelijke dikte, was zij bezet. De
kunstenaar die er met eenerg
strijkstok op speelde, had ze,
evenals de bovengenoemde Egyptische lyra, aan den hals hangen,
en hield ze met de slinker hand
vast.
Later veranderde ze van vorm
en werd somwijlen met zevenFig. 7.
tien snaren bespannen ; dan hield
de kunstenaar ze rechtop, zoodat lzij ten deele boven
zijn hoofd kwam, en de snaren rechtstandig waren.
Geen stok werd er toen meer bij gebruikt ; maar

ri:t".
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men speelde met de twee handen. (fig. 7). Waarschijnlijk
spreekt Daniël van zulk eene harp, in de geschiedenis
van Sidrach, Misach en Abdenago. Dit speeltuig kwam
volgens Strabo uit het Oosten, en inderdaad i s het
zoowel in Egypte (r) als in Assyrië te vinden.
De sambuca (chaldeeuwsch : sabbeca), komt ook
uit het Oosten, waar de Grieken ze aan ontleenden.
Volgens Pythagoras en - Euphorion, was zij in gebruik
bij de Parthen, en de volkeren die aan] de Roode zee
gelegen waren. Weinig verschil was er,"' volgens de
beschrijving van Aristides Quintilianus, tusschen de harp'
en de sambuca, die slechts vier snaren had (2).
Het psalterium of psanterin
wordt hedendaags bij de Oosterlingen santour genoemd. Het
bestond in eene holle en met
gaten doorgeboorde trom, waarop
ten minste tien snaren gespannen
waren. Ook hing het aan den
hals van den toonkunstenaar, die
met een stokje of een hamertje
op de snaren sloeg (fig. 8).
Het laatst door Daniel genoemde speeltuig is de symphoFig. 8.
nia. Wat het eigentlijk beteekent,
kunnen wij niet zeggen. De eenen (3) willen het bij de ita---.....e.,

,x,4

(1) De hebreeuwsche harp, zegt de H. Hiëronymus, trok op
eenen griekschen delta A. Zie VicouROUx op. cit.
(2) Dit instrument was in de 13 e eeuw in Europa nog bekend;
#en minste Tristan beroemt zich in den bekenden roman van
Gottfried von Strassburg, Tristan und Isolde, op zijne kunst de
sambiut te kunnen spelen.
(3) Het boek Schilte-Haggiborim beschrijft de symphonia als
Benen zak, waardoor heen een pijp is gestoken. Een zoodanig
instrument is nog heden bij de kameeldrijvers der Arabieren in gebruik.
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liaansche sampógna vergelijken, en volgens anderen (I),
zou het een soort trommel zijn. Op geene !gebouwen
is het verbeeld , ten ware misschien op een half
verheven beeldwerk (bas-relief) ten tijde van Sennacherib
vervaardigd. Daar gelijkt het op eenen omgekeerden
zak.
Uit het bovenstaande blijkt opnieuw dat de Oostersche
volkeren, bij godsdienstige en openbare plechtigheden aan
de toonkunst eene eereplaats toewezen. Daarvan had het
H. Schrift bewijs genoeg gegeven, doch eene zekere
wetenschap wilde dat niet meer aanveerden. Nu spreekt
de herlevende oudheidkunde, en schijnt het woord te
herhalen : « Indien dezen zwijgen zullen de steenen
spreken ; de puinen rechten, zich op en belijden dat de
waarheid altijd zal duren. »
G. VAN DEN GHEYN.

(1) Zie

WEISS,

Kostumkunde, I, b1. 845, 85i, 852.

KUN ST-N IJVERHE1D.
Ot °dote tofrebe op ben uituinber ber Doefibrufifiunst
(Guttitkerg), btu teroten lattuari 1472.

AN Johannes Heynlin, uit Stein (de Lapide)
in het bisdom Spiers, ondersteund door Willem.
Fichet, komt de eer toe de eigenlijke boekdrukkunst of typographie omstreeks 1468 in de hoofdstad
van Frankrijk te hebben ingevoerd. Beide mannen waren
godgeleerden der Sorbonne. Heynlin was in het jaar
1467 baar prior, 1468 rector der hoogeschool, 1470
voor de tweede maal prior der Sorbonne, 1471 boekbewaarder. Fichet, afkomstig uit Petit-Bornand in Savoyen, de geboorteplaats van den geleerden jezuie
Alexander Fichet, was 1464 prior, 1467 rector, 1468 en
1470 boekbewaarder der Sorbonne. Deze Willem Fichet
is op den 16n September 1433 geboren en omstreeks
1478 te Rome gestorven.
De eerste boekdrukkers, die de Sorbonne naar
Parijs beriep, waren : 1 0 Ulrich Gering van Beromunster, in het oude Aargau, i 461 bij de hoogeschool
te Bazel ingeschreven, 1467 baccalaureus in via antiqua
(d. i. van het door Heynlin te Bazel ingevoerde realisme);
20 Michiel van Colmar , 1461 tegelijk met Gering
ingeschreven, 1463 baccalaureus; 3 0 Martijn Krantz,
vermoedelijk afkomstig uit Mentz, waar een naamge-
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noot, Peter K., als getuige in het rechtsgeding van Fust
tegen Gutenberg gedurende het jaar 1455 voorkomt.
Een ander getuige in dit geding, Berthold (Ruppel)
van Hanau, een leerling van Johannes Gutenberg, is
de eerste boekdrukker te Bazel geweest, dus in dezelfde
stad waaruit Parijs hare eerste typographen verkregen
heeft.
Reeds in het eerste door hen gedrukte boek, de
brieven van Gasparinus van Bergamo, bevindt zich een
brief van Fichet, doctor der theologie te Parijs, aan
J ohannes van Stein, rector der Sorbonne, waarin hij
niet alleen dezen, wegens de zorgvuldige verbetering der
drukproeven, maar ook Steins Duitsche boekdrukkers
prijst, wegens de fraaie afdrukken door hen geleverd. (a
tuis germanis impressoribus). « Om niet van andere
plagen te spreken, waaraan die brieven blootstonden, »
schrijft Fichet, « hebben de slordige afschrijvers ze niet als
't ware in barbaarschheid laten verzinken ? Welke blijdschap dus, te zien dat gij Parijs eindelijk van deze
kwaal verlost hebt ! Want waarlijk, met welke nauwgezetheid brengen déze boekhandelaren (librarii, tegelijk
boekverkoopers en boekdrukkers), die gij uit uw vaderland Duitschland (e tua Germania) naar Parijs liet
komen, naar verbeterde handschriften boeken tot stand!
Met welken onvermoeiden arbeid draagt gij zorg, dat
zij niets drukken wat gij niet zelf gezien en naar alle
u bereikbare handschriften verbeterd hebt ! » Sommige
van deze brieven zijn gedagteekend (bijv. iEdibus Sorbonnce scriptum, anno 1471), waardoor we de tijdrekening dezer wiegedrukken kunnen vaststellen.
Toen het Duitsche driemanschap besloot, ook de
Orthographia van Guarinus uittegeven, schreef Fichet
een brief over de waarde en de nuttigheid van dat
werk, die als vlugschrift op een afzonderlijk vel van
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6 bladen (het laatste blad bleef onbedrukt) in het licht
verscheen. Het ging met dit prospectus zooals we
daaglijks met ontelbare andere zien gebeuren, het ging
verloren. Gelukkig echter werd een afdruk ervan in
Steins eigen exemplaar der Orthographia Gasparini
gebonden. Dat unicum is voorhanden in de boekerij
der hoogeschool te Bazel, en daarin heeft de opperboekvoogd Dr. L. Sieber, na meer dan vier eeuwen,
den hoogst gewichtigen brief weder ontdekt. Belangrijke, onschatbare vond inderdaad ! Want de brief behelst
niets minder dan eene lofspraak op den uitvinder der
boekdrukkunst, Johannes Gutenberg te M entz,
Bene lofspraak, die zooals we gezien hebben, over de
Bazelsche boekdrukkers heen, tot den meester zelven
opklimt, want deze was eerst voor drie jaren gestorven.
Grien overlevering kan historischer zijn ! (z)
De brief is gericht aan Gaguin , een monnik
van de orde der heilige Drievuldigheid (ordo sanctissinuv Trinitatis Redemptionis captivorum), welke orde
ten doel had, gevangenen uit de slavernij der Turken en
Mooren in Spanje en Afrika los te koopen. Naar den
stichter der orde, den heil. Johannes van Matha, werden
de monniken kortheidshalve ook Mathurini genoemd. En

(1) Bij eene andere gelegenheid zullen wij de acht artikels
over The history of the inventing of Printing, van den heer
J.-H. Hessels, in The Academy van Mei en Juni, 1887, toelichten, in zooverre de hier aangevoerde daadzaken niet toereikend
zijn.
Wij verwachten ook van eenen geleerden schrijver, die zich
J. J. M. in de Kbinische Volkseitung, onderteekent, eene grondige wederlegging van den franschen schrijver J. P. A. Madden,
te Versailles, die in zijne boekdeelen Leitres d'un bibliographe
vele « Scheingrunde and Phantaiesspiele » over de invoering der
(Red.)
drukkunst heeft getoond.
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thans lezen we dat gedeelte van den merkwaardigen
brief, wat ons hier uitsluitend belang inboezemt.
(( Willem Fichet te Parijs, doctor der godgeleerdheid, aan den zeer geleerden man Robert Gaguin zijnen
groe t ....
Ik houd mij niet op bij hetgeen gij over de voortreffelijkheid van Frankrijk en Spanje in proza geschreven
hebt, want het is nu daartoe de geschikte tijd niet;
maar wel om aan u zelven over uwe studiën te schrijven. ik
bedoel het herstel der humanistische studiën. Er is, voor
zoover ik er iets van begrijp, eene nieuwe soort van
boekhandelaren ontstaan, die Duitschland, reeds zoolang
ons heugt (d. i. gedurende mijnen leeftijd), naar alle
kanten verspi Bidt (uitgiet, affudit), aan een waar Trojaansch paard gelijk. Deze mannen verleenen aan de
humaniora nieuwen glans. Men verhaalt namelijk, dat
niet ver van de stad Mentz (I) een zekere Johannes
geweest is met den bijnaam G u t e n b e r g (cui cognomen
.Bonemontano), die het allereerst de drukkunst (impressoriam artem) heeft uitgedacht, waardoor niet met het
riet, wat ook de ouden deden, ook niet met de pen,
zooals wij thans boeken vervaardigen, maar met uit
metaal gewrochte (d. i. gegoten) letteren (aereis litteris),
en nog daarenboven snel, smaakvol en fraai, boeken
tot stand gebracht worden. Waarlijk deze man is het
waard dat hem alle muzen, alle kunsten en alle tongen
dergenen, die zich met boeken verlustigen, met godde-

(i) Zooals ik in mijn nieuwste werk bewezen heb, is Johannes
Gutenberg lid geweest der broederschap van Sint Victor bij Mentz.
De stichter van zijn gedenksteen (waarschijnlijk í5o3), de geleerde
Ivo Wittig, was zegelbewaarder van dit broederschap. In het genoemde klooster bloeide in de i6° eeuw eene boekdrukkerij
(Frans Behem -- Bohme).
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lijke lofspraak vereeren, en hem te meer boven de
goden en godinnen de voorkeur geven, hoe meer hij
aan de wetenschappen en de geleerden zijne ondersteuning verleend heeft. Als Liber (1) en de alles voedende
Ceres worden vergood, — gene omdat hij de gave van
Bachus ontdekt en den beker van Acheloos met de ontdekte druiven gevuld heeft ; deze omdat zij den eikel van
Chaonië met de rijkgevulde korenaar verruild heeft; als
door eenen anderen dichter Ceres wordt geprezen, omdat
zij het eerst met gebogen ploeg de aardkluiten doorkliefd
heeft (z), en allen landen het eerst vruchten en aangenaam
voedsel schonk , -- zoo heeft toch deze Gutenberg
(Bonemontanus) veel aangenamer en goddelijker zaken
uitgevonden, daar hij zulke letteren heeft uitgesneden
(litteras exsculpsit), met welke men alles, wat men
moge zeggen of denken, met spoed schrijven, afschrijven
en aan het geheugen der nakomelingschap overleveren
kan. Ook wil ik hier vooral niet degenen met stilzwijgen
voorbijgaan, die nu reeds den meester in de kunst overtreffen. Jlrich, Michael en Martinus zijn daarvan, naar
men zegt, de voortreffelijkste. Zij hebben de brieven
van Gasparinus van Bergamo, door Johannes van Stein
verbeterd, reeds voorlang gedrukt. Ja zij bereiden er
zich reeds op voor, de nauwkeurig door hem verbeterde

(I) Onze schrijver zinspeelt hier op eene plaats bij Vergilius
Georgicon, I, 7-9) : (U bezing ik) .
Libèr en voedende Ceres : daar toch u dankend, de aarde
Tegen den vruchtbaren halm Chaonias eikel verruild heeft,
Met de gevonden druif acheloische bekers bepareld....
Dona liei _ Lyaei* zijn de gaven des zorgenverstrooiera
Bakchos, vgl. Ovidius Metamorphosem IV, II.
(2) Aanhaling uit de Gedaanteverwisselingen van Ovidius (V. 341342) .
Ceres doorkliefde het eerst met tandige ploegen den akker,
Gaf der aarde het eerst tarwe en mildere voeding.

496

KUNST-NIJVERHEID.

Orthographia te drukken — een naar mijn inzicht,
voortreffelijk werk, dat niet alleen voor het gehoor der
studeerende jeugd zeer aangenaam, maar ook voor de
studie van geleerde mannen dienstig is.... In de Sorbonne,
in haast, op den eersten Januari (r), des morgens vroeg
door mij geschreven....
Zijnen vader en leeraar Willem Fichet, doctor der
godgeleerdheid, Robert Gaguin, van de orde der heilige
Drievuldigheid en der gevangenen, hartelijksten groet...
Vaarwel! Uit het klooster der Mathurijnen, op den
eersten dag van Januari (1472).
Wiesbaden, den 5n Maart 1887.
Prof. Dr. A. V. D. LINDE,

Opperboekvoogd.

(1) Dat het ontbrekende jaartal met 1472 aangevuld behoort
te worden heeft de heer JULES PHILIPPE, Origine de l'Imprimerie
-a Paris (1885, p. 175) aangetoond. Vgl. verder : ANTONIUS VON DER
LINDE, Gescliichte der Erfindung der Buchdruckkunst (Berlin 1886,
pp. 732, 925); GUILLERMI FICHE"TI, Parisiensis theologi, quam ad
Robertum Gaguinum de 3ohanne Gutenberg et de artis impressorice in Gallia primordiis nec non de orthographie s' utilitate conscripsit Epistola. Ad exemplar ut videtur unicum in cedibus Sorbonnee
-anno MCCCCLXII impressum nunc in Bibliotheca Basiliensi asservatum denuo edidit LUDOVICUS SIEBER, Universitatis Basiliensis
Bibliothecarius (Bazel, Schweighauser, 1887, 14 blz. 80). In de
Bibliothèque de l'école des chartes, 1887, bl. 172, laat de heer
L. Delisle, in een artikel, getiteld L'origine de l'imprimerie a
Paris, aan den heer L. Sieber, alle eer wedervaren, voor diens merkwaardige ontdekking van Fichets brief.
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paItodijTi83I EthsI,

OOALS men weet, werd de boekdrukkunst inl
Italië het eerst uitgeoefend door Koenraad
Sweynheym en Arnout Pannartz, in het Benediktijnenklooster Subiaco, en genoemde drukkers hebben
hunne nijverheid vervolgens naar Rome verplaatst. Bij
hunne wetenschappelijke ondernemingen krachtdadig
ondersteund door Johannes Andreas de Bossi, bisschop
van Aleria op Corsica, pauselijk ambtenaar te Rome,
gaven zij een aantal klassieke schrijvers en kerkvaders
in het licht. Voor de uitgaaf van den heiligen Hiëronymus schreef onze bisschop den volgenden brief aan
paus Paulus II
cc In uwen tijd is bij de overige genadebewijzen
Gods ook dit geschenk voor de christelijke wereld gekomen, dat zelfs de armste zich voor weinig gelds
eene boekerij kan aanschaffen. Of is het geen roem
voor uwe Heiligheid, dat bóekdeelen, die men anders
nauwlijks voor honderd dukaten koopen kon, tegenwoordig voor twintig en minder goudstukken verworven
worden, en niet meer, zooals vroeger, vol fouten zijn ? Of
dat boeken, die de lezer vroeger nauwlijks voor twintig
dukaten kocht, thans voor vier en zelfs goedkooper te
verkrijgen zijn? En dan -- terwijl alle uitstekende geesten
der oudheid vroeger wegens den verbazenden arbeid en
het veel te hooge schrijfloon bijna onder stof en motten
verborgen bleven, zijn zij onder uw bewind begonnen
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te voorschijn te komen en zich als een volle stroom
over het aardrijk uit te gieten. Want zoo meesterlijk is
de kunst onzer boekdrukkers en lettersnijders, dat niet
slechts onder de menschelijke uitvindingen van den
nieuwen tijd, maar ook onder die der oudheid moeilijk
iets voortreffelijkers kan worden aangevoerd. Waardig
geprezen en door alle geslachten geëerd te worden is
Duitschland, dat ons door deze uitvinding van het
grootste nut geweest is. Dat is het, wat de lofwaardige
en vrome zin van Nikolaas van Cues, kardinaal van St.
Pieter- in-ketenen, steeds gewenscht heeft , dat deze
heilige kunst, die toenmaals in Duitschland ontkiemde,
te Rome mocht worden ingevoerd. Reeds zijn de wenschen
dezes mans, die u, Heiligste vader, als zijn oogappel
liefhad, vereerde en bewonderde, juist in uwen tijd vervuld,
zooals ik geloof, door zijne voorbede op de trappen van den
troon onzes Heeren Jesu Christi. Nadat deze kunst voor
de voeten uwer Heiligheid gelegd is, zal uw pontificaat,
ook in elk ander opzicht lofwaardig, nooit meer een prooi
der vergetelheid der menschen worden, of de wetenschappelijke beschaving zou te eeniger tijd geheel moeten ophouden. Het is iets grootsch, Heiligste Vader
en door God beminde zielehoeder, dat in uwen tijd
het onbeschreven papier of perkament bijna zooveel
kost als het fraaiste drukwerk. Niet zonder grond
hebben vorsten er zich soms op beroemd, dat onder
hun bewind de ledige zak niet goedkooper geweest
is, dan het graan en de wijn en andere dingen van
het dagelijksch leven. ik wil het den toekomenden geslachten in dit boek verkondigen, dat zoo voortreffelijke
meesters der boekdrukkunst onder het pontificaat van
den Venetiaan Paulus I I , door de ons van boven geschonken genade des hemelschen herders, te Rome
hunne kunst met zulke bekwaamheid en vlijt zijn be-
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gonnen uit te oefenen, dat wij ons heden de boeken bijna
voor minder aanschaffen dan voorheen alleen het inbinden gekost heeft ».
Onbewust wees onze letterkundige bisschop hier
reeds in het jaar 1468 op een der groote nadeelen der
nieuwe uitvinding : te snelle vermenigvuldiging en ten.gevolge daarvan het al te spoedig vallen van de prijzen der boeken. Althans hij zag zich weldra genoopt,
voor zijne beide vrienden het volgende smeekschrift aan
paus Sixtus IV te richten.
« Algemeen heerschte eertijds onder de heidenen de
meening, o Heiligste vader, dat alle dingen aan de
goden, maar dat de goden, ook de oppergoden, allen
aan het noodlot gehoorzaamden. Onder alle godheden
zou namelijk alleen het Noodlot, de noodzakelijkheid,
zonder eenig hooger beroep, eene tyrannieke opperheerschappij uitgeoefend hebben. De dwaling dat ditzelfde
in waarheid ook van de christenen gezegd zou kunnen
worden, kan hoofdzakelijk door uwe wijsheid en goedertierenheid weerlegd worden. Dat gij u moogt verwaardigen, op barmhartige wijze tegen haar op te treden,
daarom smeken de geringe dienaren uwer Heiligheid,
onze boekdrukkers Koenraad Sweynheym en Arnout
Pannartz, de eerste meesters dezer allernuttigste beschavende kunst in Italië, de grootste handwerkers der stad
Rome, knielend voor de voeten uwer Heiligheid en den
grond kussend, dien de voetstappen uwer Heiligheid
gedrukt hebben. Want ik zelf, (als pauselijk boekwaarder)
uwe schepping, heb de andere brieven, in eigen naam,
maar dezen brief in naam van genen (twee boekdrukkers), zoowel vroeger aan uwen voorganger als naderhand
aan uwe Hoogheid geschreven. Ziehier dus, Heiligste
vader, de roepstem der drukkers, die onder zoo grooten
voorraad papier zich afsloven en, indien uwe goedertierenheid hun niet te hulp komt, versmachten :
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KUNST-NIJVERHEID.

(( Wij hebben het eerst de zoo voordeelige kunst,
met veel moeite en groote kosten, ten tijde van uwen
voorganger, uit Duitschland aan het Roomsche hof
gebracht. Wij hebben de andere bóekverkoopers door
ons voorbeeld aangevuurd, dat zij hetzelfde gewaagd
hebben. Wij hebben de anderen, die zich wegens de
groote kosten van een zoo gewichtig bedrijf of geheel
6f gedeeltelijk lieten afschrikken en als het ware op een
hobbeligen weg struikelden, met nieuwen moed en verdubbelde kracht en onder de grootste moeilijkheden
geschraagd. Thans evenwel zijn eindelijk ook onze
krachten geheel uitgeput (defecti nervis et sanguine),
en smeken wij om uwe verhevene hulp. Als gij de
lijst der door ons gedrukte werken gelezen hebt, zult
gij u verwonderen, o verhevenste Vader en bekleeder
van den apostolischen Stoel, dat er genoeg papier of
linnen voor zoo groot eene menigte van boeken voorhanden geweest is ! En opdat gij, die als paus met zoo
vele andere dingen bemoeilijkt wordt, de lijst moogt
lezen, zal deze aan uw gerichte brief niets anders
bevatten. Want als gij de namen van zulke groote
schrijvers vernomen hebt, zult gij, indien wij omtrent
uwe welwillendheid goed onderricht zijn, moeilijk kunnen nalaten ons terstond te ondersteunen, en gij zult
door geene zwarigheid van welken, aard ook daarvan
kunnen worden afgeschrikt. » »
Thans volgt de opgaaf van 28 werken, die de
genoemde drukkers van 1465 tot in de lente van 1472
te Subiaco en Rome in 47 uitgaven ter perse gelegd
hebben. Ik heb ' dezen oudsten « fondskataloog » op
bladzijde 171 mijner « Geschiedenis van de uitvinding der
boekdrukkunst » bewerkt. Er blijkt daar, dat tengevolge,
der nieuwe uitvinding de voorraad dezer éene boekdrukkerij gedurende zeven jaren meer dan I24 millioenen
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gedrukte bladen met ongeveer tien milliarden volle
regels of twintig milliarden regels der kolommen omvat.
Hoeveel schrijvers zouden daarvoor noodig zijn geweest !
Doch keeren we tot onzen smeekbrief terug.
« « De som van al deze boekdeelen bedraagt, zoo.
als uwe goedheid, Heiligste vader, ziet, indien wij ons
niet bedriegen, I2475 (kwartijnen en folianten),
voorzeker een ongehoorde massa en ons, uwen boekhandelaars, voor zoover zij noch onverkocht voorhanden
is, ondragelijk wegens den nood, waarvan wij in het
begin van den brief gewag gemaakt hebben, Want de
groote uitgaven, noodig tot levensonderhoud, kunnen,
daar zich geen koopers opdoen, niet meer door ons
bestreden worden. En dat er geen koopers voorhanden
zijn, daarvoor is er geen doorslaander bewijs, dan dat
ons groote huis vol boeken maar leeg van de noodigste
dingen is. Op u dus, goedertierenste Vader, die zoo
wijs en geleerd zijt, steunt onze hope ; gij zijt in staat
onzen nood te doen eindigen, opdat wij niet te gronde
gaan. Verleen ons hulp van den verheven troon uwer
majesteit. Wij zijn bereid, u naar uw welbehagen zoovele onzer gedrukte boekdeelen af te staan, als en aan
wien gij wilt. Uwe overgroote welwillendheid kome ons
toch met een of anderen liefdedienst te hulp, waardoor
wij ons en de onzen kunnen verzorgen. Alleen voor de
uitgaaf der werken van Nicolaas van Lyra hebben wij
zulke groote onkosten gemaakt, dat wij niets meer over
hebben om er van te leven. Konden wij onze werken
verkoopen, wij zouden niet alleen niets van uwe goedheid
verlangen, maar tegen den nood dezer hachelijke tijden ons
penningske kunnen bijdragen, wat wij ook zullen doen,
zoo vaak door uwe ondersteuning het geluk ons vriendelijker toelacht. Intusschen, Heiligste vader, moge uwe
barmhartigheid ons helpen, daar wij zoo arm geworden
7
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zijn. Heiligste vader, moogt gij steeds gezondheid en
voorspoed genieten ! Rome, den Zon Maart 1472, in het
eerste jaar van uw goLdertieren pontificaat. » »
V. D. LINDE.

Wiesbaden.

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

tSen brietioubig bortoraat aan be 'koogesOoor »an
reutien, o p 13 % rtoDer 1722.

E oude hoogeschool van Leuven, geopend in
1426, gesloten, door het fransche gemeenebest,
in 1 797, werd hersteld in 1834, en heeft sedert
,dien in bloei en roem toegenomen.
In 1638 schreef een harer kweekelingen , tevens
hoogleeraar, Erycius Puteanus, in zijn niet onaardig
boekje : Sedigh leven, daghelrcks Brood, het volgende
puntdicht
LOVEN is een oude bloem ;
Jeughdoms was en Wijsheydtsroem :
Hier is Pallas, komt en leert :
Arbeyd, wilt ghy zijn geleert.

De Brabantsche school is wezenlijk de « wijsheydtsroem )) van den lande. Gedurende bijna vier eeuwen
was zij de voedster van al de mannen die België op
wetenschappelijk gebied tot eere verstrekten.
Over de leuvensche hoogeschool is er veel geschreven.
Dank aan de schriften van Valerius Andreas, Vernuhe us,
Foppens, vande Velde, Bax, de Ram en Reusens, zijn wij
in bezit van volledige inlichtingen over haren oorsprong,
hare inrichting en over de verdienstelijke mannen die
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zij heeft voortgebracht. Doch, weinig weet men tot dusverre van de gebruiken welke er vroeger in zwang waren,
en bij de afschaffing van het sticht, in 1797, te zoek
gingen. Elke aanwinst onder dit opzicht moet dan ook
den geschiedvorscher welkom wezen. Hiervan overtuigd,
gaan wij den lezer het verhaal mededeelen van eene
academieplechtigheid, welke in 1722 plaats heeft gehad.
Voor dit opstel hebben wij geput in de archieven
van Leuven en in een verhaal des tijds, waarvan wij,
een exemplaar hebben teruggevonden ( t).
Drie graden waren bij de faculteiten der hoogeschool te nemen : 1° het baccalaureaat, 2° het licentiaat,
en 3° het doctoraat. Het doctoraat, dit laat zich begrijpen, was de hoogste graad. Het vorderde jarenlange
studiën eni werd niet genomen dan door hen die reeds
met het leeraarsambt bekleed waren, of die er zochten
mede bekleed te worden. Ook veroorzaakte het inrichten
van ontvangsten en gastmalen groote bekostiging, welke
door den bevorderde moest gedragen worden.
Ten jare I22 werden er, op een en denzelfden
dag, drie leeraren der hoogeschool tot het doctoraat
in beide rechten, dat is de geestelijke en de wereldlijke
rechten, bevorderd. Deze , bevordering gaan wij verhalen.
De kandidaten waren :
1° ARNOLD-JOSEPH VAN BUGGENHOUT, geboren
te Leuven, den 7n September 1693, zoon van Jan-Francies
van Buggenhout en van Isabella Phillippi, leeraar ad
pandectas, sedert 1719 ;

(1) Solemnité de la promotion doctorale C3 droits de Mrs van
Buggenhout et Hony, professeurs ordinaires, et Poringo, professeur royal en l'Université de Louvain, au mois d'octobre 17229,
in 40, van drie bladzijden.
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2° JAN-BAPTISTE HONY,

geboren te Brussel, leeraar

ad decretales, priester, kanunnik van Sint Peeter en

voorzitter van 's konings kollege;
30 HENDRIK-ANTOON PORING°, geboren te Thienen,
den 16n Februari 1691, zoon van Jan-Herman Poringo
en van Maria Suzanna van Ranst-de Berthout, leeraar
in het wereldlijk recht.
Te Leuven gaf de bevordering tot het doctoraat
steeds aanleiding tot het inrichten van luisterlijke feesten,
welke gewoonlijk drie dagen duurden. Zulks was des
te gemakkelijker daar de bevolking de hoogeschool hartelijk lief had. Zij aanzag haar niet alleen als eene bron
van stoffelijke welvaart, maar tevens als den luister der
gemeente. Wanneer de hoogeschool feest vierde, vierde de
bevolking mede, en van daar dat de academieplechtigheden
steeds met de meeste pracht omringd waren.
De bevordering moest op den 12 n October en de
twee volgende dagen plaats hebben. Een Leuvenaar bevond zich onder de candidaten ; zulks was voldoende
om de belangstelling en de genegenheid der bevolking meer
algemeen op te wekken.
Reeds eene maand v66r de plechtigheid had men
zich in de onderscheidene wijken der stad bezig gehouden om alles in gereedheid te brengen ter versiering
van gebouwen, straten en plaatsen. Praalbogen had
men opgericht, denneboompjes geplant, draperien en
bloemenslingers in de straten gehangen, jaarschriften
geplaatst, vlaggen en wimpels uitgesteken. De gevels
der kollegen en der voornaamste huizen waren met
Audenaardsche of Doorniksche tapijten behangen. De straten en plaatsen waar de stoet moest doorkomen, waren
met witten zand, lovers en bloemen bestrooid. In één
woord : Leuven had haar feestkleed aangetrokken.
De plechtigheid had om zoo te zeggen de bevol-
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king verdubbeld. Het krioelde in de straten van vreemdelingen uit alle deelen des lands toegesneld om het
feest bij te wonen. Overal heerschte er beweging en
vroolijkheid.
De plechtigheid nam den 12 n October, om 8 ure
des morgens, aanvang met de uitnoodigingen tot het
feest. De stoet vormde zich ter Halle. Hij werd geopend
door timbalslagers en trompetters. Dan volgden de deurwaarders en boden der Hoogeschool. De bedellen der
vijf faculteiten traden in den stoet met hunne gouden
en zilveren staven. De studenten zaten te paard, elk
den sluier dragende van de faculteit waartoe hij behoorde.
Daarop volgden verschillende kostelijke rijtuigen, met
vier en zes paarden bespannen. Een muziekkorps ging
de drie candidaten vooruit. Zij waren gevolgd van drie
gezelschappen van studenten in de rechten, op het schitterendst gekleed en te paard gezeten. Elk gezelschap was
voorafgegaan van timbalspelers en trompetters, alsmede
van eenen Prins, rijkelijk uitgedoscht, en gevolgd van
knapen, loopers en stalknechten, paarden aan de hand
leidende.
De stoet begaf zich eerst naar de woningen der
twee eerste hoogleeraren die den last hadden bij het doctoraat voor te zitten, namelijk doctor Jan-Antoon Brenart,
ridder, Heer van Corbeek over Loo, en Armand Bauwens,
kanunnik van Sint Peeter en voorzitter van het Sint
Donatuskollege. Beide hoogleeraren verbleven in de Kattenstraat, de eerste in eene uitgestrekte woning, welke
thans nog bestaat (I), de tweede in het Sint Donatuskollege, 't welk in 1848 is afgebrand.
De twee hoogleeraren, in habitu academico , en

(t) Bewoond door den heer rechter Ferd. de Trooz.
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versierd met de doctorale kenteekens, plaatsten zich in
den stoet vóór de drie candidaten. Zij waren gevolgd
van knapen, paarden aan de hand leidende.,
De stoet begaf zich eerst naar de markt en doorkruiste vervolgens de voornaamste straten der stad,
naar ouder gewoonte tot het feest noodende : den
Rector magnificus, den kanselier en de hoogleeraren
der onderscheidene faculteiten, de wethouders van Leuven,
de abten van Sinte Geertruide, Perk en Vlierbeek, enz.
Zulks had plaats onder het gelui der groote klok van
Sint Peeter en het spelen des beiaards.
Overal werden de uitnoodigers op de vriendelijkste
wijze onthaald, met aanbod van alle soorten van wijn,
likeuren, sucaden en konfituren.
Een onvoorziene omstandigheid kwam de plechtigheid luister bijzetten. De markgravin de Prié, gade
van den landvoogd der Nederlanden, had het besluit
genomen zich met een aanzienlijk gezelschap naar
Leuven te begeven, om den doctoralen stoet te zien
voorbijtrekken, en de jonkheid van haar gevolg daarna ten stadhuize te laten dansen. Onder dit gezelschap
bevonden zich de internuntius, uit Brussel, de prins en
de prinses de la Tour et Taxis en vele andere edellieden en edelvrouwen. De markgravin had den Burgemeester van Leuven, Jonkheer Peeter de Herkenrode
kennis van hare komst gegeven. Dadelijk had de burgemeester den Raad te gader geroepen, en deze besloot
de rentmeesters te belasten spoedig alles voor het dansfeest in gereedheid te doen brengen (i).

( 1 ) « Op heden 12 octobris 1722, die heeren van het magistraet
der stalt Loven, naermiddag, vergaedert present : Jor Peeter de
Herckenrode ende Sr van Arenbergh, borgemeesteren; Jor van
Grave, Jor de Herckenrode, Jor van Bemmel, Sr Claes, Sr Coli-
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Eene schitterende schaar van adellijke jonkers en
,edelvrouwen, in de rijke en schilderachtige kleeding van
die dagen, beklom de trappen van het stadhuis en werd
door den stedelijken Raad heerlijk onthaald, met aanbod van wijn en sucaden. De bezoekers plaatsten zich
in de vensters der groote zaal van bet stadhuis en
zagen met de meeste belangstelling den stoet voorbijtrekken.
De Hoogleeraren en de candidaten moesten het raadhuis binnen trekken om de wethouders van Leuven te
nooden. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om de
markgravin ook te verzoeken het feestmaal van 's anderen
daags met hare tegenwoordigheid te vereeren. Daar zij
besloten lad denzelfden dag de stad te verlaten, bedankte
zij de uitnoodigers voor hunne beleefdheid.
Op het stadhuis werd er gedanst tot middernacht,

,brant, Schepenen; Jor van Donia, Jor van Winghe, d'heer van
Roost, mheer Baron van Schore, Jo r Petit, Jor Cauwenhouven,
jor Coenen, Jor van Cruyninghen, raeden; Sr de Pauw, Sr de
Brauwer, S r Berges, Sr de Hertogh, Sr vander Buecken, Sr
Sterckmems, S r Wiricx, Sr Schellekens, overdekens.
Alwaer den heere Borghemeester heeft rapport gedaen dat
hare Excellentie die vrouwe Marquisinne van Prié aen hem heeft
,laeten aenzeggen, dat sij desen naer middagh, ten stadthuyse
alhier, sal comen sien de cavalcade van de heeren Doctoors ende
dat sij, ten stadthuyse alhier, met haer geselschap, verstaet te
danssen en te diverteren.
Hebben, Mijne Heeren, geresolveert, door de Rentmeesters
deser stadt, alles gereet te doen maecken om haer ende haeren
suite te ontfangen, gelijck als oock alles te doen prepareren tot
het ball, soo van wijn, lickeurs, een schotel succaden, wasse
keerssen als anderssints, door de Rentmeesters deser stads te
betaelen ; alwaer sij hun hebben gediverteert tot in den middernacht, alswanneer hare excellentie is vertrokken naer Brussele. »
(get.) J. VAN BESTEN.
Resolutien van het rnagistraet van Leuven
van 1722, fo 'log.
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toen de markgravin de Prié, met haar gezelschap, naar
Brussel wederkeerde.
Wij vergeten te melden dat de wethouders van
Leuven de hoogleeraren en de candidaten ten stadhuize
gulhartig deden beschenken. Zulks leeren wij uit de
rekeningen der gemeente (I).
(1) Ziehier een uittreksel
« Item, betaelt aen de huysvrouwe van S r Leunckens de
.comme van vijftigh guldens, acht stuyvers, voor een half aeme
Renschen wijn gelevert, ten dienste deser stadt, ten tijde der
noodinghe der doctoren met hunne cavalcade, in october 1722,
Bico 3o — 8 —.
« Item, betaelt aen Sr Meeus de somme van hondert guldens, twee stuyvers, een oort, voor geleverden wijn, ten tijde der
noodinghe der heeren doctors, ende voor de ballen ten stadthuyse,
den 6en september 1721, en 11 october 1722, dico ioo -- 2 - I.
« Item, betaelt aen Sr Vander Haert de somme van een
hondert eenendertigh guldens, voor bancket, flambeeuwen ende
kerssen gelevert ten behoeve deser stadt, den 12 en 8 bris 1722, op
de noodinghe der voors. Doctoren ..... dito 131 -- o —.
« Item, betaelt aen de boden deser stadt de somme van elf
guldens, vier stuyvers, voor hunne devoren int draeghen van
't banquet ende beschencken, ten tijde van de voors. noodinghe,
dico i 1
4 —.
« Item, betaelt aen Alexander Maes de somme van twelff
guldens, voor het luyden, op den 12 8bris 1722, ten tijde der
noodinghe ter saecke der voors. doctoraeten ., . dico 12 - o —.
« Item, betaelt aen H . Dujardin de ' somme van vijff guldens,
twelff stuyvers, voor het bayarden, ter saecke ende tijde voordico 5 -- 12 -.
schreven
« Item, betaelt aen P. Der Boven de somme van twee
guldens, twee stuyvers, voor, ten tijde der voors. noodinghe,
gespannen ende gesloten te hebben de ketinghen aen deser stadtsbinnepoorten, door ordre der heeren Borgemeesters, dico 2 - 2 --.
« Item, betaelt aen Peeter Romson, cum suis, deser stadtsdienaers, de somme van vier guldens, vier stuyvers, voor hunne
,devoiren gedaen ten tijde der voorseyde noodinghe der doctoren,
dico 4 — 4 —.
« Item, betaelt aen Henricus vander Borcht cum suis, stadsspeelluijden, de somme van tweeentwintig guldens, sesthien stuyvers,
drijoorden, voor het spelen van de ballen gehouden ten stadtshuijse,
dico, 22 - 16 -- 4. »
den 22 octobre 1722
Rekening der stadt Leuven van

1722.
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De 13 e October was de dag van het doctoraat. In
den morgen vormde zich op nieuw de stoet. De studenten, elk eene roede in de hand, gingen, ditmaal te
voet, de Hoogleeraren Brenart en Bauwens afhalen en
geleidden ze naar de Halle. Na hunne aankomst begonnen de candidaten, op beurt, hunne Theses tegen de
licenciaten te verdedigen. De wederzijdsche aanvallen en
afweringen waren schitterend en de ingewijden werden
van de waarde der candidaten overtuigd. De redetwist
geëindigd zijnde, vereenigden zich al de hoogleeraren in
de rechten om over de zaak te beraadslagen. Daar destemming aan de candidaten gunstig was, werden zij
door den hoogleeraar Brenart voorgesteld aan den hoogleeraar Libert Wirix, Prior van het Strikt-College van
de faculteit der rechten, om bevorderd te worden. Na
den zegen ontvangen te hebben van Alexis-AntoniusChristianus-Ferdinandus, prins van Nassau, proost van
Sint Peeter en kanselier der Hoogeschool, beklommen de
candidaten het leergestoelte en plaatsten zich aan beide
zijden der twee voorzitters. Deze hoogleeraren hielden op
beurt eene aanspraak in 't latijn, over de waardigheid
van het doctoraat in beide rechten, alsmede over de,
beroemde mannen die, in dit vak, bij de hoogeschool,
in vroegere dagen, hadden uitgemunt met andere diensten welke zij aan Kerk en staat hadden bewezen.
Daarna ontvingen zij de candidaten tot de doctorale
waardigheid, hun de wetboeken toe en open ter hand
stellende. Vervolgens bekleedde de eerste voorzitter ze
met de doctorale kenteekens, te weten den slependea
tabberd, in zwarten fulp, de roode bonnet, den gouden
ring, het roode schouderlaken, afgezet met hermelijn,,
en de gouden keten. Na hun de beteekenis van elk dezer
voorwerpen verklaard te hebben, gaf hij ze den academiekus, onder de hartelijkste toejuichingen der aanwezigen.
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Hierop vormde zich op nieuw de stoet. Hij verliet,
voorafgegaan van een muziekkorps, de Halle en begaf
zich naar de kerk van Sint Peeter, onder het gelui der
groote klok en het gejuich der menigte. ,Na dat elke
candidaat aan het altaar van Onze lieve Vrouw (Sedes
Sapientice) het gewoonlijke geschenk had neêrgelegd,
keerde de stoet naar de Halle terug. In de groote zaal
van het grijze gebouw der vaderen had men een noenmaal
voor zes honderd man in gereedheid gebracht. Al de
tafelgenooten waren gegradueerden of lieden die tot den
adel behoorden. Het banket was heerlijk. Ziehier hoe het
moest ingericht wezen. Wij schrijven af uit een handschrift des tijds :
« Voor het eerste gericht (i).

I. Gesprinckt vleesch werm.
2. Haemele bouten gelardeert.
3. Kieckenpasteyen.
4, Speetverckens gebraeden.
5. Kalffspastijen.
6. Capuijnen gestooft met steelen van arteschocken,
cellery, cardoenen, marchepijnen, enz.
7. Calcoenen gelardeert.
8. Amandel taerten.
9. Vincken met corrinten, enz.
Jo. Venesoen hutspot van hertreede oft wildt verken.
II. Duyven gestooft.

(i) Dat bij deze gerechten niet aan verschillende dagen moet
worden gedacht, bewijzen ons bij voorbeeld de jaarlijksche schepenenmaaltijden te Diest, uitgegeven door Karel Stallaert (Diest, Havermans,
1886) alwaar dergelijk banket wordt beschreven en nauwkeurig de
dagen van de gerechten worden onderscheiden. Een enkel banket
(Red.)
telde een zeker aantal gerechten.
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Calffsvleesch gefriseert.
Haemele schouders gebraeden.
Kalffsvleesch gebraeden.
Haesen gebraeden.
Hertevleesch gebraeden.
Mechelschen onbeijt.
Blomcoolen, met vorsten ofte andere potagie de principaelste naer het saisoen ofte nieuwigheyt van den tyt,
ieder schotel versiert op zijn magnificste.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tweede gericht.

I. Fesanten gebraden, ten minste twee in ieder schotel,
ende een schotel van drije fesanten voor den hooghweerdigen heere Rector.
2. Capuijnen gebraeden, twee in ieder schotel.
3. Lamsvleesch gebraeden.
4. Blanc-mangé, de schotel eerlijck gevult.
5. Sprieten.
6. Venesoen pastijen werm, voor groot wildt.
7. Patreijsen gebraeden, vier in eicke schotel.
8. Bosch Sneppen, vier in ieder schotel.
9. Wilde Coneijnen gebraeden, ten minste twee in een
schotel.
10. Grefoelen vijff in een schotel.
I I . Calcoenen gebraeden werm, een in een schotel, maar
twee in de schotel van den Heere Rector.
12. Wilde entvogels, twee in een schotel.
13. Citroen taerten met succaden.
14. Stukken van reeden gebraeden.
15. Stukken van wildt vercken gebraeden.
16. Leysters gebraeden oft Waetersneppen, twelff in een
schotel.
17. Quackelen oft leeuwercken gebraeden. Idem, boven
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oft op de schotel spaensche cappersolijven, citroenen
en oragnieappels. Ider , schotel versiert op zijn.
magnifickste.
Derde gericht.
I. Westphaelsche hespen.
2. Geroekte tonghen.
3. Gelye van verscheyde coleuren, met sitroen schellen
vervult selve op de canten van de schotels.
Wilde
verkenshooffden.
4.
5. Scauisse de Bouloigne.
6. Herte pasteijen.
7. Fesanten pasteijen.
8. Haese pasteijen.
9. Calcoenen pasteijen.
1o. Patreijse pasteijen.
I I. Swaene pasteijen.
12. Pauwe pasteijen.
13. Coneijne pastijen. Op ieder pasteije ten minste drije
vaenkens, ende oock op de westphaelsche hespen
ende verskenshoofden.
Eerste

Bancquet. (Decert).

Marsepeijnen, van eenen pattacon, ten minsten, het
stuck, versiert met roosemareijentacken, versilvert
oft vervult, met omslaende capittelstocken ende ander
ciraet, ten minste drije op de taeffel van den
heere Rector.
2. Pasten de Genua.
3. Geheele peiren de Genua.
4. Maderesche drooghe groote succaeden.
5. Geconfeijte persen.
6. Suijcker amandelen.
7. Oraingnie appelen geconfeijt.

I.
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8. Melinder visch.
9. Feijn mustasoelen.
1o. Geconfeijte vinckeltaeken.
II. Feijn makarons.
12. Capittelstocken.
I 3. Citroen bisquiet.
14. Pomadellen.
I5. Caneelromeijn.
16. Suijckerhoofden.
17. Oraignie schellen.
1,8. Permisaen.
19. Suijcker oblie.
20. Suijckernaegels.
21. Geconfeijte drooghe kriecken.
22. Drooghe geconfeijte pruijmen, in ieder schotel ten
minste een pont.
Voor het leste bancquet, voor de hooghe taeffel
van den heere Rector, de welcke moet versch gedeckt
worden met damaste ammelaecken en servetten.
Voor eerst sal gestelt worden, in handen van de
Bedellen van ieder faculteyt, 20 potten hypocras, gemaeckt
van goeden rinschen weyn, met zijne behoorlyke ingredienten, welcke bedellen sullen gehouden sijn te blijven
staen aen de voors. taefel, om den selven te schincken,
op pene van arbitraire correctie, welcke hypocras sal
moeten gevisiteert worden en geproeft van de heeren
(die de andere speysen sullen visiteren, wel te .rerstaen
dat de voorseyde bedellen sullen potten met hypocras
hebben, om te schincken naer proportie en getal der
persoonen van de respective faculteyten ; hier toe het
bancquet moet bestaen in den eersten in
Vier schotelen drooghe abricoen geconfeyt.
Vier schotelen oraigne appelen.
Vier schotelen suycker oblien.
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Vier schotelen capittelstocken.
Vier schotelen drooghe pruymen van Marseillien.
Vier schotelen drooghe succaden.
Vier schotelen vinckeltacken.
Vier schotelen geconfeyte drooghe peiren ofte candyssuycker van Vranckerijck. Iedere schotel van vijff
vierendeelen. »
Deze spijskaart was opgemaakt geworden in 1682,
voor al de doctoraten, in eene vergadering van de leden
der hoogeschool. Zij leert ons dat men er te Leuven,
voor uitkwam, wel te eten. Doch, het valt in het
oog dat zulk een gastmaal kosten moest veroorzaken,
welke slechts door zeer bemiddelde lieden konden gedragen worden. Geen wonder dus dat het Staatsbestuur
van Maria-Theresia, bij zijn reglement van 13 Februari
1 7 55 die verkwistingen te keer ging.
Gedurende het banket liet een muziekkorps zich
hooren. Feestteugen werden er ingesteld op de gezondheid van den paus en van den keizer. Latijnsche
gelegenheidsliederen werden er gezongen, en alles liep
in de beste orde en vriendschap ten einde.
Des anderen daags had er een nieuw banket plaats,
opgedragen aan de vrouwen en jufvrouwen van Leuven
en de omliggende steden. Dit feestmaal werd gesloten
door een luisterrijk bal, waarop gedanst werd tot laat
in den nacht.
Zoo eindigden de doctorale feesten van 1722.
Vast zal de lezer wenschen te vernemen wat er
van de drie doctors geworden is. Aan dit verlangen
gaan wij voldoen
Arnold-Joseph van Buggenhout was een man van
hooge wetenschap. In 1 731 werd hij eerste hoogleeraar
van het geestelijk recht. Hij was mede voorzitter van
het Sint Donatuskollege en kanunnik van het kapittel
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van Sinte Geertruide, te Nijvel. Achttien maal bekleedde
hij de hooge waardigheid van Rector magnificus der
hoogeschool. In deze waardigheid ontsliep hij , den,
I9n Juli 1756, en werd met eene groote lijkstatie binnen
de kerk van Sint Peeter begraven.
Jan Baptist Hony, werd na negen jaren de Decretalen onderwezen te hebben, den 7n December 1731,
geestelijke Raadsheer in den grooten Raad te Mechelen.
In de maand Januari 1745 werd hij, buiten zijn weten,
door Maria-Theresia, tot bisschop van Roermond be
noemd. Doch zich daartoe onbevoegd achtende, weigerde
hij deze waardigheid te aanvaarden. Toen hij op 15- November 1744, in den grooten Raad eene zitting bijwoonde, werd hij door eene geraaktheid getroffen, die
zijn leven in gevaar bracht. Het overige zijner dagen
sleet hij bij zijne bloedverwanten, te Brussel, alwaar
hij ontsliep, den 19" Februari 1765.
Hendrik-Antoon Poringo, werd, den 26n Mei 1722,
door prins Eugenius van Savoye tot koninklijken hoog
leeraar in de rechten benoemd. Hij vervulde dezen post
met luister tot op den dag van zijn overlijden, den
16n Juli 1763. De man werd in de kerk van Sint Peeter
begraven, naast zijne gade Maria-Catherina van Wevelin-choven, die reeds den 31 n Maart 1749 was ontslapen..
ED. VAN EVEN.

Leuven, 5'uli, 1887.
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DES EXPOSITIONS INDUSTRIELLES.

7Li 43rarc6 eancBUro Z(ntrnatonat beo 5ciencso d b#
Tlntuotrie $g BruyeIIeo 1888.

0S' lecteurs n'ignorent pas que, grace a l'initiative
hardie de M. L. Somzée, représentant de Bruxelles,
une société anonyine dite du « Grand Concours
International de 1888 », a été fondée dans le courant de
l'année 1886, et que le Gouvernement beige a accordé
a cette entreprise un subside important et un appui
moral considérable.
Depuis un certain nombre d'années, les principales
Puissances de l'Europe ont ouvert périodiquement de
grandes expositions, d'ordinaire internationales , et i1
suffit de rappeler le succés des expositions de Londres
et de Paris, l'affluence des visiteurs qu'elles ont attirée,
les développements du commerce et les progrés scientifiques ou industriels qu'elles ont provoqués , pour
reconnoitre l'utilité que présentent ces tournois pacifiques entre les producteurs des diverses nations du globe.
La Belgique , qui avait pendant trop longtemps
différé de suivre ces exemples, a néanmoins montré
d'abord a Bruxelles, lors de l'Exposition nationale de
1 88o , ensuite a Anvers , par l'Exposition universelle
8
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de 1885, qu'elle possède tous les éléments nécessaires
pour mener A. bonne fin ces entreprises dans lesquelles
un petit pays comme le n5tre peut, s'il fait appel a
une patriotique union de tous ses enfants, marcher
l'égal des grandes nations.
Ii s'agit aujourd'hui d'une tentative nouvelle. En
effet les fondateurs du Grand Concours de 1888 vont
établir, a. c6té d'une Exposition Universelle, organisée
dans le même esprit que les précédentes, un véritable
concours comprenant autant de subdivisions que l'Exposition comptera de classes. Les exposants pourront
a leur gré prendre part ou non aux divers concours;
dans le premier cas ils lutteront avec leurs conairrents
de tous les pays et pourront remporter des primes en
numéraire se montant jusqu'à 25,00o francs pour tin
seul concours; dans le second cas ils ne participeront
qu'aux récompenses des exposants proprement dits. En
définitive, l'exposition a pour but de rehausser la valeur
du Grand Concours et ce dernier est de loin la partie_
la plus importante de Fentreprise. Le but poursuivi,
et particulier a l'exposition de 1888, est de couronner
les progrès réels quels qu'ils soient dans le domaine des
sciences industrielles, sans attacher comme autrefois
une importance souvent exagérée aux installations, aux
antécédents etc. des exposants.
Voici a cet égard ce que nous lisons dans une circulaire que le Commissariat Général du Gouvernement
a adressée a tous les comités qui organisent les concours :
« Dans les expositions qui ont précédé celle-ci, c'était
parfois le fabricant qui était primé et non l'objet exposé :
on accordait une part très large a des points de coinparaison d'une valeur relative, tels que la surfac. occupée par les installations de l'exposant, l'importance des
capitaux engagés, le nombre des ouvriers employés, celui
des récompenses obtenues antérieurement, etc.
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tc II convient, pour assurer le succés du Grand
Concours et lui conserver sa valeur et son originalité,
de lui doener tous les caractéres d'un concours réel et,
partant, de faire en sorte que les jugements portés sur
les objets présentés en réponse aux desiderata n'aient
généralement pour base que des éléments directement
mesurables , ou résultant d'essais concluants.
4 Dans cet ordre d'idées, it parait indispensable
d'étudier, sans aucun retard, le programme des essais
a effectuer. »
Pour bien comprendre le but et l'utilité de cette
circulaire it ne faut pas perdre de vue que les comités
n'ont pas seulement fait un appel général aux exposants, mais qu'ils ont, chacun dans sa sphére d'attributions, rédigé un programme de questions (ou de
desiderata) sur lesquelles l'attention des concurrents est
particulièrement appelée, sans que pour cela les questions
non prévues soient exclues des concours.
La somme consacrée aux primes en numéraire, à
l'achat des médailles, diplómes etc. s'éléve a cinq cent
mille francs.
Le comité exécutif fait connaitre en ce moment
les conditions du concours, les desiderata, etc. aux diverses nations au mogen de circulaires, affiches, documents
rédigés dans les principales langues de l'Europe. Déjà
ont été expédiés tous les documents qui concernent Ie
concours ouvert entre tous les artistes et architectes
pour les constructions a ériger dans les parcs de l'Exposition. Ces parcs seront établis sur l'emplacement de
I'ancien champ des manoeuvres de Bruxelles, á l'extrémité de la rue de la Loi, comme le furent ceux de
l'Exposition nationale de i880.
Quant aux bátiments proprement dits, le Grand.
Concours a fourni une excellente occasion de terminer
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les constructions de 1'Exposition nationale, qui depuis
188o étaient restées dans un véritable abandon. Seuls
deux grands pavillions isolés, utilisés de temps á autre
pour des expositions horticoles, rappelaient les splendeurs
passées. Aujourd'hui un vaste hémicycle, destiné à relier
les pavilions, est en construction et viendra doneer á
l'ensemble des bátiments un caractère vraiment monumental. Voici du reste un résumé sommaire des travaux en
cours d'exécution, d'après une note of picielle :
Mètres carrés.

0) Halles circulaires, tout en pierre bleue.
Entrepreneur Ed. Baar, de Liège. Surface
environ
1200
20) Halies centrales, en fer. Entrepreneurs : les
Sociétés J. Cockerill et Rolin (Braine-leComte). Surface environ. . .
20000
30) Hanes latérales, en fer. Entrepreneur : la
Société de la Biesme à Bouffioulx. Surface
environ ..
i 8000
Total de la surface couverte á construire
(non compris les bátiments existants) . . 39200
Le montant de la dépense est d'environ 2,5oo,000 fr.
Il sera employé
environ 7,000,000 de kilogrammes de fer.
4,000 mètres cubes de pierre bleue.
3o,000,000 de briques.
400,000 kilogrammes de zinc
3o,000 mètres carrés de vitres.
8,000 mètres cubes de bois
Ces travaux, qui dolvent être achevés dans le courant
de février prochain, occuperont une moyenne de quatre
á cinq cents ouvriers.
Les adhésions arrivent en grand nombre, surtout
de l'Angleterre, de la France et de l'Italie. La section
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beige sera a la hauteur de ses rivales : le Gouvernement
a placé a sa tête le comte Adolphe du Chaste' de
la Howarderie ; ii ne pouvait mieux choisir. M. le
Représentant Cte Adrien d'Oultremont, qui a fait ses preuy es a Paris en 1878, à Bruxelles en 188o, á Anvers en
1885 et dont le talent d'organisateur est reconnu et appré6.é de tout le monde a été appelé aux fonctions de Commissaire Général. Enfin le Comité exécutif, que secondent
plus de cinquante comités spéciaux, se compose de Messieurs Buls, Bourgmestre de Bruxelles, Somzée, Jamar F.,
Mourlon Ch., Monnoyer et Systermans.
Bon A.

DE

F., Ingénieur.

Fin aoett, 1887.
(A continuer).

etterianboc4 tetteren in Aranfirijfi.
Lettre a Frédéric Mistral.

De heer Louis de Backer, de welbekende schrijver
der Etudes néerlandaises en getrouwe aanhanger der
Dietsche Warande, richtte in de maand Mei eenen brief
aan de tegenwoordige redactie, waaruit wij zonder opmerkingen het volgende mededeelen.
t( La Provence a son mouvement provencal comme
la Flandre a son mouvement flamand. Elle a tenu
récemment ses assises a Cannes, oil Mistral, le célèbre
auteur de Mireille, que vous connaissez, a prononcé
un beau discours en langue provencale, mais it l'a
terminé par une boutade contre le Nord. C'est ce qui
m'a inspire la lettre ci-jointe, que vous pouvez publier
dans la Dietsche Warande, si vous le jugez convenable.
Recevez, etc.
Ziet hier den brief.
Cannes (Alpes maritimes), le 31 mars 1887.
Monsieur et illustre maïtre,
J'ai eu le bonheur de vous entendre à Cannes et j'ai applaudi
votre éloquent discours provencal. Mais vous avez cité la strophe,
chantée it y a trente ans, par un de vos vieux amis de Provence
u Lou Nord aura tout co qu'avié,
D'ordi, de blad et de civado.... »
(Le Nord aura.., tout ce qu'il avait, de l'orge, du blé et de
l'avoine,..)
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Te s ..:is du Nord, Monsieur, et de plus je suis flarnand ; cost
vous dire que je parle une langue qui est aux antipodes du
provencal. C'est pourquoi je viens vous demander respectueusement la permission de vous faire remarquer, que le Nord produit
autres chases que de Forge, du blé et de l'avoine. Il produit
encore l'huile que donnent l'coillette et le colza, le lin qui fournit
la toile, la betterave dont on extrait du sucre, le houblon dont
on fait la bière, la houille qui anime les machines de 1'industrie.
Ce n'est pas tout, Monsieur; le Nord produit aussi des fleurs et
la Poésie.
Les expositions florales du Nord so pt renommées, et sa poésie
flarnande ou néerlandaise a été cultivée, et l'est encore, par des
poètes dont le nom passera a la postérité.
II y aura bienteit vingt ans, j'eus l'honneur d'assister a Amsterdam
a l'inauguration de la statue de Vondel, le plus grand des poètes
de la Hollande. et j'y ai entende une cantate d'un de mes amis
en l'honneur de la Poésie :
ic 6 Poésie ! La ou tu passes, les lys et les roses s'épanouissent
« en arc-en-ciel, et leurs parfums raniment les cceurs ; tu précèdes
« la beauté qui triomphe de tout et arrête la respiration sur nos
« lèvres, tandis que nous suivons humblement ses pas.
« Lorsque
« la harpe de Vondel résonne au loin par les villes et les campagnes,
« la nuit disparaat et le jour brille dans tout son éclat, et alors l'Eden,
« si longtemps perdu, est retrouvé. -- « ó Poésie, image bénie des
« esprits célestes, tant que tu vis, la part de la terre est encore belle I »
N'est-ce pas ainsi que vous aussi, Monsieur, vous comprenez
la poésie ?
Dans votre magnifigne poème de Mireille, vous avez chanté
la fidélité dans l'amour. Des chants, restés longtemps' populaires
en Flandre, ont célébré le même sentiment : « Une jeune fille se
« levait le matin de bonne heure, et s'en allait sous les tilleuls
íc pour attendre son amant, et son amant ne venait pas. -- « Un
cc jour, un cavalier s'approche d'elle et lui dit : « Mon enfant que
« faites-vous ici toute seule I Venez-vous compter ces arbres verts
cc ou cueillir ces fleurs? » -- « Non, je ne viens pas compter
« ces arbres verts ni cueillir ces fleurs ; j'ai perdu mon bien-aimé, et
« je ne puis en apprendre aucune nouvelle. » — « Si vous ne pouvez
« en apprendre aucune nouvelle, moi, je vais vous en dire. Il est
u dans la Zélande, et i1 aime plusieurs jolies femmes. » -- « Si
cc ce que vous dites est vrai, que le ciel répande ses bénédictions
cc sur lui et sur toutes les jolies femmes qui 1'entourent. » -« cc Qu'est-ce que le chevalier tire de dessous son manteau ? Une
« belle chaine d'or. — « Voyez, dit-il, je vous la donnerai si
« vous ne voulez plus penser a votre amour. » -- « Quand cette
cc chaine d'or serait assez grande pour pouvoir toucher a la fois
« la terre et le ciel, j'aimerais mieux ne pas l'avoir que de songex
« à un autre amour. ».
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Mais depuis une cinquantaine d'années, les antithèses sociales
ont inspiré la poésie et le drame. A la vue d'un enfant pauvre
couché dans son berceau, un poète flamand s'est ému, et it a écrit
des vers pleins de larmes et de compassion :
« Pauvre petite fille! Pourquoi donc sur la paille de ton
« berceau, dors-tu et souris-tu ainsi ? Peut-être dans tes rêves
« souris-tu à l'avenir qui t'attend ?
« Ton avenir I Ah ! regarde I a peine pourras-tu marcher seule,
« qu'il te faudra aller pieds nus, à travers la neige et le vent,
« mendier le long des rues, depuis le commencement du jour
« jusqu'à la nuit, --r et c'est ainsi que to grandiras et deviendras
« une jeune fille qui ne mendiera plus, mais qui chaque jour
« travaillera courageusement pour avoir du pain.... »
Anciennement en Flandre, le mariage était précédé de la cérémonie des fiancailles. La jeune fille donnait alors a son fiancé
une pièce de toile blanche, lui faisant comprendre par là qu'elle
attachait le plus grand prix a la pureté, à la sainteté de ses
intentions, et qu'elle mettait, elle, au nombre de; ses obligations
les plus chères, celle de filer le lin et den vétir les membres
de sa famille.
De nos jours, la cérémonie des fiancailles a disparu; mais it
arrive souvent que des jeunes gens engagent leur foi par le don
d'une simple fleur. Dautzenberg, ce coeur qui fut si aimant et
si aimé, si jeune enlevé a notre affection, nous a laissé un petit
poème exquis sur la fleur qu'il offrit, comme gage de son amour,
á celle qui eut le bonheur de devenir sa compagne. C'est le
Myosotis ou Ne m'oublier pas, une perle enchássée dans l'or le
plus pur :
« Qui connait le petit ruisseau de la prairie, ou. sourient de
« tendres fleurs aux robes bigarrées ? Ma mie et moi, nous en
« cueillons tous les deux les plus belles quand eient le soir. -« « Aucune des fleurs de la prairie, si riche de coloris, si douce
« d'odeur, si attrayante quelle soit, nest préférée a ses sceurs.
« Mais tout près du petit ruisseau de la prairie, nous attire
« en souriant, ombragée des roseaux qui tremblent, la petite fleur
« au bleu de ciel : « ne m'oubliez pas. »
« Et vers le petit ruisseau de la prairie ma mie pencha sa
« tile d'ange ; la jolie plante perdit la perle de sa couronne.
« Dans la prairie, ma mie posa la petite fleur bleue sur mon
« coeur; elle pensait a l'heure de la séparation et s'affligeait. -« « Et là ou le petit ruisseau fuit a travers les saules et les
« aunes, nous nous embrassámes et nous nous écriámes : « ne m'ou« bliez pas, ne m'oubliez pas. n
Vous le voyez, Monsieur et illustre maitre, le Nord a conmu
Ia vraie poésie ; it n'a donc pas produit uniquement de l'orge,
du blé et de l'avoine.
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Un jour it arriva que la République néerlandaise, après une
longue guerre contre I'Espagne, fit la pail avec son ancienne
rivale. Vondel célébra, dans une pastorale qui rappelle l'italien
Guarini, cet heureux évènement qu'on appela Paix perpétuelle ou
de Munster
« C'est fête dans les prairies, c'est fête dans les champs....
« Le Sud et le Nord du pays sont unis dans une même espé« rance ; le duel a cessé, on a serré le noeud de l'amitié, on a
u oublié les haines et les divisions ; on s'embrasse, on s'aime, on
• se recherche. Les querelles ont disparu.
« Partout on voit les bergers contents et joyeux, et pleins
« d'espoir en regardant leurs troupeaux; la haine est muselée,
« les vaches donnent du lait et de la crême; le beurre est en
« abondance; on chante partout la tranquillité et la paix. »
Cette guerre entre les Pays-Bas et i'Espagne avait été en
même temps une Tutte entre deux races, la race latine et la race
germanique, qui combattaient entre elles pour la suprématie des mers.
Vous adressant à la race latine, vous avez dit, Monsieur,
dans votre superbe langage :
« Pereilalin, ti navegaire
« Soun ana guerre un mounde noí . »
(Au loin, tes navigateurs sont allés conquérir un nouveau monde.)
Eh bien I si des navigateurs de race latine ont découvert
I'Amérique, des Néerlandais en remontant vers le Nord, ont trouvé
un chemin vers les Indes, ou ils s'établirent après avoir découvert
la Nouvelle Zemble; une Ile de la Mer Glaciale, située entre le
700 et le 806 degré de latitude. Cette découverte est le sujet d'un
poème admirable que son auteur, Tollens, a publié sous le titre
de Nova Zembla. Sans doute, on n'y verra pas les riantes descriptions d'une terre enchantée, Souto la Capo dou Soulieu, comme
celles de la Provence ou de l'Italie, pays du Soleil, des parfums
enivrants et des oiseaux radieux. Ces paysages charmants, it
faut les laisser a Virgile, a Horace, a Mistral. Tollens ne nous
montrera qu'une ïle déserte, nue, couverte de glacons, de neigen
de rochers informes et d'épais nuages. « Ici, » s'écria le poète,
« le roi des frimas et de l'hiver s'est dressé son tr6ne ; ici est
» son domaine, son royaume ; ici point de printemps. A peine
« la lumière du jour, percant la nuée, glisse-t-elle sur la neige ;
la glace reste intacte; une atmosphère lourde et sombre pèse
« sur cette plage, pas un homme du Nord ne 1'a abordée, nul
« mortel n'y peut vivre. Nulle part la terre n'est plus stérile, si
u tristement nue, si obstinée a refuser les dons de la culture. Ici
« le sol est durci et ne se ramollira jamais ; ici les nuages ne
« versent que des flocons de neige ; ici le blanc linceul de Ia
« mort est le vêtement unique, invariable de la création. »
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Voilà le théátre oil se déroule le poème de Nova Zembla
Cette solitude aura peu d'attrait tant qu'elle restera a l'état de
solitude. Mais dès que le poète aura conduit ses intrépides navigateurs sur ces plages désolées, 1'4motion nous saisira, parce qu'il
y aura là pour eux un danger contre lequel ils auront à lutter
et que cette lutte donnera ia vie aux rochers et aux glasons.
Vous le voyez, cher et illustre maitre, Dieu, pour consoler
l'homme et le charmer, a semé la poésie au Nord comme au
Midi. Il ne s'est pas contenté de Bonner l'olivier au Midi, et
l'orge, le blé et l'avoine au Nord ; à tous les deux, i1 a réparti
le sentiment de l'idéal et l'amour du Beau, et it a permis a la
langue du Nord, comme à celle du Midi, d'exprimer l'idéal et le
beau. Voila pourquoi un ancien évêque de Bretagne disait a ses
diocésains : « Nous voyons avec un contentement réel que vous
« tenez à vos vieux usages, a vos vieux costumes, a votre vieille
« langue, et nous ne parlons pas ici en littérateur préoccupé de
« questions philosophiques, en artiste épris de formes pittores« ques ; mais en évêque convaincu par l'expérience et la raison
« de l'étroite liaison qui existe entre la langue d'un peuple et ses
« croyances, entre ses usages et ses moeurs, entre ses habitudes
« et ses vertus. »
Agréez, etc.
LOUIS DE BACKER.

N. B. De heer Mistral schreef later aan den heer de Backer,
dat hij niet van de Nederlanden had willen spreken, maar op het
noorden van Frankrijk het oog had gericht.

Buffetin franÇaio (i).

ANS notre introduction de la nouvelle série du
« Parc thiois D nous avons souhaité la bienvenue h
tous ceux qui ont bien voulu se ranger parmi nos
lecteurs. Nous espérons qu'ils voudront bien nous accorder
leur bienveillante sympathie. Inutile de faire encore des
digressions préliminaires sur le terrain de l'esthaique,
avant que d'entrer en matière. Nous nous permettrons
cependant d'appuyer sur le principe qui présida jadis
a l'éclosion de ce recueil, principe que, nous l'espdrons
sincérement, la suite ne fera qu'affermir.
Ce principe se résume en trois mots : in dubiis
libertas.
Pour nous, l'ceuvre d'art commence avec les premiers coups de hache abattant un géant des forks, dont
nattra une statue, la charpente d'une cathédrale ou d'un.
palais ; elle commence avec la première poignée de terre
glaise que manipule le sculpteur, et ainsi de suite.
II serait fastidieux de développer cette idée aussi
longuement ici que dans l'introduction proprement dite,
c'est pourquoi nous nous bornerons a dire avec certain,

(i) Pour nous conformer a ce que nous avons annoncé ultérieurement, nous donnons ici un bref aperçu des principaux articles de la livraison, et, afin de donner suite a la demande de
quelques uns d'entre les anciens abonnés de la revue, nous publierons de temps en temps, s'il y a lieu, un article écrit en langue
francaise.
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homme d'état justement célèbre : « Jugez-nous par nos
actes. f)
Ceci établi, passoes à autre chose.
Tous les beaux-arts seront représentés dorénavant
dans la revue, y compris la littérature, 1'histoire de la
civilisation et celle de la vie domestique de nos ancêtres.
Dans cette première livraison, une autorité en matière
artistique, M. Etienne Beissel, ouvre la marche.
Après avoir compulsé avec succès les anciennes et
célèbres chroniques de Wittewierum en Frise, abbaye
de Prémontrés du i 3 e siècle, it réussit á mettre au
jour le procédé technique des architectes de cette époque,
procédé que les premiers moines de cet illustre convent
ont eux mêmes décrit dans leur chronique du même
siècle. C'est avec un vif intérêt que nous poursuivons
le récit des péripéties sans nornbre par ou l'on devait
passer a cette époque, vu les dangers que présentait
un terrain marécageux dans une contrée peu habitée,
le choc des marteaux sur les pilotis de remplage et de
support faisant rater les oeufs et déborder le pot au
lait dans les habitations d'alentour...
Vient ensuite M. Nordhoff, professeur d'esthétique
et d'histoire des beaux-arts á l'université de Munster. D.
nous donne une biographie détaillée de Joost Cornelis
Drooch-Sloot, peintre du 17e siècle, trop peu connu
de ses compatriotes, malgré l'allure franche et originale
de son talent ou domfine la note populaire. Ses kermesses, ses sujets religieux sont dignes d'être appréciés.
Il y a maint détail inconnu dans cette excellente
monographie. Drooch-Sloot ne se souciait guère de l'étranger ; it ne n'attachait qu'á rendre sur ses toiles les paysages
ou les moeurs de sa patrie. C'est a cela que ses oeuvres
empruntent le caractère essentiellement national qui en
constitue un des principaux charmes. Sans avoir toute
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la noblesse de Breughel de Velours, ni la force virile
de Teniers, it mérite cependant une attention toute
particulière.
Les tableaux de Drooch-Sloot sont disséminés dans
les provinces de la Flandre, d'Anvers et d'Utrecht, en Westphalie et ailleurs. Le lac de Bethsaide, dont M. Pulincx,
artiste-peintre a Anvers, a fait une copie a la plume pour
notre deuxième livraison, se trouve au musée d'Anvers,
tandis que le même sujet est en possession de M. Schmóle,
A. Iserlohn en Westphalie. C'est M. Obreen, directeur
du musée de l'Etat à Amsterdam, qui nous a gracieusement envoyé les notes acccompagnant le travail de
M. Nordhoff.
M. De Ticheler passe en revue les chefs-d'oeuvre
qui figurent au Salon de Bruxelles. 11 en caractérise la
physionomie générale, sans évidemment pouvoir s'arrêter a tout ce que la cymaise, noire même la oorniche
dévoile d'intéressant.
L'éminent archéologue anglais, James Weale, affirme
d'une manière fort originale, h, propos de la récente
publication du fameux ouvrage de Conway, que l'ancienne
école flamande de peinture ne mérite guère ce nom, vu
que les peintres qui en faisaient la gloire, ne seraient
nullement natifs des Flandres et qu'un simple hasard les
aurait réunis a Bruges.
Le savant archiviste de la ville de Louvain, M. Edouard
Van Even, proteste contre cette assertion. Mettons que
la pluralité des peintres de l'école flamande du lye
siècle ne soient point originaires de la Flandre, cela
n'empêche pas la couleur générale de leurs tableaux
d'être tellement locale, qu'un ne trouvera nulie part ce
genre á cette époque, hormis en Flandre.
Telle est l'opinion de M. Van Even.
Beaucoup d'entre nos lecteurs s'intéresseront vive-
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ment a l'article de M. Van Even, sur le cérémonial
établi pour les promotions a la faculté de théologile
de l'université de Louvain, au 18e siècle. Notamment
les banquets qui se donnaient a ces occasions, se distinguaient par une opulence telle, que Marie-Thérèse fut
obligée de couper court a ces dépenses exagérées.
M. Charles Piot, l'archiviste général du Royaume,
nous a envoyé un travail monographe plein d'intérêt
sur le graveur Krafft, que l'on pourrait mettre hardiment sur le même rang que les Vinkeles, les Planck
etc.
Le comte Maurin Nahuys fournit d'intéressants détails
sur le graveur Van Berckel, M. Van der Linde, con.servateur de la bibliothèque a Wiesbade, nous communique beaucoup de choses nouvelles sur l'introduction
de l'imprimerie, a propos de la découverte que vient de
faire M. le docteur L. Sieber.
Ii parait que les imprimeurs réussissaient a peine
a couvrir leurs énormes frais et devaient souvent avoir
recours au St Siège, demandant aux papes de seconder
leurs efforts pour vulgariser la vente des imprimés.
C'est au nom de Sweynheim et Pannartz, les deux
Allemands qui avaient introduit la typographic en Italic,
que le célèbre Nicolas de Cues (Cusanus) implora
l'assistance de Sixte IV, lorsque la trop grande abondance de leurs productions cut rendu celles-ci invendables. En sept ans us avaient imprimé 124.000.000 de
feuilles !
Cette pétition est communiquée in extenso.
Nous espérons que l'on verra avec plaisir paraltre
dans chaque livraison un bulletin des expositions d'art
industriel, dont M. de Fierlant a bien voulu se charger.
Terminons en rappelant a MM. les Editeurs, que
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tous les ouvrages relatifs aux matières a traiter dans cette
revue, et dont deux exemplaires seront envoyés a la
rédaction, auront droit a un compte-rendu détailléo
Sur ce,
LECTORI SALUTEN.

AANKONDIGINGEN.

Huiselijke Godsdienst onzer voorvaderen, geschreven
naar familiepapieren, wettelijke en andere echte oorkonden van vroegeren tijd, door FRANS DE POTTER.
Tweede, merkelijk vermeerderde druk. Gent, S.
Leliaert, A. Sier et C1e , 1886.
Wij weten dat De Potter de schrijver is van een belangrijk werk
over de uithangborden, waarin de volksgeest zich zoo duidelijk vertoont. Hij is de aangewezen man om den geest onzer voorvaderen
uit allerlei kleine stukken, opschriften, spreekwijzen, officieele en
andere opstellen te doen kennen.
De strekking van zijn werk is, het bewijs te leveren dat in de
eeuwen die aan de onze zijn voorafgegaan, het vlaamsche volk bij
elke gelegenheid te verstaan gaf dat het God en Godsdienst boven
alles stelde.
De schrijver verdeelt zijn werk in zeven deelen : I en II. De_
Huiskamer (Het familieboek, enz.), III. De school, IV. Op het werk,
V. Dagelijksch verkeer, VI. Huwelijkscontracten, enz., VII. God
erkend door de burgerlijke wet.
Dit boek geeft geheel wat de titel ons belooft, behalve dat het
woord huiselijke Godsdienst aan Huisgodsdienst doet denken, wat
hier niet is bedoeld.
Uit elken levenstoestand worden eenige voorbeelden aangehaald,
om te bewijzen dat bij al het geschrevene wat betrekking had op
het verkeer der menschen onder elkander, de Voorzienigheid steeds
voren aan werd genoemd ; eene daadzaak, welke de schrijver voor
zijne kinderen aan 't licht telt, opdat dezen « het voorbeeld der
vaderen behartigen (143). n
P. A. T.
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La Bibliothèque du Vatican au XVI e siècle, par
EUGÈNE MuNTZ. Paris, Leroux, 1887.
Di;, is het derde deel eener reeks La petite bibliothèque d'Art
et d'Archéologie onder toezicht van de Ronchaud, algemeen bestuurder der fransche museums en der Louvreschool.
De schrijver begint zijne schets met het eerste gedeelte der
16e eeuw, klimt dus niet op tot Sixtus IV (1471-1484), en Nicolaas V,
welke als de gronden der vaticaansche boekerij kunnen worden
beschouwd. Ondertusschen levert dit werk van den begaafden en
algemeen bekenden kunstkenner en schrijver een overvloed van
belangrijke bijzonderheden, niet alleen over de pauselijke bibliotheek
zelve, maar ook nog over den voornaamste harer bestuurders. Deswege moeten wij het onzen lezers warm aanbevelen. (i)
(Red.)

4

Keurboek der Stad Diest. Codex B., door K. STALLAERT. Diest, drukkerij van A. Havermans, 1886.

i

Bij Herder, Freiburg i/B, verschenen :
I. Praktisches Handbuch der Kirchlichen Baukunst,
mit io5 in den Text gedruckten Abbildungen, von
G. HECKNER, gr.-80 . (XII en 244 bl.) 1886, 3 —
Mk. geb. in Halbleinwand mit Goldtitel 3.6o Mk.
(fr. 4.50.)

2.

Albrecht Durer, von L. KAUFMANN, 2e verb. Aufl.
mit einer Heliogravure, funf Lichtdrucken and neun
Holzschnitten, gr.-80. (XIV en 184 bl.), 1887, 6
-- Mk. (fr. 7,5o). In eleg. Original-Einband, Leinwand mit Deckenpressung 8 — Mk. (io franken).
Einbanddecke 1.25 Mk. (fr. 1. go)

Inhoud. I. Die Reichsstadt Nurnberg. -- II. Die ]ugendzeit
Durers. -- III. Durers Verheirathung and erste kiínstlerische Thá-

(1) Men kondigt van denzelfden schrijver aan : La bibliothèque
du Vatican au X Ve siècle.
9
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tigkeit. -- IV. Die Reise nach Venedig. -- V. Durer auf der Háhe
seiner Kunst als Maler. — VI. Durer als Mei s ter im Zeichnen and
Kuprerstechen. -- VII. Die drei grossen Holzschnittfolgen. -- VIII.
Durer and , Kaiser Maximilian der Erste. -- IX, Die Reise nach
den Niederlanden. -- X. Die letzten Lebensjahre Durers. — XI. Durer
and die Reformation. -- XII, Die Nachwirkung Durers auf die
spatere Zeit.
Dit werk is niet alleen voor mannen van 't vak of bijzondere
kenners geschreven. Het berust op de jongste ontdekkingen, en veraanschouwelijkt in de hoofdzaken het merkwaardigste betreffende
het karakter van Durer als kunstenaar en als mensch,
15 platen zullen de hoofdwerken des meesters weergeven.

La vérité et le mensongé dans l'histoire, par HENRY
COCHIN. Dunkerque, Gustave Baudelet, 1887. Voordracht gehouden op 't archeologisch congres te
Brugge, Oogst, 1887.

Catalogus van boeken over nederlandsche taal- en
letterkunde van R.-W.-P. DE VRIES. Amsterdam,
1887, in-4°, 1824 nummers.

i

Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden , door
K. STALLAERT. Leiden, E.-J. Brill, 1886-1887, in
gr,-80, (Drie afleveringen rijn verschenen.)

4
Zout-Leeuw. Beschrijving, Geschiedenis, Instellingen door P.-V. BETS, 2 boekdeelen van 25o blz. elk.
Thienen, Vanhoebroeck, 1887, fr. 4. (op de pers.)

ii
N. B. Vele aankondigingen zijn, wegens gebrek aan plaats tot
de volgende aflevering uitgesteld.

infrtreirennfttisasszeinknarmsnmErskar...
"'Mr

4,..ta,46;
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ADLER, D r GUIDO, redacteur der Vierteljahrsschrift far Musikwissenschaft, te Praag.
ALBERDINGK THIJM, D r JOZEF, hoogleeraar der Rijksacademie
voor schoone kunsten, te Amsterdam.
ALBERDINGK THUM, JAN, S. J., te Mariëndaal.
ALLARD, H., S. J., te Maastricht.
ARENDT, KAREL, staatsarchitect, te Luxemburg.
ARNOLD,

boekbewaarder, te Gent.

BACKER, Graaf Louis DE, letterkundige, te Noordpeene (Frankrijk).
BAEUMKER, Dr WILHELM, onderpastor, te Niederkrilchten.
BEISSEL, STEPHAN, S. J., te Baexem (hon. Limburg).
BEZOLD, GUSTAV VON, bouwkundige, te Munchen.
BISSCHOP, W., letterkundige, te Amsterdam.
BRANDSTETTER, Dr RICHARD, professor te Lucern.
BRAEUTIGAM, Dr LUDWIG, te Bremen.
BREDIUS, ABR., onderbestuurder van 't Rijksmuseum, te Amsterdam.
BRUDER, Dr AD., hoogleeraar, te Innsbruck.
BUTER, Dr CONSTANTIUS, Genootschap voor zedegeschiedenis, te
Leuven.
CEULENEER, Dr ADOLF DE, hoogleeraar, te Gent.
CLAEYS, Dr H., pastor, te Oostakker.
CLASEN, B.-J., pastor-deken, te Echternach.
CLOQUET, ingenieur, te Doornik.
COCHIN, HENRI, arrondiss. comm. te St-Pietersbrouck, bij Duinkerke.
COOPMAN, THEOPHIEL, werkend lid der Kon. VI. academie, te
Schaerbeek.
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DAEHNE VAN VARICK, JHR., pr. en letterkundige, te 's Gravenhage.
DAEMS, S., kanunnik 0. S. N., te Tongerloo.
DANKO, Dr, letterkundige, te Gran (Hongarije).
DE DECKER, A., letterkundige, te Antwerpen.
DELVIGNE, ADOLF, pastoor vnn Sint joost-ten-Noode, te Brussel.
DIEFENBACH, JOHANNES, rector van het huis der Duitsche orde,
te Frankfort afM ,
DITTRICH, Dr, professor, te Braunsberg.
DROOGENBROECK, JAN VAN, Bureeloverste in het Ministerie van
Landbouw, Nijverheid en Schoone Kunsten.
EVEN, EDW. VAN, archivaris der stad Leuven.
EVERTS, Mgr W., bestuurder van het college te Rolduc.
FALK, Dr FRANZ, pastor, te Mombach.
FIERLANT, Bon A.

DE,

ingenieur, te Brussel.

FRANTZ, Dr ERICH, hoogleeraar, te Munster i/W.
FREDERIKS, J.-G., letterkundige, te Amsterdam.
GAEDERTZ, Dr
GAILLIARD,

KARL,

boekvoogd, te Berlijn.

EDWARD, archivaris

van den Staat, te Brugge.

GALLAND, Dr Jos., hoogleeraar, te Munster i/W.
GÉNARD, PIETER, archivaris der stad Antwerpen.
GEZELLE, Dr GUIDO, onderpastor, te Kortrijk.
GHEYN, G. VAN DEN, Licent, van godgeleerdheid en wijsbegeerte, te Leuven.
GIETMANN, G., S. J., te Wijnandsrade, bij Valkenburg.
GOOVAERTS,

ALFONS, afdeelingsarchivaris

van het Rijk, te Brussel.

HABERL, Dr FRANZ X., bestuurder der kerkmuziekschool, te
Regensburg.
HABETS, Jos., archivaris der stad Maastricht.
HANSEN, Dr C. J., opperboekvoogd, te Antwerpen.
HASSE, Dr P., hoogleeraar, te Kiel.
DE, hoofdopsteller van het 'ournal de

HAULLEVILLE, baron P.
Bruxelles, te Brussel.

HEEMSTEDE, L. VAN, letterkundige, te Oberlahnstein.
HEUKELOM, G. W. van, letterkundige, te Amsterdam.
HEZENMANS, J. C. A., oudheidkundige, te 's Hertogenbosch.
HIEL, Eat., werkend lid der Kon. Vi. Academie, te Brussel.
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HOFMANN, T. H., pastoor, te Everdingen, bij Vianen.
HOOP SCHEFFER, D r J. G. DE, hoogleeraar, te Amsterdam.
HIJMANS, HENRI, bewaarder van 's Rijks prentenkabinet, te Brussel.
JUNGMANN, Dr B., hoogleeraar, te Leuven.
KAUFMANN, Dr
KAUFMANN,
te Bonn.
KAYSER, Dr

ALEXANDER , boekbewaarder,

LEOPOLD, volksvertegenwoordiger,

FRIEDRICH, pastor,

te Wertheim.
oud-burgemeester,

te Weinheim a. d. Bergstrasse.

KEPPLER, Dr PAUL, hoogleeraar, te Tubingen, redacteur van
het Archiv fur christliche Kunst.
KEUFFER, MAX, professor en boekbewaarder, te Triër.
KRAUS, Dr

FRANZ X.,

hoogleeraar, te Freiburg i/B.

LAET, Dr J. A. DE, volksvertegenwoordiger, te Antwerpen.
LAMPRECHT, Dr KARL, hoogleeraar, te Bonn.
LANS, M., professor in 't seminarie « Hageveld, » te Voorhout bij
Haarlem.
LINDE, Dr

ANTONIUS VAN DER,

opperboekvoogd, te Wiesbaden.

LOMMEL, A. M. van, S. J., te Rotterdam.
LOEFFLER, E., letterkundige, te Brugge.
MARCOUR Dr E., redacteur der Kolnischen Volks'eitung, te
Keulen.
MATHOT, L., Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
te Antwerpen.
MEYER, D. C., oudheidkundige, te Amsterdam.
MICHEELS, JAN, professor aan 't Atheneum, te Gent.
MUNTZ, EUGENE, boekbewaarder der Ecole nationale des BeauxArts, te Parijs.
NAHUYS VAN HORSTMAR-AHAUS, Graaf MAURIN, penningkundige, te Brussel.
NANNINGA, Mr. J., letterkundige, te Uyttendijk bij Kampen.
NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, Dr J., lid der beide
Kon. Academiën, te Vilvoorde.
NORDHOFF, Dr J. B., hoogleeraar, te Munster i/W.
NORMAND, THÉODULE, pastor te Amponville-Jacqueville, (Frankrijk.)
OBREEN, F., bestuurder van het Rijksmuseum, te Amsterdam,
OBRIE, Mr

JULIUS,

rechter, te Dendermonde,
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PAUW, Jhr
Gent.

NAP. DE,

PFAFF, Dr
burg i/B.
PIOT,

advokaat-generaal bij het hof van beroep, te

FRIEDRICH,

KAREL,

POTTER, F.
te Gent.

bibliothecaris der hoogeschool, te Frei-

opperarchivaris van het Rijk, te Brussel.
DE,

bestendige secretaris der Kon. Vl. Academie,

PRUFER, Dr THEODOR, bouwkundige, redacteur van het Archiv
fur kirchliche Kunst, te Berlijn.
REINERS,

AD.,

pastor, te Clerf bij Luxemburg.

REISSMANN, Dr

AUGUST,

musicoloog, te Wiesbaden.

REUSENS, D r E., hoogleeraar, te Leuven.
RIEGEL, Dr L., kunstcriticus te Freibug i/B.
REUTH, N.

VAN,

letterkundige, te Eindhoven.

ROERSCH, Dr L., hoogleeraar, te Luik.
RONCHAUD, LOUIS ni, bestuurder der Musées nationaux en der
Ecole du Louvre, te Parijs.
ROONE, A., letterkundige, te 's Gravenhage.
RUELENS,
Brussel.

KAREL,

archivaris der burgundische bibliotheek, te

SCHMITZ, Dr H. J., pastor-deken, te Crefeld.
SCHAVEN, VAN DER, letterkundige, te Utrecht.
SCHNELL, Dr EUGEN, opperboekvoogd van den vorst van Hohenzollern, te Sigmaringen.
SCHNORR vox

CAROLSFELD,

Dr VON, boekbewaarder te Munchen.

SPIN, J. W. letterkundige, te Amsterdam.
STALLAERT, KAREL, Werkend Lid der Koninkl. Vl. Academie,
te Everberg.
STERCK, J. F. M ., letterkundige, te Amsterdam.
STOPPELAAR, Mr. J. H.

DE,

letterkundige, te Middelburg.

STROOBANT, E., volksvertegenwoordiger, te Brussel.
TICHELER, DE, kunstcriticus, te Brussel.
TOTTMANN,
VIOTTA,

ALBERT,

muziekdirecteur, te Leipzig.

HENDRIK, advocaat

en muziekdirecteur, te Amsterdam.

VOS, Dr AM. DE, werkend lid der Kon. Vl. Academie, te Gent.
WELVAARTS,

IGN., 0.

S. N., prior der abdij van Postel.
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WESSELS, J. W., pastoor te Doetichem.
WILLEMS, D r P., hoogleeraar, te Leuven.
WOLFF, D r , rector, te Calcar.

De Raad van bestuur en de redacteur rekenen op de medewerking van vele andere geleerden en kunstenaars, met welke De
Dietsche Warande tot heden in briefwisseling stond. Hunne
namen zullen op de volledige lijst verschijnen.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.
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NORDHOFF.

(Vervolg van blo. 29.)
ET zijne winterlandschappen heeft hij, kan
men zeggen, eenen grooten troef gespeeld. Het
landschap, tot dien tijd weinig gepleegd, werd
door zijn penseel waarlijk verheerlijkt, zoo dat sedert dien
de treffelijkste landschapschilders daardoor geprikkeld
en de Mecenen aangelokt werden.
Uit het jaar 1622 vinden wij eenen winter op de
Fahnenburg te Dusseldorp, van ongeveer eenen meter
lengte. Hier woelen en springen meer dan honderd
figuren van menschen en dieren dooreen, deels in de
diepte, deels op den kant van eene drooge stadswal.
Het volksfeest op het water, wat te S t Petersburg te vinden is, heeft aan den bekenden kunsthistoricus Waagen voor 't eerst eerbied voor onzen
meester afgedwongen, en gaf hem de woorden in de
pen : cc (Men vindt hier) in alle opzichten rijkdom van
vinding, leven in de enkele figuren, kracht van koloriet, uitvoerigheid van behandeling. » In één woord,
10
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het is een der beste werken van onzen meester. De
Hollanders, ofschoon liefhebbers van gezellige vredesfeesten, liepen toch moedig te wapen, wanneer de
stormklok klonk om het land te verdedigen, of uit
een of ander dorp de vreemde krijgsbenden (b. v. de
Spanjaarden) te verjagen.
De oudduitsche schilders hadden reeds bij hunne
voorstellingen der kruisiging Christi, op den achtergrond menigmaal aanrukkende krijgers geschilderd. Er
lag daarom des te meer iets streelends in, voor de
fierheid van Drooch-Sloots door kamp gestaalde tijden landgenooten, wanneer hij hun het woelige leven,
het hakken en houwen der strijdlustige benden recht
sprekend door zijn penseel onder de oogen bracht, en
het eigenlijke a soldatenstuk 1 in het leven riep (t).
Vervolgens schilderde hij eenvoudige groepen soldaten te voet en te paard, of het beleg vari eene of
andere plaats ; vechtpartijen tusschen soldaten en boeren, of een tweegevecht ; doch bij alles liet hij het
landschap bijzonder uitkomen.
Hij had veel geluk met zijne soldatenstukken ; wij
zullen dit hieronder door berichten zijner tijdgenooten
bewijzen. Ook in Frankrijk werd hij door een soldatenstuk en een dorpsfeest in 1842 bekend (2).
Op het museum van den Louvre bezit men een
paneel voorstellende eene troep soldaten door een dorp
trekkende. Op den voorgrond knielen een bedelende

(i) Over dit soort van schilderstukken schreef SULZER eene
bijzondere verhandeling in zijne Theorie der schonen Kunste,
Leipzig (1771), I, bl. 126.
(2) Nouvelle biographic universelle (1855), XIV, 782, waar
gemeld wordt, dat op eene tentoonstelling van Rouen Een dorpsfeest, en De plundering van een dorp door soldaten, voorkwamen.
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boer en eene boerin benevens twee ruiters; rechts ziet
men voorop het beeld eens ruiters in galop. De schilderij is 39 cent, hoog en 48 breed ; de figuren meten
o, o8 cent. (i).
Te Weenen heeft men eene schilderij van 't jaar
163o, voorstellende een tweegevecht, hetwelk in 't jaar
i 600 plaats had op de Vuchter heide, bij 's Hertogenbosch, tusschen den Hollander Abraham Gerhardt en
den Franschman Briantés.
Dit brengt ons tevens op Drooch-Sloots historische
onderwerpen over.
Wanneer `wij het standpunt vasthouden wat wij bij
de beoordeeling zijner andere werken innamen, dan verschijnen zijne historische schilderijen in een nieuw licht.
De afdanking der waardgelders door prins Maurits
van Oranje, in 't jaari68 », ten jare 1622 geschilderd, en
in 't museum te Utrecht opgenomen, doet zich geheel
voor als een werk zijner jeugd. De gebouwen toonen
meer vinding dan oudheidkennis, doch de schilderij is
behagelijk van verlichting en lucht. Verdere vorderingen,
vooral in de behandeling der kleuren en de beweging
der figuren, vertoont ons hetzelfde onderwerp, uit het
jaar 1629, op 't Utrechtsche stadhuis.
Veel algemeener bekend zijn Drooch-Sloots bijbelsche schilderijen en gelijkenissen. Het is alleen in de
onderdeelen der bouwkunst welke daarop zijn aangebracht,
de phantastische kleeding der engelen en andere geesten
dat de schilder hier van het spoor afwijkt, door de
natuur en het dagelijksch leven aangewezen. De schilderijen van deze soort, voor zooverre zij zich te Utrecht
bevinden, trokken deels wegens hare grootte, deels door
(i) Men verg. VILLOT, Notice sur les tableaux du Louvre, 1853,
bl. 66, vlg.
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de uitvoering zelve reeds lang de opmerkzaamheid der
kunstgeleerden.
Wij vinden daar b. v. de (bovengenoemde) « Parabel van den trouwen en trouweloozen huisbestierder »,
uit het jaar 1635, van eene schitterende behandeling, in
sprekend goudachtig koloriet; de a Parabel van den
bruiloftsgast zonder bruiloftskleed », eveneens uit het
aar 1635. Veel gebrekkiger mag het reeds genoemde
werk van 1618, (( De zeven werken van barmhartigheld » heeten. Het doet zich als eene schets of nabootsing van het meer van Bethesda voor.
De beide laatstgenoemde stukken bevinden zich in
kleiner formaat (73 op 49 cent.), zonder jaartal, in de
schilderijverzameling van den heer Schmole te Iserlohn.
Het meer van Bethesda kwam herhaaldelijk, ofschoon
met eenige veranderingen uit de hand des meesters. De
meest afgewerkte en ook wel in 't algemeen de schoonste
voorstelling daarvan is gedagteekend van 1643 en
bevindt zich in het Brunswijksche museum (i).
Daarin vindt men het bewijs dat Drooch-Sloots
voorstellingen uit de gewijde geschiedenis niet minder
toegejuicht zijn dan die van wereldlijken aard.
Men kan niet loochenen dat de meester eene zoo
groote menigte werken in zoo korten tijd geleverd heeft
als eenige zijner kunstgenooten aan deze of aan gene
zijde der bergen.
(i) Men vindt dezelfde voorsteliiig op het museum te 's Gravenhage en op dat van Antwerpen. De laatste stemt slechts in de hoofdzaken met die van den heer Schthé le overeen. De kunstschilder
Pulincx had de goedheid daarvan eene schets met de pen te
vervaardigen, welke door zincographie hierneven, zoo goed als
't ging, is terug gegeven. (Cat. Holl. school, N o 659). De schilderij is 8o op 65 centimeters groot. Het doek van den heer
Schmóle meet 73 op 49 centimeters. Een ander doek, in 't museum
van Brunswijk, meet 1.03 op 1.54. (Catal. N o 180); het draagt tot
(Red.)
jaartal : 1643.
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Onderwerpen van denzelfden aard werden tweemaal, blijkbaar als pendants voor eene symetrische
wandversiering, geschilderd. De beide werken, of het
best geslaagde stuk werd nog eens, ja driemaal geschilderd, of liever opnieuw aangelegd. Zoo hebben vele
andere groote meesters, Metsys, Rembrandt, gedaan.
Daarbij waren dan de punten van overeenkomst, gelijk
de genoemde driehoek op den middengrond en de
stil terugwijkende achtergrond, onvermijdelijk ; ook wanneer, ter afwisseling, eene nieuwe grootte, een ander
getal figuren, of eenige veranderingen in den aanleg
van het landschap gezocht waren. Daaraan ontsproten
soms eene zekere nalatigheid in 't koloriet en in de teekening der figuren , en misteekening van armen of
been en.
Men verontschuldigt voor een groot gedeelte dezen
hinderlijken bijsmaak van zijne gewrochten, wanneer
men bedenkt, dat ook de edelste van zijne kunstgenooten zich voor dergelijke fouten niet schaamden, dat
de koopers daarom niet wegbleven, en dat menige
nalatigheid op rekening van leerlingen en gezellen moet
worden gesteld, die, gelijk wij zullen zien, in vrij
groot getal in de werkplaats van onzen kunstenaar te
vinden waren.
De zinnelijke en gemeene bewegingen op zijne boerenen soldatenstukken beantwoordden aan den geest van den
tijd, die niet ziekelijk, niet sentimenteel of preutsch
was. Dit wordt door den gemakkelijken verkoop dezer
schilderijen bewezen.
Heden vindt men die aanstootelijk. Daarom gaan
zij op de verkoopingen dikwijls voor eenera spotprijs weg,
terwijl de onaanstootelijke werken van den meester met
groot geld worden betaald.
Dat hij met de teekenkunst opgevoed en vertrouwd
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was bewijzen zijn eigen portret in teekening (I) en
zijne radeering van het jaar 161o. Met krachtige lichteffecten vertoont hij zich reeds in 1618. Langzamerhand
vermindert de onrust en het ondoorzichtige van zijn koloriet, en maakt plaats voor meer gelijkmatigheid van toon,
en eenen weekeren penseelstreek. Het weldadig op de
oogen werkend zachte goudgeel wordt langzamerhand
hoofdkleur , welke op de honden in 't bruin, op de
menschelijke vleeschdeelen in de schaduwen doorschemert,
en zelfs in 't groen der voorste boomen zich vertoont.
De pracht der kleuren bleef vooral op de schilderijen
op paneel behouden, terwijl die op doek veel van haren
glans verloren.
Wanneer men ook de oudste werken van den meester
niet mederekent, en de herhalingen van oorspronkelijke
werken ter zijde laat, dan blijft er een goede hoop
van uiterst wel geslaagde hoofdwerken.
Daarom hebben zich de, werken van Drooch-Sloot
in Engeland, Frankrijk, Rusland, en vooral in Duitschland, den toegang tot bijzondere galerijen, zoowel als
dien tot de vorstelijke en rijksmuseums geopend.
In het eigenaardig en krachtig koloriet, de aan
't volksleven ontleende en met natuurlijke waarheid
behandelde onderwerpen, drukt zich een onafgebroken
streven naar eene nationale kunstrichting uit, die in
de oogen van het buitenland de waarde van 's meesters
werken bepaalt.
Die eigenschappen moeten hem des te` hooger aangerekend worden, naarmate hij in vele gevallen bijna
geheel zelfstandig optreedt, en met zijne landschappen
zoo te zeggen eenen geheel nieuwen weg inslaat.

(i) Men verg. Kramm.
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Kortom, Joost Cornelisz. was geen gebrekkige, geen
beperkte kunstenaar. Meester der natuur, waar van lijn
en kleur, vriend des volks, sprak hij in zijne schilderijen het volk naar het hert, zoowel door zijne onderwerpen als door de behandeling daarvan, en droeg niet
weinig bij tot de kunstontwikkeling van zijn vaderland.
Ware zijn naam niet zoo goed van klank geweest,
hij zoude daarmede voorzeker niet zulk een groot getal
werken onderteekend hebben (t). Inderdaad hebben zijne
buitenlandsche tijdgenooten zijne voortbrengselen en daarmede ook zijne verdienste niet onverschillig opgenomen,
maar hooggeschat.
Bij zijne landgenooten, ook bij zijne kunstbroeders,
genoot hij dezelfde, zoo niet nog hoogere achting dan
het grootste getal zijner mededingers. Men ziet hem
zelfs eene schuld van t 800 gulden, voor een in 162o
aangekocht huis, met de belofte betalen eener levering
van schilderijen gedurende twaalf jaren, waardoor de
schuld werkelijk gedelgd werd.
In eene loterij, ten jaar 1649 door een gin zekeren
schilder Jan de Bondt, te Wijk-bij-Duurstede ingericht,
meest uit schilderijen van Utrechtsche meesters en andere
kunstwerken bestaande, bemerkte men de volgende schatting van Drooch-Sloots werken. De schilders Willem
de Heusch, Prelenburg, Both en Jan Weenix, en eenmaal,
in plaats van Prelenburg de. bekende van Vianen, waren
de keurders. Als hoogste prijzen werden de werken van
De Heem, Weenix, Munster en Knupfer aangeduid. Een
landschap en eene u Bataelie » door Drooch-Sloot inge-

(i) Vergelijk over verschillende onderteekeningen, NAYLER,
Monogrammen, II, no 2034, 254; III, n° 2242. Zie verder zijne
werken in de bovengenoemde schrijvers, als ook in de Allgemeine
Zeitung, 1882, Beilage, na 65.
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zonden, werden als prijs onmiddelijk achter de kostelijkste
werken, en ver boven het meerendeel der overige schilderijen, b. v. veel hooger dan de bijdragen van van Goyen
gesteld (1). Naar men verhaalt, verkregen zij zulk eenen
hoogen prijs uitsluitelijk wegens Drooch-Sloots verdienste,
en niet, gelijk menigmaal geschiedt, onder den persoonlijken druk des meesters zelven.
De vraag is nu : « Heeft Drooch-Sloot met zijne
geweldige werkkracht en het groote getal zijner voortbrengselen geenen leerling gevormd, waaruit de invloed
op zijne kunstgenooten blijkt? » Reeds in 1619 omgeven
hem handlangers en leerlingen, aangetrokken door de
verscheidenheid van gebied, door den meester betreden.
Zijn roem was dus algemeen.
Op veilingen van kunstwerken, of in katalogen vindt
men zijne werken herhaaldelijk onder de namen van
J esaias Van de Velde, Peter de Bloot of Verschuring
(J. Van der Heyden) vermeld. De Bloot heeft ook werkelijk
overeenkomst met onzen meester, vooral in zijne volksfeesten, in de stijve bewegingen der figuren, en het bevallig
koloriet. Verschuring schilderde als Drooch-Sloot soldatenstukken; maar zijn koloriet is bruiner en zwarer.
Het schijnt dat zelfs Verschurings leermeester Both in
zijne landschappen den eenzelvigen aanleg der volksfeesten
van Drooch-Sloot nooit recht heeft kunnen vermijden.
Both was zijn medeburger, Verschuring misschien zijn
naaste landgenoot (uit Gorcum geboortig).
De harmonie der kleuren, vooral de herhaald genoemde
geele goudtoon, onderscheidde ook Drooch-Slobts staden tijdgenoot A. van Cuylenborch. Verder hebben de
Haarlemsche schilders Coelenbier en F. de Hulst eene
(i) Rotterdammer A rchief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, 1879, V, 328, 33o; II, 71 vlgg. 76, 83, go, 92.
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zekere overeenkomst met onzen meester of met van
Goyen, of liever met deze beiden.
Eindelijk zien wij hoe nog in de i 8 e eeuw de Dordrechter schilder van Strij partij trok van Drooch-Sloots
landschappen, bijzonder wat het koloriet betreft.
Het begin van Drooch-Sloots leven valt in de laatste
jaren der zestiende eeuw, daar wij uit het jaar 1610 reeds
eenige proeven kennen van zijn talent. Volgens Nayler
was hij in 1555 zeventig jaren oud. Maar in 't jaar 1666
is hij medelid van het schildersgenootschap te Utrecht,
ja mogelijk behoort een zijner boerenfeesten het jaar
167o aan (i).
Vroeger had hij zich te Utrecht in de St. Lucasgilde doen opnemen. Hij was daarvan in 1623, 1641
en 1642 tot voorzitter (Prins?) gekozen.
Reeds in 1619 had hij, gelijk gezegd is, leerlingen
om zich heen. In 162o kocht hij op den noorderhoek
der Magdalenenstraat een huis. In 1628 schonk hij, te
zamen met eenen anderen heer, aan het jobsgasthuis
eene schilderij voorstellende Job, in een schoon landschap door zijne vrienden getroost wordende (2).
Het is wellicht zijn eigen werk.
Zijn eigen portret is eenvoudig en natuurlijk. Hij
zit omgeven van zijn schildergereedschap , in zijne
werkplaats voor den ezel, waarop eene schilderij is
geplaatst ; in de linker hand houdt hij den schilderstok,
een pakje penseelen en de palet, in de rechter hand

(1) De hier bedoelde schilderij bevindt zich in de verzameling der
gravin van Herzberg te Dusseldorp. Zij is sterk overschilderd en
misschien volgens de vroeger daarop zichtbare teekens aan DroochSloot toegeschreven. De letters duiden in elk geval de eerste helft
zijns naams aan.
(2) De Utrechtsche Archieven, D I : Schildersvereenigingen,
uitgegeven door S. MULLER, 188o, bl. 33, i o5, 128, 112, 115, 134.
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den hoed, als wilde hij iemand begroeten ; nevens hem
is een leerling aan 't kleuren wrijven.
Naar de tijds- en plaatsomstandigheden en naar
den geest van zijne bijbelsche voorstellingen te oordeelen, was hij protestant.
De eer die hem als kunstenaar in zijnen tijd is
te beurt gevallen, komt hem nog heden ten volle toe.
Houbraken heeft den meester voor langen tijd die eer
ontnomen, dewijl hij hem van de eene zijde zeer lichtzinnig het knoeiwerk van eenen talentloozen naamgenoot toegeschreven , en van den anderen kant de
waarde zijner eigene werken beneden alle mate
verkleind heeft . Nadat hij eene boerenkermis van
Drooch-Sloot met een bloemstuk van Bartholomeus
Astijn over denzelfden kam heeft geschoren, gaat hij
aldus voort (i) :
u (&,an) Droogsloot willen sommigen dat Gorinchem,
anderen dat Dordrecht voor zijn geboorteplaats zal
toegewezen worden. Hij heeft wel de meeste tijd van
zijn leven (dat is bekent) te Dordrecht gewoont en ook
zijn meeste konst daar verspreid, onder de Borgers.
Meest al dat hij maakt heeft verbeeld Boerekermissen,
waar men koekkramen ziet, weerzijds de huizen van de
Dorpbuurt, en de keuken (eene drukfout voor kerk) in
het verschiet, en wat de beeltjes aanbelangt, daarvan
kan men zeggen : dat ze alle schijnen als in eene
vorm gegoten ».
(i) De groote Schouburgh, 1718 vlgg. III, 288; verg. II, 3oo;
verg. ook de vertaling van WURZBACH, in de Quellenschriften fur
Kunstgeschichte, XIV, 401. Hier ontbreken de woorden tusschen
haken : « dat is bekend ». Naar den gebrekkigen tekst staat ook
hier in plaats van « eine Kirche auf dem Hintergrunde », « eine
Kuche auf dem Hintergrunde ». Dit laatste luidt bedenkelijk, en is
dan ook inderdaad niet waar.
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De verwarring welke deze woorden te weeg brachten
werd misschien nog vergroot door de drukfout. Zij
passen ter nauwernood ten halve op Drooch-Sloot,
daar hierbij geenerlei melding wordt gemaakt, noch van
zijne historische schilderingen en soldatenstukken, noch
van zijn uitstekend koloriet, en van zijne woonplaats,
noch van zijn persoonlijk aanzien een woord wordt
gerept.
Daaruit laat zich dan ook verklaren hoe oudere
schrijvers van kunstenaars-lexicons, die door Nayler
en zelfs door Kramm worden gevolgd, eenen schilder
Nicolaas Drooch-Sloot noemen, die in 165o te Dordrecht geboren, omtrent 1702 of 1703 gestorven zou
zijn. Aan Fustli was in 1719 slechts één Drooch-Sloot
bekend, en dat wel, naar het voorbeeld van Houbraken,
zonder voornaam. De vervolger van Fustli (1806) kende
door teekens op de schilderijen slechts éénen DroochSloot -- J(oost) C(ornelisz.j. Men kon toen nog niet
bepaald twee kunstenaars aannemen.
Genoeg, Nicolaas Drooch-Sloot was, indien wij
de uitvoerige levensbeschrijvingen eenig,szins kunnen
vertrouwen, niet alleen een veel jongere, maar ook een
veel minder begaafde schilder dan Joost Cornelisz. Heeft
gene zich in de hoofdzaken van onderwerp, stijl en
schikking bij Joost Cornelisz. aangesloten, dan was hij
zeker diens bloedverwant, en eerre verwisseling zeer licht
mogelijk.
De begaafde kunstkenner, de heer Woermann, schrijft
mij daarenboven, dat hij op al zijne reizen naar dezen
Nicolaas Drooch-Sloot gezocht, maar, zoover hij zich
herinnert, nergens een werk van hem gevonden heeft.
Eene aan hem toegeschreven Dorpstraat die zich in
de academie te Brugge bevindt, draagt geene handteekening. Ook is deze schilderij van het gewone werk
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van Joost Cornelisz. niet wel te onderscheiden. Hiermede stemmen de vriendelijke mededeelingen der nederlandsche geschiedvorschers en kunstkenners Bredius ,
Paul Alberdingk Thijm (l) en S. Muller overeen. Volgens dezen, zooals volgens Houbraken , is het grootste
getal der kunstwerken van Drooch-Sloot onder de
burgers van Dordrecht verspreid ; volgens anderen zou
alhier Nicolaas geboorteplaats geweest zijn, maar noch
de naam Drooch-Sloot, noch die van eene zijner schilderijen is, zooveel men weet, aldaar behouden gebleven.
Ook het Dordrechter gildeboek kent geenen DroochSloot.
Nicolaas Drooch-Sloot moeten wij dus als kunstenaar opgeven (I), en tegelijk aan Houbraken verwijten dat
hij een zeer onvolledig en onjuist oordeel over Joost Cornelisz. heeft geveld. Slechts dezen heeft hij op het oog
gehad ; hij heeft diens woonplaats ook juist aangegeven ;
want zelf een Dordrechtenaar, kon hij ook weten dat de
schilder aldaar niet geboren is. Voorzeker heeft de zetter
Dordrecht in plaats van Utrecht gelezen.
Joost Cornelisz. is dus de uitsluitende naam des
kunstenaars Drooch-Sloot ; Houbrakens miskenning blijft
voor zijne rekening alleen ; aan den kunstenaar valt
onze hoogachting met die zijner tijdgenooten ten deele.

Aanteekeningen.
In de zalen eener wezenschool, Kathelijnenstraat, 84,
waar de schilderijen van het museum te Brugge voorloopig
zijn geplaatst, vindt men rechts bij 't intreden de hier
bedoelde schilderij van J. C. Drooch-Sloot. Zij stelt noch
eene boerenkermis, noch een tafereel uit den bijbel voor.

(i) Zie de Aanteeken,tngen.
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De catalogus geeft op : N. Droogsloot 1650-1702,
wat wel eene dwaling is. De schilderwijze van J.-C.
Drooch-Sloot is onmiskenbaar. De dorpsweg is daar,
de kerk in de diepte.
In het avonduur zitten eene menigte boeren en
boerinnen links en rechts langs de huizen te drinken.
Op het eerste plan links ziet men eenen vriendelijk
koutenden groep mannen en vrouwen ; vervolgens, op
het tweede plan, eene tafel met omstanders, dieper in
nog eene drinktafel en verschillende huizen, van ter zijde
gezien. De straat is breed. Op de rechterhand zijn de
huizen half achter elkander versteken.
Op het voorplan rechts ziet men deels een zittenden,
en rustig drinkenden, deels loopende groep boeren en
boerinnen ; vervolgens, hier en daar tot op den achtergrond, kinderen die honden narennen, enz.
Het kunstwerk maakt den indruk van kalmte en tevredenheid. De weerschijn van de ondergaande zon werkt
daarbij zeer harmonisch met den verafgelegen horizon.
(Red.)
De volgende noten hebben wij aan de goedheid
van den heer Obreen, bestuurder van het Rijksmuseum
te Amsterdam, te danken.
« De catalogus der schilderijen van het Museum
Kunstliefde te Utrecht (1885) bevat eenige levensbijzonderheden van Drooch-Sloot, aldus luidende :
Deze landschaps- en figuurschilder , die steeds te
Utrecht geleefd heeft, werd in 1616 als meester in het
register van het St Lucas gild aldaar ingeschreven en
was deken van het gild in 1623, 1641 en 1642.
(Volgens anderen in 1616, 1623, 1624. Red.) ; en in 1648
regent van het St-Jobsgasthuis.
In 1665 en 1666 vindt men hem als lid van het
schilderscollege vermeld.
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Hij werd 14 April 1666 als « constschilder aan
den plompen toorn -- hij bewoonde reeds in i 640
zijn eigen huis aan de oostzijde van de nieuwe gracht
bij den Plompentoren, (Transportweg te Utrecht) -naerlaetende een mundige soon » in de Buurkerk ter
aarde besteld.
Hij was gehuwd met Angenietgen van Rijevelt,
die 20 Maart 1620 overleed.
In i628 schonk hij met A. Van Nijvelt eene schilderij aan het St-Jobs-gasthuis, voorstellende de vertroosting van Jobs vrienden, in een landschap. Zijn portret,
door hem zelven geschilderd, bevindt zich bij den heer
H. Havard te Parijs.
Van zijne schilderijen zijn voorhanden :
A. Rijks Museum te Amsterdam :
I . « Huisvesting der Armen », gejaarmerkt : 1647.
2. « Afdanking der waardgelders te Utrecht,
31 Juli 1618 », gejaarmerkt : 1625.
B. Koninklijk Kabinet van Schilderijen te 's Gravenhage :
3. « Kermis », gejaarmerkt : 1652.
« Hollandsch dorp », gejaarmerkt : 1652.
4.
C. Museum Boymans Rotterdam:
5. « Boerenkermis », gejaarmerkt : 1649.
D. Museum Kunstliefde te Utrecht :
6. « De 7 werken van Barmhartigheid ». Gejaarmerkt : 1618.
7. « Afdanking der waardgelders te Utrecht »,
gejaarmerkt : 1622. (Zie hierboven.)
8. « De' bruiloftsgast zonder bruiloftskleed », gejaarmerkt : 1635. (Zie hierboven.)
9. « De getrouwe en de onnutte dienstknecht »,
gejaarmerkt : 1635.
1o. « Het bad van Bethesda (zonder jaar). (Zie :
hierboven.) »
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I I. «

brug te

Gezicht

op de

Ganzenmarkt

en de Stadhuis-

Utrecht. » (z. j.)

Onze geachte medearbeider D r L. Riegel in
Freiburg iVB. schrijft ons : « In het museum van
Suermondt te Aken bevindt zich ook nog eene schilderij van J. C. Drooch-Sloot (no 33); zij stelt een
dorpsfeest met deels rustig drinkende, deels worstelende
boeren voor. Op eene vlagge, aan de linkerhand uit
een huis gestoken, leest men het jaartal 1642. In Parijs
heb ik een Drooch-Sloot gezien, in de voormalige
verzameling Brochart; namelijk een dorp door soldaten
uitgeplunderd (zie hierhoven), en een dorpsfeest. Zooals
van de meeste werken dezes schilders zijn de omtrekken
wat hard en de toets te droog.
In de galerij van Este te Modena ziet men ook
eene dorpsplaats met eene drinkende volksmenigte, van
onzen kunstenaar. De schilderij was, in 1854, 264
genummerd. Zij draagt het jaartal 163o. Zij meet
slechts 54 op 73 centimeters. Sedert dien tijd NN erd
zij het eigendom van Frans IV. » (I)
Nu ten slotte nog eens teruggekomen op het « Dorp
door soldaten uitgeplunderd », waarvan wij reeds twee
voorbeelden vonden.
De heer baron van Breugel Douglas, te 's Gravenhage is zoo vriendelijk ons mede te deelen dat zich ook

(i) N. ALEXANDRE, Abrégé de la vie des peintres, Bruxelles,
1802, schrijft : « Droogsloot (Nicolas), Hollandais, né a Gorcum,
1650. Il représentait des vues de villages et kermesses, dans le
gout de Teniers, mais un peu sec ; la couleur cependant est asset
bonne. Mort en 1 702 D. De verwarring met Jan Cornelisz. is.
(Red.)
duidelijk.
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een belangrijk werk van J. C. Drooch-Sloot in zijne
verzameling van schilderijen bevindt.
a Het stuk is i m,28 op o,96 met. groot, en van
ouds in onze familie bekend als De uitplundering van
liet dorp.
Het is geteekend J. C. D. F/1622 (J en C ineen
geslingerd). Het stelt eerre breede dorpsstraat voor, met
het gewoon kerkje rechts aan het einde. De Spaanjarden
en de soldatenvrouwen, beladen met bnit, zijn bezig de
boeren te plunderen en uit de huizen te halen, alsmede
de vluchtelingen gebonden terug te voeren. Een slachtoffer (vermoedelijk de schout, die zich zal verzet hebhen) ligt, tot op het hemd ontkleed, op den grond.
Zijn hond staat hem treurig te beruiken. Tot in het
verre verschiet ziet men eene menigte figuurtjes. Zij zijn
te zamen wel twee honderd in getal : paarden, ruiters,
soldaten, vrouwen, boeren, honden enz.; maar toch
heerscht er geene onaangename verwarring of opeenhooping ; de verschillende groepen zijn goed en natuurlijk
uiteen gehouden. Men zou kunnen spreken van een
gedrang en gewoel dat recht aangenaam en harmonisch
is voorgesteld.Vooral de voorgrond waar de hoofdman
der Spaanjaarden zich vertoont, is recht goed geslaagd D.
De Redactie dankt den heer baron hartelijk voor
zijne belangrijke mededeeling.
(Red.)

11
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nivito en Omit *man.
Met afbeeldingen en fac-slinile's, door graaf
MAURIN NAHUYS.

WEE onzer hooggeachte Belgische vrienden, beiden uit Leuven, beiden leden van het koninklijk
Belgisch numismatisch genootschap, hebben hunne
begaafde pen gewijd aan de nagedachtenis van twee
wereldberoemde Nederlandsche geschied- en penningkundigen der vorige eeuw.
De heer Edward van Even, de geleerde archivaris
der stad Leuven, heeft in 1870 een hoogst belangrijk
levensbericht in het nederlandsch,uitgegeven van M. Gerard
Van Loon (i), terwijl in 1873 eene korte merkwaardige
levensschets verscheen van Frans Van Mieris (2), eveneens in de nederlandsche taal, van de hand van wijlen
den zeer betreurden heer J.-N. Vander Auwera.
Voor allen die zich onledig houden met de beoefening van de nederlansche penningkunde zijn de, zoo
glansrijke namen van Van Loon en, Van Mieris, onafscheidbaar van dien van Andries Schoemaker, de zoo
zeer bescheiden, onvermoeide en kundige verzamelaar en
geschiedvorscher, hoofdliefhebber der Nederlandsche his-

(1) De Dietsche Warande, D. IX, bi.-191, vlgg. Amsterdam, 1871.
(2) Frans van Mieris, penningkundige, voordracht gehouden
op het .Xlle Nederlandsch taal- eh letterkundig Congres, te Middelburg, den 4 September 1872, door J.- P. VANDER AUWERA,
ondervoorzitter van dit Congres, lid van den Provincialen Raad
van Brabant en voorzitter der Koninklijke Maatschappij van taalen tooneelkunde « Roos en Eikel » te Loven. Loven 1873.
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toriepenningen (gelijk Van Loon hem noemde) wiens
verzameling toen in Europa, om hare volkomenheid
geen weérga had. Aan deze rijke bron van wetenschap
en materiaal, steeds met zooveel minzaamheid en gulheid ter hunner beschikking gesteld, was het Van Loon
en Van Mieris gegeven, voor hunne voortreffelijke penningwerken, steeds in de ruimste mate te mogen putten.
Omtrent Andries Schoemakers nuttig en arbeidzaam leven is weinig bekend, en toch verdient hij,
alsmede zijn zoon Gerrit, eene eereplaats in te nemen
onder de Nederlandsche geleerden. Reeds wenschte de
Heer G. Van Orden, blijkens eenen in ons bezit zijeden
brief, van den ion Julij 1833, aan de nagedachtenis
van Andries Schoemaker « de hulde te bewijzen welke
hem te regt toekomt, » door eene levensbeschrijving van
hem te bewerken en uit te geven ; doch het ontbrak den
heer Van Orden aan de noodige bouwstoffen om aa n
dit loffelijk voornemen te voldoen.
In het bezit zijnde van verscheidene documenten
en papieren rakende Andries Schoemaker en diens zoon
Gerrit, hebben wij gemeend wel te doen, daaruit eenige
biographische aanteekeningen omtrent deze beiden Amsterdamsche geleerden, bij een te brengen, en daarvan
zooveel mogelijk een geheel te maken. Hoe onvolledig
ook deze bijdrage moge zijn, hopen wij evenwel, dat
zij den geëerden lezer eenig belang zal kunnen inboezemen.
ANDRIES SCHOEMAKER.
Andries Schoemaker aanschouwde het levenslicht te
Amsterdam den gn October 166o. Vermits hij tot de
doopsgezinde gemeente behoorde, werd hij eerst veel
later, reeds getrouwd zijnde, in de Mennoniete kerk
de Zon gedoopt. Zijne ouders waren Gerrit en Maria
Vonk. Hij werd naar zijnen grootvader, predikant der
Mennoniete gemeente te Almelo, Andries genoemd.
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Den 5 en Mei 1682 legde hij zijnen poorterseed af en
den 24n dier zelfde maand, nog geen twee en twintig
jaren oud zijnde, huwde hij Rachel Kroll, geboren den
Oen Maart 1661, dochter van Sander Rutgerszoon Kroll
en Jannetje Gerritsdochter Couwenburgh. (1) Hunne echtverbintenis werd voltrokken in de Nieuwe kerk, door
D r Balthasar Bekker, beroemd door zijne bestrijding
van het bijgeloof, vooral in zijn werk de Betooverde
Wereld.
De lust tot de studie der nederlandsche geschiedenis en oudheidkunde alsmede tot het opsporen en verzamelen van alles wat daarop betrekking heeft, schijnt reeds
vroeg bij onzen Andries ontwaakt te zijn, en hoe meer
hij in leeftijd vorderde, des te krachtiger ontwikkelden
zich bij hem die lust en liefhebberij. Tot zijnen dood toe
was hij van eenen vurigen ijver voor die wetenschappen
bezield. Hij spaarde noch moeite noch kosten. Zijn aanzienlijk vermogen stelde hem in staat hoogst belangrijke en
kostbare verzamelingen aan te leggen, zoowel van munten
en zegels als van wapens, geslachtsregisters, oorkonden,
handvesten, enz. Zijn medaillen-kabinet werd geacht als
het schoonste en rijkste in Europa.
In een gedicht, dat hem zijn oude vriend Cornelis
Pronk toewijdde, bij gelegenheid der viering van zijn
twee en zeventigste geboortefeest, op den g n October 1732,
worden op allergeestigste wijze alle avonturen verhaald
die deze beide mannen in hunne jeugd overkwamen, als
zij te zamen de verschillende nederlandsche gewesten
doorreisden, om oudheden te verzamelen en kerken,
kastcelen, poorten, enz. af te teekenen : hoe zij dikwijls
verdwaald raakten, bestolen werden, voor verraders aan-

(i) Zie hierachter de genealogie der familie Schoemakcr.
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gezien en vervolgd werden; hoe zij vaak slecht geherbergd waren, door onweêrsbuijen overvallen werden ;
hoe hun rijtuig brak, enz., enz. Ook bezitten wij een
door Cornelis Pronk geschreven dagverhaal van een
met Schoemaker gedaan uitstapje over Nijenrode,
Maarsen, Utrecht, Werkhoven, Beverweert, Nederlangbroek, Cothen, Wijk-bij-Duurstede, vervolgens over
Rijswijk, Ravenswaag, Buren, Cuilenburg, Leerdam,
Asperick, Heukelom, Everdinge, Hagestein, Vianen, en
wijders over Ysselstein, Montfoort, Woerden, de Wierikkerschans, Bodegraven, Zwammerdam, Alphen, Oudhoorn, Koukerk en Leiderdorp. -- Van al die plaatsen
werden teekeningen gemaakt. In genoemd reisverhaal
heeft Pronk ook eenen weesjongen en een weesmeisje
van Montfoort met potlood afgeteekend.
In den zomer van het jaar 1708, maakte Schoemaker met zijnen vriend Johannes Oosterwijk eene reis
door Gelderland en het Kleefsche ; zij bezochten Emmerik,
Nijmegen en het Valkenhof, Arnhem, Dieren, Rosendaal,
Klarenbeek en keerden over het Sticht naar Amsterdam
terug (i).
Aan zijnen ijver voor het verzamelen van nederlandsche historiepenningen, en aan de groote hulp en steun
die jonge liethebbers van hem mochten ondervinden,
is het hoofdzakelijk te danken geweest dat de smaak
voor dezen tak van numismatiek, algemeen in Nederland
ontwaakte. Uit verschillende brieven in ons bezit, door
Jacobus Kortebrant van Rotterdam aan Andries Schoemaker gericht, blijkt hoe krachtig hij deze weten-

(i) Oosterwijk gedenkt die reis, in zijn gedicht Op het acht
en veertigste verjaares van Monsieur Andries Schoemaker, den
gn October 1708, en in een ander gedicht Ter Tilvere bruiloft van
'Willem Blaauw en Mejufrouwe 7ohanna Schoemaker, 3 Maart 17$6.
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schappelijke liefhebberij trachtte te bevorderen en op te
wekken.
Schoemaker was niet alleen een ijverige penningverzamelaar, hij wist de medailles, leg- en rekenpenningen, belegerings- en noodmunten met zeer veel kennis te
schikken. De door hem ontdekte en vroeger onbekend
gebleven stukken liet hij met groote kosten en veel
hoofdbrekens, gelijk Van Loon verhaalt, in koper graveeren of etsen, en beschreef die merkwaardige historische gedenkstukken in een boek. Hij heeft op die
wijze verschillende werken over penningkunde geschreven
waarin ook afbeeldingen van stukken uit de werken
van Bizot en anderen voorkomen, terwijl er ook door
hem zelven met de pen zijn geteekend.
Zijn groot penningwerk in handschrift, beginnende
met het jaar 1477, tot aan het einde der XVIII e eeuw,
was reeds voltooid in 170 7. Immers, in een gedicht
in dat jaar vervaardigd door J. van Oosterwijk (1), bij
gelegenheid van Schoemakers zilveren bruiloft (24 Mei
1 707), leest men, na dat vooraf met lof gewag gemaakt
is van het « pronkjuweel der Cabietten »
« Waer by we uw Schriften mogen voegen,
Wier waerheidt ons geheugen grieft.
Bezit die Schat met veel genoegen
Waer op uwe yver is verlieft :
Wyl koest beminnaars u bedanken,
En u toewenschen kragt en tijdt,
Op dat gy zonder zorg en wanken,
Volharden moogt in uwen vlyt. »
Dr Ludolphus Smids, spreekt in zijne u Herdersvreugt op het achtenveertigste verjaaren van Mon-

(1) Onder dit gedicht heeft hij zich van Oosterwijk geschreven, terwijl hij onder andere zich alleen Oosterwijk geteekend
heeft.
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sieur Andries Schoemaker den g van October 1 708 »,
van « 's Lands Historischriften, die Blyhert (Andries
Schoemaker (1) ) konstich naar 's Lands Munten weet te
schiften », en heeft daaraan de volgende noot gevoegd:
• (Landsmunten.) Begrijpende de Historie van ons
Vereenigd Vaderland; van het jaar 1477, tot aan
deesen huydigen dagh; en deselve vullende met een
groote menigte van schoone Medaljes en seldsame
Legpenningen ; in het onbesuysd te saamen geflanst
werk, bij P. Mortier uitgegeven (2), geheellijk niet
bekend . Sie van deesen arbeid het lofdicht van
J. Oosterwijk op syn E. Silvere bruiloft, gevierd den
24 van Bloeimaand des jaars 1707. »
In een gedicht op dat zelfde verjaringsfeest (1708),
noemt J. Oosterwijk het penningkabinet van Schoemaker het a Konstjuweel van Nederlandt en roem
van Gysbrechts stalt, » en zegt verder over Schoenakers
penningwerk :
« Beziet dan vry Schoenakers schrift,
Volmaakt in al zyn leên,
Daar 't waare is van het vals geschift.
Een werk gansch ongemeen.
Hier vindt ge wat Bizot niet weet,
Of waar hij is vergist,
En waar Oudaan zich ook vergeet,
En in de schikking mist. »
« Quam eens in 't licht dat heerlyk pandt,
Met plaatwerk opgesiert,
Hoe juichte 't vrije Nederlandt
Het werk wierd belauriert; » enz.

(i) In de gedichten ter eere van Andries Schoemaker en zijn
gezin gemaakt, wordt hij menigmal Blijhert genoemd, als ook

Trouivhart, Goedaard, Vroomaart.
(2) Het daarin bedoeld werk is dat van Pieter Bizot, door
Joachim Oudaan vermeerderd, en in eene nederlandsche en eene
fransche editie bij Pieter Mortier te Amsterdam in 16go uitgegeven.
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J. Van Koppenol, als hij in zijn verjaringsgedicht
op Rachel Kroll, Andries' echtgenoote, aangeboden,
den 4 Maart 1709, van het gevierde zilveren bruiloftfeest
gewaagt, zegt :
« Dus wierd Schoemakers Lof, door menig vlugge schrijver
Ook hoog verheeven, met een onvermoeijden ijver,
Nadien zijn Penning-boek, de al-oudheijt zoo vertoond,
Dat dit volkoomen werk zijn arbeijd gunstig kroont. x
enz.

Door al het voorgaande wordt volkomen bewezen
dat Andries Schoemaker zijn handschrift over de nederlandsche historiepenningen, beginnende met het jaar 1477,
reeds vóór 1 707 voltooid had, en derhalve vóór dat
M. Gerard van Loon er nog aan dacht zijn nooit
volprezen meesterstuk Beschrijving der nederlandsche
historipenningen te schrijven , en vóór dat Andries
Schoemaker van Loons kennis gemaakt had, vermits
van Loon eerst in 1 7 10 besloot zijn werk te schrijven
en hij eerst een j aar later, dus in 1711, het bezoek
van Schoemaker ontving (1).
Dat het werk van Schoemaker in boven vermelde
gedichten bedoeld, niet slechts eene verzameling was
van uitgeknipte afbeeldingen van gedenk- en legpenningen, volgens chronologische orde in een boek geplakt,
vergezeld van eenige korte historische aanteekeningen,
niet een handboek, gelijk hij er verscheidene voor zijne
vrienden gemaakt heeft, maar dat het een meer uitgebreid historisch nu mi smatisch werk was, blijkt vooral
duidelijk uit het aangehaald gedicht van J. Oosterwijk
van 1708.
Uit de opdracht van Oosterwijk aan Andries
Schoemaker eener nieuwe uitgave van Otto van

(i) G.

VAN LooN,

Hedendaagsche penningkunde, bladz. 134-135.
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Veens Zinnebeelden der Goddelijke liefde (i), leeren
wij nog iets naders en iets meer bepaalds omtrent
Schoemakers penningwerk. Wij laten hier woordelijk
volgen wat Oosterwijk daarvan verhaalt :
« Die syt gy geweest, waarde vriend Schoemaker, die, buiten
Taalkunde en vreemde Letteren (2), u geheelyk aan de Medalien
deeser tyd hebt overgegeven ; die, niet alleenlyk de Gedenkmunten
van ons lieve Vaderland, met groote keurigheid, naar rangh, in
uw kabinet hebt geplaatst, maar (de Nyd kan seggen wat se wil)
met een onvermoeide neerstigheid, in vier Folianten, haar Historie,
uit Hooft, de Groot, van Meteren, enz. tot aan dit loopende jaar
seer keurig hebt vervolgd ; die, seg ik, ter syner tyd, het werk
van den Fransen Bizot sal vervolgen, en alle de Medalien zedert
de kroninge van koning Willem de Derde, tot aan dit jaar, door
Jacobus Schynvoet seer sinnelyk op het koper gebracht, met een
nette verklaaringe de wereld sal meede deelen. »

De vorenstaande woorden a de wereld sal meede
deelen a en die, voorkomende in het gedicht van 1708 :
,e quam eens in 't licht dit heerlijk pandt met plaatwerk opgesiert a, duiden wel aan dat er ernstig sprake
van was, dat werk in druk te doen verschijnen.
Dit alles bewijst duidelijk en klaar hoe volslagen
onmogelijk het is geweest, dat Schoemaker zijn groot en
breedvoerig historisch penningwerk in vier folianten, van
van Loon zou hebben nageschreven, en wel om de zeer
eenvoudige reden dat die beide heeren elkander toen
nog niet kenden.
De woorden, voorkomende in eenen door den Heer
Jacob Scheltema in 1821 ontdekten brief, door Andries
Schoemaker den 2i' April 1728 aan zijnen zoon Gerrit
gericht : « Wij (van Loon en Schoemaker) quamen

(i) Othonis Vcenii emblemata amoris divini, of Heilige Zinnebeelden der Goddelijke liefde, te Amsterdam bij Johannes Oosterwijk, boekverkooper, 1711.
(2) Andries Schoemaker was, met uitzondering van een weinig
latijn, geene vreemde taal of letterkunde machtig.
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overeen dat ik de penningen aan sijn Ed. soude over-senden, daartegen soo soude sijn Ed. aan mij oversenden
sijne geschriften die ik dan vrij mogt naschrijven » -- dezewoorden kunnen, zooals uit al het voorgaande is gebleken,
niet worden uitgelegd alsof Schoemaker zijn penningwerk
reeds v66r 1707 voltooid, en iets zou afgeschreven
hebben van van Loon die, gelijk wij reeds gezegd hebben
eerst in 1710 aanving het zijne te schrijven, en eerst in
171r met Schoemaker in kennis kwam. (i)
De omstandigheid alleen, dat Schoemaker een historisch penningwerk samengesteld, zoo vele geschiedkundige bronnen opgespoord en bijeengebracht, en de
geschiedenis en beschrijving der meeste Nederlandsche gewesten met hunne steden, dorpen , kerken,
kloosters, kasteelen enz., geschreven heeft, zou reeds
een voldoend bewijs opleveren, dat van Loon, die
sedert 1711 met hem in wetenschappelijke betrekking stond, niet alleen over het rijke penningkabinet
van Schoemaker mocht beschikken, maar ook van hem
menigen goeden raad en vele belangrijke historische
mededeelingen ontving. Maar van Loon getuigt het ook
zelf.
Bij de opdracht van het vierde deel zijner
« Beschrijving der Nederlandsche historipenningen »
noemt hij Andries Schoemaker, « zonderlingen liefhebber, ijverigen en oudsten verzamelaar van 's lands historipenningen » en in het Voorbericht van het eerste deel,
verklaart hij dat het hem « geheel onmogelijk » zou
zijn geweest zijn werk aldus te kunnen vervaardigen,,
indien hij door den weêrgaloozen opspeurden
..^..__....^........^.^............_.

.

....,^...__........^

(1) Geleerdheid, bescheidenheid en goedhartigheid, die drie
edele hoedanigheden welke Schoemaker vereenigde, deden eenera:
heimelijken nijd bij anderen ontwaken.
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onzer vaderlandsche historipenningen Andries Schoemaker
in 't verzamelen der zelven en door geduurige briefwisseling wegens de ontdekte penningen, bij de twaalf
jaaren gestaadig niet waare ondersteund geworden n.
In zijne Hedendaagsche penningkunde, blz. I-34-135,
verhaalt deze geleerde, dat toen hij Schoemaker « die
eenige jaaren in het verzamelen van Nederlandsche penningen en zelven bewijsstukken, had gesleten », zijn, tot
op het jaar 1584 gevorderd, penningwerk liet zien, deze
het werk en het gevolgd plan volkomen goedkeurde,
doch hem evenwel den raad gaf om zijnen arbeid te
doen aanvangen met den afstand van keizer Karel V(1555) in plaats van met de aanbieding van het smeekschrift der verbonden edelen (1566). Hierop laat van
Loon verder volgen : « Doch om dien op zijnen (Schoemakers) raad aldus aangevangen arbeijd ook van zijnen
kant weer, zoo veel doenlijk waar, te verligten ; heeft
die Hoofdliefhebber der Nederlandsche Historipenriingen mij niet alleen zyne eyge gemaakte handtekeningen
van de alom ontdekte gedenkstukken gulhartig medegedeeld, maar tot zijne Nederlandsche penningschat,
welke in die tijden in Europa om haare volkomen heyd
geene weerga had, altijd vryen toegang vergund en
sedert door gestaadige brievenwisselingen, nevens my,
alles aangewend, zoo om de penningen, die zoohier
zoodaar het zy in, het zy buijten het land by eenige
liefhebbers mogten bewaard, of in den eenen of anderen
hoek verschoolen weezen, op te speuren, als ook om
den echten zin hunner opgestempelde verbeeldingen en
de grondoorzaak hunner geboorte te achterhaalen ».
Het is dus waarlijk niet Schoemaker die van
Loon naschrijft, maar wel van Loon die uit de rijke
schatten van wetenschap door Schoemaker opgedaan,
in de ruimste mate put.
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De volgende getuigenissen van tijdgenooten en
groote bewonderaars van van Loon bevestigen ten overvloede, dat, (gelijk in de inleiding van het eerste stuk
van het Vervolg op Van Loon, blz. 3. gezegd wordt)
het « de kundige Andries Schoemaker was, zoo doorkneed in het vak der penningkunde en misschien de
grootste en kundigste man, dien ons Land hierin immer
heeft opgeleverd, die zoo veel deel had aan het werk
van den arbeidzamen en edelen Gerard van Loon,
hetwelk ieder welgestemd vaderlandsch hart met innigste
dankbaarheid moet vervullen en van Loon allezins tot
blijvenden roem en eer verstrekt, en dat Schoemaker,
door het besef der voordeelen uit de beoefening der
Vaderlandsche penningen voortvloeiende, zijnen naam
aan de bevordering der zaak zelve heeft opgeofferd. »
Hier mogen nog eenige kleinere bewijzen volgen van
de eer die aan onzen Andries als oorspronkelijk vorscher
en verzamelaar werd gedaan.

Grafschrift voor den Heere Andries Schoemaker,
door Christoffel Bendeker.
« Hier rust het Lijk eens Mans, wiens naerstigheid en ijver,
Den Geest wel eer ontstak van 's Lands Histori-Schrijver,
De Penningkunde mist, in Hem, haar Voedsterheer. »

Uit een Gedicht ter Gedachtenis van den Heere
Andries Schoemaker, door P. Langendijk.
« Maar leeft hij nu in 't zalig leeven,
En zien onze oogen hem niet meer !
Zijn naam blijft op de tongen zweeven
Door Hollands eedle fenixvêer,
Het puikjuweel der letterkloeken (1),
Vereeuwigd door zijn Penningboeken.

(1) M. GtRARD VAN LOON.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.

169

Schoemakers onvermoeide geest,
Te vinden in een stapel schriften,
Is 't allergrootste licht geweest,
Om 't eeuwig Penningwer1 te ziften
En brengen tot volmaakter stand,
Ten glorie van het vaderland.
Met welken onvermoeiden ijver,
Heeft hij zijn Penningkabinet,
Geopend voor dien eed'len schrijver,
En 't scherp vernuft beleefd gewet ;
Dit deed Van Loon's mans vlijt beloonen,
Door hem met eeuwige eer te kroonen. »
.
cc Lijkgedachtenis van den Heere Andries
Schoemaker », door P. Van De Walle.

Uit de

« Hoe beurde uw' nijv're hand
De schoone Penningkunde uit 't zand
Der woeste onwetenheid, die d'oorlog in zijn' woede
Begraven had, en 't land deed taist'ren door zijn' roede I »

Uit « De zugtende penningkunde wegens het overlijden van den Heer Andries Schoemaker », door

Jacobus Kortebrant.
« Nu leit die parel van mijn kroon,
Die ijveraer die aen van Loon
Zoo veel bericht en licht quam geven,
Waer door die met zijn' vluggen geest,
Schoeyde op Schoemakers nette leest,
En deed mijn' ouden roem herleven,
Dies met myn roem hun glorie rent.
Zoo ver Apol zyn Vierspan ment.
Wie melt ons al de zeltzaemheid,
Die, in een nette schikking, left
Vergadert, in 's mans kabinetten I
Die hy, met zulk een gul onthael
Voor kunst beminnaers meenigmael,
Zelf met zyn hart, quam open zetten,
Wat weergaloozen letterschat
Of al dit penningwerk vervat!
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Van Loon, die met van Mieris heeft
Eene eer behaelt, die eeuwig leeft,
Daer zy, door hunne fenixpennen,
Zoo fraey en net en fyn versneén,
Door werken, die geen weérga kennen,
Die zullen beiden, tot 's mans lof,
Belyden : hier is meerder stof. » enz.

Men zal toch waarlijk deze tijdgenooten en bewonderaars (i) van van Loon, die zijnen welverdienden lof
met zoo veel geestdrift bezongen, niet kunnen beschuldigen dat zij dezen vijandig gezind zijn geweest, of
zijnen roem hebben willen verkleinen. Ook zien wij
volstrekt niet in, dat aan de groote verdienste van
van Loon eenigszins te kort wordt gedaan, door het
feit te erkennen dat, bij de vervaardiging van zijn
uimuntend historisch penningwerk, de geleerde en zoo
bescheiden Schoemaker hem op de edelmoedigste, onbaatzuchtigste en minzaamste wijze zijne onschatbare wetenschappelijke hulp en medewerking in de ruimste mate
heeft verleend.
Het staat vast, 1 0 dat Andries Schoemaker de
penningen met veel moeite en kosten heeft verzameld,
opgespoord en grondig bestudeerd; dat hij 2 0 nagevorscht heeft, bij welke historische gebeurtenissen zij
geslagen zijn ; dat hij 3 4 dezelven in koper heeft laten
etsen, hen met veel kennis in een boek geklasseerd en

(i) Uit de brieven van van Loon aan Kornelis Van Alkemade
gericht, en als aanhangsel achter de levensschets van van Loon,
door den heer Edward van Even uitgegeven, blijkt ook dat Andries
Schoemaker met Van Alkemade voortdurend in wetenschappelijke
betrekking stond . Frans Van Mieris noemt hem, in zijnee brief
van rouwbeklag aan Gerrit Schoemaker, zijnen « zeer goeden
Vriend ». P. Van der Schelling maakte een grafschrift op hem.
J. A. Willink noemde hem zijn waarden Vriend, voor wien hij
altoos veel achting gehad had. » -- enz. enz.
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geschiedkundig heeft toegelicht (i) ; dat 4° van Loon dat
boek als legger voor zijn werk heeft gebruikt (z) en gedurende twaalf jaren gestadig van Schoemaker schriftelijke
mededeelingen over penningkunde heeft ontvangen (3).
Zoo Delft haren van Loon heeft en Leiden haren
Van Mieris, heeft Amsterdam haren Schoemaker, die
-met recht de Vader der nederlandsche penningkunde
mag genoemd worden waarop u de magtige ljstad werkelijk fier kan zijn. n
Ook in de wapen- en geslachtkunde was Schoemaker niet minder ervaren dan in de geschiedenis, in
de oude landswetten en rechten, de volkszeden en gebruiken van zijn vaderland, dat hij geheel doorreisde,
tot het doorsnuffelen van archieven en tot opsporing
van historische en oudheidkundige schatten.
Zijne handschriften (4) getuigen niet alleen daarvan,
maar ook van een weergalooze liefde en ijver voor de
studie en den arbeid. Voeg daarbij zijn alleszins beminnelijk en goedhartig karakter, zijne belanglooze bereidvaardigheid om een ieder die het wenschte mededeeling
te doen van de uitkomsten zijner nasporingen, en dit
zelfs uit eigen beweging aan te bieden, gelijk hij het
aan van Loon deed -- dan is het te begrijpen hoe hij
de algemeene vraagbaak was, waar men steeds gul ontvangen en goed toegelicht werd.
Zoo geschiedde het dan ook, dat de geleerde Frans
Van Mieris aan deze rijke bron zoo ruimschoots putte,
evenals A. Bogaert voor zijne a Roomsche Monarchy ».
(i) Van Loon, Hedendaagsche penningkunde, bladz. 135 en 28a,
en Voorbericht van van Loons Beschrijving der Nederlandsche
historipenningen.
(2) Voorbericht als voren.
Item.
(3)
(4) Zie hierachter de lijst, die echter onvolledig is..
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Schoemakers milddadigheid was even groot als zijn
ijver; hij deed veel tot verzachting van het lot der armen
en hulpbehoevenden. Daarvan vinden wij vele getuigenissen. Uit brieven van Jacobus Kortebant te Rotterdam
blijkt almede met welk een vuur hij tot aan zijnen dood
alles aanwendde om de lust en de liefhebberij voor
de penningkunde in Nederland te bevorderen. Die brieven,
in 1734 en 1735 geschreven, leeren ons dat Kortebrant
een ijverige verzamelaar was, en eene penningverzameling bezat hoofdzakelijk bestaande uit koperen medailles
en legpenningen, die hij volgens den raad hem door
Schoemaker gegeven, met de keerzijde naar boven in
zijn kabinet geschikt had.
In dien tijd schijnen de zilveren legpenningen volstrekt niet zeldzaam geweest te zijn ; voor achttien
stuivers het stuk kon men ze uitzoeken.
Kortebrant kocht voor i r o gulden in eene veiling
te 's Gravenhage eene volledige reeks van 286 oorspronkelijke koperen medailles, van 1643 tot 1700, zooals zij
in het werk van de koninklijke academie van medailles
en inschriften (r) voorkomen. Ook bezat hij meer dan
5oo verschillende legpenningen, die men thans voor
15 centiemen het stuk kan koopen. In dien tijd maakte
men niet alleen afgietsels van medailles in koper, lood
en tin, maar men maakte ze ook na in zilver. Kortebrant verdacht Chevalier van zulk bedrog. Schoemaker
heeft verscheidene zijner medailles voor Kortebrant in
koper doen afgieten.
Eindelijk blijkt nog dat Andries Schoemaker een
deugdzaam, braaf werkman was, een trouw en liefheb-

(i) Médailles sur les principaux événements du règne de Louisle-Grand, avec des explications historiques, 1702 in het Nederduitsch uitgegeven door GOEREE, Amsterdam, 1712.
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bend echtgenoot en vader, een oprecht en toegenegen
vriend, een gulle en vroolijke gastheer.
In het begin van zijn huwelijk woonde hij als
koopman te Amsterdam in de Blomstraat, in 1695 in
de Angelierstraat ; later verhuisde hij naar de Nieuwe
Leliestraat, alwaar hij overleed. Bovendien had hij buiten
Amsterdam eenen lusttuin, gelegen over de nieuwe wetering aan de Maljaperkade, tusschen de drie baarsjes en
den Overtoom, genoemd : Aan de Vierhuisjes. Daar
verlustigde zich Andries' gade met het planten en
kweeken van bloemen en gewassen, waarom ook
deze lusthof Bloeinliefstuin (r) genoemd werd. Het
was ook daar dat Andries zijne verwanten en vrienden
aan vreugdevolle gastmalen vereenigde, tot viering van
verjaringen, bruiloften en andere familiefeesten, waarbij
zoo menige dronk gebracht, zoo menig gedicht voort
gedragen werd, ter eere van den geleerden vriendelijken
gastheer, zijne vrouw of zijne kinderen.
Zijn dichtersmaal, gehouden den 7n Juni 1714, na
het bruiloftsfeest van zijn zoon Gerrit met Margaretha
Esser, was een dier schoone tuinfeesten.
In 1707, den 24n Mei, vierde Andries zijn zilveren
bruiloft.
Den 4n Januari 1723 werd hem zijne trouwe gade
door den dood ontrukt, en hij eindigde, na een smartelijk ingewandslijden van ruim zeven weken, zijn nuttig
en arbeidzaam leven den 23 n December 1734. Beiden
liggen in de Nieuwe kerk begraven, in het graf toebehoorende aan hunnen schoonzoon Willem Blaauw.

i) De echtgenoote van Andries Schoemaker werd gewoonlijk
in gedichten « Bloemlief » genaamd. In verschillende gedichten wordt
met lof melding gemaakt van dien tuin, en meer bepaaldelijk in
Claes Bruins TuynTang.
12
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Bij zijne begrafenis werden weder vele gedichten
aan zijne nagedachtenis gewijd (i). Ook ter vereeuwiging des roems van den Vader der Nederlandsche
penningkunde, zijn drie medailles vervaardigd, waarvan
wij de beschrijving hier achter geven (2).
(Wordt vervolgd.)
,_
(1) Men zie de lijst aan het einde dezer studie.
(2) Wij kennen slechts twee werken aan hem opgedragen.
1° Otto Van Veens Zinnebeelden der Goddelijke liefde, door
J. Oosterwijk; 2° Het IV e deel van de « Beschrijving der Nederl.
Historipenningen, door Mr Gerard Van Loon.
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IgarIItingio* munten.

ENE bijzonderheid waaruit men den geest der
regeeringen in Europa kan leeren kennen, vóór
dat de Renaissance (dat wil zeggen de staatsen kunstbegrippen aan Griekenland en Rome ontleend),
meester was geworden van de maatschappij, is de dagteekening der koninklijke brieven.
Er ligt een geheel uitspansel voor de verbeelding
in die enkele dagteekening der brieven van Karel den
Groote, wanneer hij schrijft : Noviomagum, Ingulenheim,
Aquce, enz. In die enkele aanduiding van zijn verblijf aan de
Maas, den Rijn of elders ; ní weer in 't Zuiden of in
't Westen, dan weer in 't Noorden zijns uitgestrekten
gebieds — daarin ligt een geheel sprekend geschiedverhaal.
Wij zijn zoo gewoon de kleinste vorsten met
hunne Resident als samengewassen te vinden, dat ons
een land zonder Resident ondenkbaar schijnt. En toch
hadden, vele eeuwen door, de Hoofden van het Dietsche
land geene Residenten. In lateren tijd kreeg eerst het
woord hoofdstad de beteekenis van verblijfplaats des
konings, verblijfplaats bij uitnemendheid, wat het toch
in den grond geheel niet beteekent. Ja, de uitdrukking
residentie is van modernen aard, en in 't oude dietsch
niet te vinden. Zij is een uitvloeisel der denkbeelden
van centralisatie, die zich met de zestiende eeuw, met
de aanbidding van de heidensche beschaving ontwikkelden. De gedachte van Staatsalmacht, waarvan heden
geene klasse der maatschappij meer iets weten wil, is
een gevolg van die beschaving, welke onder de opperheer-
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schappij van Lodewijk XIV hare grootste hoogte en kracht
bereikte.
De oude christelijke, vooral de duitsche vorsten
hadden geene residentie, uit welker middenpunt zij
uitsluitelijk hunne grootheid op hun volk lieten afstralen.
Zij reisden zelven rond ; zij onderzochten met eigen
oogen. Zij gaven voorschriften naarmate daaraan behoefte
bestond, en maakten geene preventieve (voorkomende)
wetten, om hunne centrale macht te vergrooten.
Iets dergelijks schildert ons het muntwezen. De
muntsteden waren over het rijk van Karel den Groote
verspreid, gelijk zijne koninklijke zendboden, zijne missi,
kortom zijn eigen persoonlijke geest. Overal leven !
Verkeer, vrijen handel, nijverheid wekken, dat was een
deel van Karels regeeringssteisel, hetgeen ondertusschen
van den anderen kant met niet minder vrijheid trachtte
invloed uit te oefenen op het bestuur der Kerk.
Het jongste werk over Karels munten geeft ons,
weder zoo een beeld van 's konings veelzijdige werking (i).
Heeft de schrijver ook geen door en door wetenschappelijke studie willen leveren, zijn arbeid is een
uitstekend middel om de enge begrippen over Karels
regeeringswijze in den hierboven aangegeven zin uit te
breiden en te verlevendigen.
Het boek van den heer Cerexhe is in twee deelen
verdeeld. Het eerste bevat eene beschrijving van Karels.
munten, niet minder dan 255 in getal.
Het tweede deel bevat een overzicht van 's konings,
leven en eene beredeneerde tafel van de muntplaatsen
die onder zijne regeering bestonden.
(i) Les monnaies de Charlemagne, par MICHEL CEREXHE, Gand,
Leliaert, Suffer & Cie, 1887, 170 blz. met 112 afbeeldingen,.
15 franken.
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« Pour toute recherche superficielle », zegt de schrijver,
I cette complication dispensera désormais l'amateur, le
curieux de recourir a un certain nombre d'ouvrages », enz.
De lijst bevat ongeveer driemaal zooveel nummers
als die van Fougères en Combrouse.
« Charlemagne est un grand homme beige, » zegt
de schrijver, « le travail que nous publions est donc en
réalité une page de notre histoire monaaire nationale ! »
Cerexhe heeft de zilveren munten (de goudstandaard
werd afgeschatt1) in drie groepen verdeeld ; ten eerste
zulke munten die het woord Carolus in 't veld dragen;
ten tweede die met een monogram, een tempel, enz.
ten derde die met het kopstuk en den keizerstitel
versierd zijn.
Wij zullen aan den schrijver geene andere eischen
stellen dan hij aan zich zelven heeft gedaan ; wij begroeten
het boek met genoegen en bevelen het hertelijk aan,
opdat de jonge lieden de grootheid der middeleeuwsche
karakters meer en meer leeren schatten en deze eindelijk
geheel van de logenachtige verw mogen gereinigd
worden, waarmede driehonderd jaren lang de kwast der
Renaissance hen zonder erbarmen heeft bestreken.
Leuven.

PAUL ALB. TH.
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aftio*fi. Van ber Zfrattm

ET wezenlijk genoegen ontvingen wij een werk
over de Schoonheid in de Toonkunst (i).
In onze eeuw van strijd met de programmamuziek is het nuttig zich af te vragen : waarin eigenlijk
de hoogste schoonheid der toonkunst bestaat. Moet
zij gezocht worden in de lyrische uitboezemingen, ter
gelegenheid van b e pa al de gedachten en voorstellingen,
oratorio, opera, declamatorium, melodrama-programmamuziek, of wel in de onbepaaldheid der tonen, in de
muzikale volzinnen?
Wallaschek is van meening dat alle concrete gedachten aan de uitdrukking der schoonheid in de muziek
meer in den weg staan, dan dat zij die bevorderen.
Ja, hij is geneigd in 't algemeen aan alle muziek
met tekst zonder uitzondering eene ondergeschikte plaats
in den rang der toonwerken aan te wijzen.
Berlioz, Beethoven en anderen zouden evenveel,
ja nog meer hebben bereikt, indien zij aan sommige

(1) Aesthetik der Tonkunst, von Richard Wallaschek, Dr.
Jur. et phil. Stuttgart, Druck and Verlag von W. KOHLHAMMER, 1886,
378 bl. fr. 7.50.
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hunner werken geene titels als Romeo et 7uliette,
Adieux, Absence, Retour, enz. hadden gegeven. Dergelijke uitleggingen verhinderen het hoogste genot.
Moge Beethoven zijne Pastorale ook naar aanleiding van het heerlijke uitzicht op den Kahlenberg bij
Weenen hebben geschreven -- men vindt er toch
algemeen niet de indrukken in terug welke men op
dien berg gewaar wordt, zegt Wallaschek te recht.
Hoogst merkwaardig is voorzeker in onze dagen de
voordracht van Wagners dramatische toonwerken op
't concert, en gedeeltelijk zelfs zonder tekst, zonder
zangers.
Ligt ook daarin niet de gedachte dat de tekst
soms aan de schoonheid der toonkunst hinderend in den
weg staat, of althans overbodig schijnt? Het gelijkt
een spot, eene groote ironie van het Wagnersche stelsel,
waarin alle kunsten heeten te moeten samenwerken
om den indruk der tonen te doen gelden. Wat Wagner
over de 9e symphonie schreef grenst aan 't belachelijke ; niet omdat door sommigen niet iets dergelijks in
de symphonie k a n worden gehoord wat Wagner daarin
trof, maar omdat deze gedachten er verre van af zijn
bij elken ernstigen hoorder op te komen, en bij Beethoven zelven wel niet ontstaan zijn.
De definitie van het eigenlijk absolute kunstschoon
is moeielijk te geven. Wallaschek is ook daarin niet
geslaagd, en schijnt zich in sommige volzinnen zelfs
tegen te spreken.
Merkwaardig is zijne beschouwing dat de muziek,
alleen in hare kindsheid zich aansluit bij den godsdienst, maar rijp geworden, geroepen is zich daarvan los
te maken, om het hoogste schoon toe te vliegen (3 74, vlg.).
De schrijver verdedigt de meening dat de katholieke
Kerk de zelfstandigheid der muziek heeft bestreden, en
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in haar eene gevaarlijke mededingster der liturgie heeft
gezien ; doch hij bewijst deze bewering niet.
Dat in elk geval de wereldlijke muziek in de
kerk afkeuring verdient, spreekt van zelf. De plechtige
prefatie b. v. te hooren zingen, voorafgegaan door
melodiën die aan La scène du jardin, en gevolgd door
zulke die aan La scène du balcon uit een ander toonwerk herinneren!... Bestaat er in dienst van kerk en
kunst iets aanstootelijkers ?
Terecht komen vele conciliën en een aantal pausen
op tegen het gebruik wat van de muziek in de kerk
wordt gemaakt. Er bestaan misbruiken van vele zijden.
Het volgende is in elk geval zeker.
Een gewijde tekst is niet onontbeerlijk om een
toonwerk van de hoogste en stichtendste schoonheid
te scheppen, en van den anderen kant is het aanbrengen
van teksten (zooals op zekere Adagio's van Beethoven)
op muziek voor instrumenten geschreven, gevaarlijk
voor de schoonheid der muzikale gedachte.
Evenzeer is het waar, dat de kerkelijke liturgie
nooit aan de muziek een zelfstandig bestaan in de
kerk heeft toegelaten, gelijk aan de lijnen des tempels;
niet eens gelijk aan die der muurschilderingen.
Daar waar de muziek voor speeltuigen in de kerk
zelfstandig wordt aangewend, bestaat misbruik. De zangtoon des priesters heeft tot hoofdzakelijk doel de woorden
van den dienst aan de hoorders verstaanbaar te maken.
Het gezang der gemeente is bestemd zich zooveel mogelijk
bij de handelingen des priesters aan te sluiten.
De kindsheid of rijpheid der muziek naar het
gebruik af te meten wat men daarvan in de kerk
maakt, is een misslag ; want de kerkmuziek kan en mag
de wereldlijke muziek niet in hare ontwikkeling volgen.
Eene andere vraag is of de muziek minder dan
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andere kunsten eene gave van Boven is. Dit moet
gelijk ik zeg, bepaald worden ontkend, en aldus is
zij ook geschikt de draagster van verhevene gedachten
te zijn. Deze gedachten zijn in de instrumentaalmuziek
soms zoo hoog, dat de eenvoudige sterveling die niet
kan bevroeden.
In Wallascheks werk zijn verder een aantal goede
wenken voor halfbeschaafde toonzetters en uitvoerende
kunstenaars te vinden, die onze opmerkzaamheid verdienen.
Eindelijk geeft hij een overzicht van de duitsche
schrijvers (met Baumgarten te beginnen), over de schoonheid in de toonkunst, te recht betreurende dat velen
hunner hebben moeten bekennen eigenlijk de kunst niet
door en door te kennen, over wier schoonheden zij
theoriën hebben opgesteld.
Verder kunnen wij in de onderdeelen des werks
van Wallaschek niet treden. De algemeene strekking
nog eens kort samengevat is deze.
De schrijver wil de muziek verklaren tot die kunst,
welke in hare o n b e p a a l d h e i d hare hoogste schoonheid
bezit, en zich losmaakt van alle bepaalde concrete
gedachten, gelijk die in de kerkelijke liturgie, als anderszins zijn neergelegd.
Men herinnert zich dat Wagner de muziek « de
kunst des christendoms v noemt, dewijl de leerstukken
van den godsdienst, zegt hij, even onbepaald zijn (?) als
de schoonheden, waarvan de instrumentaalmuziek de
draagster is.
Zoo sprak de groote toonzetter in vroeger jaren. Bij
't schrijven van Parsifal dacht hij zeker anders.
Druk en papier van het werk zijn goed ; drukfouten,
zeldzaam. Doch het is onsmakelijk dat het boek bij
den minste snede van het vouwbeen uiteen valt. Dit
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is een punt wat inderdaad tot ons kunstgebied, tot de
ku n s t n ij v e r h ei d behoort. Men kan in dit opzicht aan
Engeland een voorbeeld nemen. Allerminst moest een
werk over s c h o o n he i d s l e e r dezen aard van schoonheid
versmaden.
Van geheel andere soort is het werk wat wij in
de tweede plaats wenschen aan te kondigen (i). Stonden
wij met Wallaschek op den wankelenden bodem van
persoonlijke schatting, hier hebben wij uitsluitend met
de vrucht van p r a c t i s c h werk, met dadelijke voorbeelden
te doen, die ons geenszins kunnen ontslippen.
Het is twintig jaren geleden dat Edmond vander
Straeten, welke zich door eene reeks van studiën over
zedegeschiedenis bekend heeft gemaakt, de toonkunst in
de Nederlanden v66r de me eeuw, tot bijzonder voorwerp van zijn onderzoek maakte.
In 1867 sloeg de schrijver hand aan 't werk. Heden
heeft hij het 8e deel zijner studie uitgegeven. Het eerste
deel verscheen bij Muquardt, te Brussel, het tweede in
1872, het derde in 1 875, het vierde in r 878, bij van
Trigt te Brussel, zoo ook het vijfde deel, in 188o, het
zesde, in 1882, het zevende, in 1885.
De heer vander Straeten schrijft geene geschiedenis naar tijdrekening gerangschikt. Hij geeft ons levensgeschiedenissen van toonzetters, spelers, muziekgeleerden,
handschriften van opera's, van motetten enz., overzicht
van boeken betrekkelijk de muziek, portretten, enz. al
naar mate hij die in de verzamelingen van handschriften
terugvindt.
Zoo zien wij bij voorbeeld in het eerste deel

(i) La musique aux Pays-Bas, avant le XIXroe siècle, i8674885.
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een Kyrie eleison voor zeven stemmen van Géry de
Ghersem, van het einde der zestiende eeuw, en wij vinden voortbrengselen van dat zelfde tijdperk aan het einde
van het vijfde deel ; in de tusschenliggende deelen treffen wij onderwijl vruchten van de 17e en 18e eeuw aan.
In het derde deel vinden wij eene vlaamsche opera in
drie bedrijven, Philemon en Baucis, en zoo al voort.
Wij verwijten dit volstrekt niet aan den schrijver.
Indien hij met de uitgave zijner studiën had willen
wachten tot dat hij de oudste, bestaande stukken van
gewicht hadde teruggevonden, zoo hadde hij wellicht eene
halve eeuw moeten laten verloopen.
Aan elk deel is eene leerrijke tafel toegevoegd, waardoor de lezer onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld
van den inhoud.
Wat de geschiedenis der speeltuigen zoowel blaasals strijkinstrumenten betreft, alsmede die van de vervaardiging der orgels, komen in deze boekdeelen een groot
getal nieuwe bijzonderheden voor. Wij vinden de geschiedenis der luit, nevens die van de oboe, de kornet,
de fluit, de viool, de cither (cithare of viole) en de harp
der zestiende eeuw, ja zeer eigenaardige zaken omtrent
den kromhoorn (cromorne).
De stof voor het zevende deel, hetwelk vooral de
geschiedenis der nederlandsche toonkunst in Spanje bevat,
is geput uit de verzameling van handschriften te Brussel, Rijsel, Dijon, Simancas enz.
Men kan zich bijna geen denkbeeld vormen van
het groot getal stemmen welke, uit de vlaamsche provinciën gekomen, in Spanje in de zestiende eeuw te
hooren waren.
Luitspelers trokken evenzeer in geheele benden naar
het Zuiden.
Wij weten bovendien dat de vlaamsche boekdruk...
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kers in Spanje tot hooge waardigheden werden verheven, nadat zij voor den muziekdruk beweegbare teek enen
begonnen te bezigen. Wij kunnen in dit gedeelte
van vander Straetens werk de ontwikkeling der toonkunst in Spanje, van de twaalfde tot de zeventiende
eeuw, van stap tot stap nagaan.
PAUL ALB. TH.

Leuven.
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8 tioot en 1aiît r41tÏtr;.
GESCHIED- EN LETTERKUNDIGE STUDIE VAN
ALBRECHT TOTTMANN.

E viool wordt met recht als het meest muzikale
speeltuig geprezen. Het klavier heeft wel den
voorrang door de samenstelling van akkoorden,
het orgel wint het bovendien door volheid en verscheidenheid van toon, de blaasinstrumenten deelen het
voordeel van 't d®órklinken der tonen met de viool,
maar, nevens den violoncel, verleent zich geen speeltuig
zoo goed tot verscheidenheid van voordracht, geen
ander is zoo zielvol als de viool. Bovendien bewijzen ons
bijvoorbeeld Sebastiaan Bachs beroemde zes vioolsonaten,
dat ook zelfs op ons instrument volklinkende accoordachtige aaneenschakelingen kunnen uitgevoerd worden.
Snareninstrumenten waaraan de tonen niet door
plectrum of vinger getokkeld, maar door strijking worden ontlokt, zijn reeds bij de oude volkeren bekend
geweest.
In Indië vinden wij onder den naam Ravanastron
en Omerte twee zeer gebruikelijke strijkinstrumenten.
In Arabië komt de Rebab, in Serbië de Gusle (Go-esle),
in Rusland de Goudak voor.
Reeds in Otfrieds Evangeliënharmonie wordt er van
de lier en de vedel gesproken, en in de dertiende eeuw,
(in het Nevelingenlied) wordt verhaald, hoe Volker, de
speelman, vóór de beslissende verdelging der helden,
met zijn strijkinstrument den slaap van de oogen zijner
rustige kampgenooten verdrijft.
Geloofwaardige reizigers berichten dat in Noord-
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Amerika uit de woningen (wigwams) der inboorlingen
alle avonden in het oor der voorbijgangers eigenaardige
weemoedige tonen dringen, die door een instrument
worden te weeg gebracht, met meerdere snaren bespannen,
en door middel van eersen strijkstok bespeeld.
Behalve deze geschreven getuigen, bevat ook de
beeldende kunst een aantal bewijzen van het gezegde.
De muurschilderingen van Orcagna op 't Campo Santo
te Pisa, hèt i 5' vak der metalen deur van de doopkapel
te Florence, tafereelen voorstellende uit het leven van
J oannes den Dooper, van Andreas Pisano, de Apollo
van Raffael, tusschen 1507 en 1509 geschilderd -- alle
deze voorstellingen toonera ons het bestaan en den vorm
van verscheidene strijkinstrumenten.
Wat nu den naam betreft -- wij vinden reeds vroegtijdig de woorden Vitula, Viula, of Rota gebezigd
maar wij kunnen deze speeltuigen alleen als voorloopers
der viool (Violon, Violine) zooals wij die heden kennen,
betrachten.
Onze viool is slechts in twee voorbeelden duidelijk
herkenbaar, namelijk in den Crouth (r) der Britten en
in den Rebec (2). Toen de Arabieren onder Tarik, ten
jare 711 zich in Spanje nederzetten, werd de Rebec
(Darabukkeh?) aldaar gebruikelijk ; en ondanks dat Karel
Martel het verder voordrin gen der Arabieren te keer
ging, verbreidde zich dit speeltuig in de overige landen
van Europa.
Uit afbeeldingen van de negende eeuw zien wij
(i) Crout, of Crwht, Rote, Rotte, Hrotta, Chrotta. In Engeland behield het instrument eeuwen lang zijnen vorm ; op het
vasteland slechts tot de twaalfde eeuw.
(2) De Rebeca was in elk geval reeds in de negende eeuw
bekend. Weiss, Kostumkunde I, 843, 844, weet er geenen weg mede,
en stelt haar onder de trommels. (Red.)
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dat de Rebec aanvankelijk slechts met eene enkele
snaar bespannen was. In den loop der volgende eeuwen
vervaardigde men het instrument met twee en drie snaren,
en de strijkstok heeft b. V. in het psalmboek van Notker,
in de tiende eeuw, nog den vorm van eenen boog of
beugel.
Doch reeds in de veertiende eeuw, komen violen
met klankgaten in den vorm van eene f, benevens rechte
strijkstokken voor ; zoo b. v. in de kapel van St. Juliaan
te Parijs, in 1130 gesticht. Eindelijk, in de dertiende en
veertiende eeuw verliest de viool den vorm eener mandoline. Door het inbuigen der randen, door de zijwanden,
de afplatting van den rug, en andere zaken, komt zij altoos
nader aan haren hedendaagschen vorm ; ofschoon zelfs
tot in het begin der zeventiende eeuw (b. v. bij Farina)
nog steeds weifelingen omtrent het getal snaren, de stemming en zelfs den naam voorkomen.
Als jongste voorloopers der viool moet men den
Trumscheidt, de Groote-lier, de zoogenaamde Boerenlier, de Sleutelfidel de groote Viola da gamba en de
kleinere Viola da braccio betrachten.
Italië is het eigenlijke vaderland der viool ; al is
onder andere volken in verschillende tijdperken de verscheidenheid der strijkinstrumenten ook nog zoo groot.
In I talië maakte men gebruik van buitenlandsche
voorbeelden, om daarvan de gebreken te bestudeeren en
te verbeteren. Men smolt als 't ware de voortreffelijkheden der vroeger vioolachtige speeltuigen bijeen, en
schiep daaruit het ideaal eener viool ; ofschoon men,
volgens de nieuwste ontdekkingen, moet toegeven d At
de kunst van 't vervaardigen dezer soort strijkinstrumenten in 't algemeen, zich van het noorden naar
het zuiden voortplantte.
Vuillaume is van meening dat, omtrent 1450, te
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Brescia de beroemde instrumentmaker, joannes Kerlinc,
vermoedelijk een Duitscher, en niet (gelijk Laborde
meent) uit Bretagne geboortig, de stichter der oudste
school van vioolbouw in Italië was. Een der oudsten
die op hem volgen is de luitmaker Pietro Dardelli van
Mantua.
Behalve in de twee genoemde steden muntten om
dezen tijd nog Venetië en Verona in de vervaardiging
van luiten en violen uit.
Nog beroemder dan de beide genoemde kunstenaars
is Kaspar Duiffoprugar (Tiefenbrucker), die in 1467 in
romaansch Tirol geboren en bepaald van duitsche
afkomst was. Nadat Frans I van Frankrijk te Bologna
in 1510 de overwinning op de pauselijke troepen had
behaald, zette zich deze, meester aldaar neder, en werd
er de stichter van de, naar hem genoemde school van
instrumentenbouw. Voor den franschen koning vervaardigde hik hier in genoemd jaar zulk een voortreffelijk speeltuig (I), dat hij met Leonardo da Vinci,
Andrea del Sarto, enz. aan , het hof des monarchs
werd geroepen. Duiffoprugar stierf in 't jaar 1530 te
Lyon.
De violen welke hij ons achterliet zijn eenigszins
beneveld van toon.
Men streefde voortaan meer naar klaarheid en kracht
van klank. De vioolbouw werd daardoor in Italië steeds
volkomener, tot dat eindelijk Nicolao Amati (1596-1684,)
of veel meer zijn leerling Antonio Stradivari (1644-1737)
het schoonste voorbeeld van violen leverde, gelijk zij
tot heden bekend zijn.
Aan de hand van Friedrich Niederheitmann ,

(i) In de verzameling van Niederheitmann te Aken bewaard.
13
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geven wij hier een overzicht van de zes hoofdscholen
der italiaanssche vioolbouw-kunst en de voornaamste
meesters in dit vak.
I. De school van Brescia, d. i. die van Bologna ,
van 1520 tot 1620, welke voortwerkt op den door
Duiffoprugar aangelegden grond. Zij wordt vertegenwoordigd door Gasparo di Salo, diens leerling Magini,
verder door Alariani, Venturini, Ludiani, Matteo Bente,
Dergrino, Zanetto, enz.
2. De voornaamste school, die van Cremona, bezat
tusschen 1550 en 1760, Amati, Stradivari, Guarneri,
Bergonzi, Guadagnini, enz.
De lievelingsviool van Paganini stamt van Guarneri.
Zij heeft tot teeken des makers kenspreuk : « Del Gesii, »
en draagt daarvan haren naam. Deze viool bevindt zich
volgens testamentaire beschikking heden in het stadhuis
(palao municipale) van Genua achter slot.
3. De Napolitaansche school, die gerekend wordt
van 1680 tot 1 Boo te hebben bestaan. Hier vinden wij
ook meesters uit Milaan, b. v. de familie Granzino,
Testore, Gagliano, Landolfi, enz.
4. De Florentijnsche school bloeide van i 68o tot
1760. Tot deze kunnen wij ook de jongere meesters
van Bologna en die van Rome rekenen. Zij worden
vertegenwoordigd door Gabrieli , Anselmo , Florid() ,
Techler en Tononi.
5. De Venetiaansche school, van omtrent 1690
tot 1764, heeft tot eerste vertegenwoordigers de meesters
Domenico Montagnana en Santo Serafino. Men zou
Montagnano ook tot de school van Cremona kunnen
rekenen, want hier bracht hij zijne leerjaren door en
zijne speeltuigen stemmen met die van Cremona overeen.
6. De Tirolsche school was van 1640 tot 1696
glansrijk vertegenwoordigd door Jacobus Stainer, de
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familiën Klotz en Albani. Moge deze school naar haren
naam niet tot de Italiaansche kunstwerkplaatsen behooren,
inderdaad was zij toch van Italië oorspronkelijk, en
hare werken hebben de waarde van de Italiaansche
speeltuigen.
Naar voorbeelden van Stradivari werkten in Frankrijk
met goeden uitslag Médard en Vuillaume van Méricourt.
Behalve dezen muntten nog uit Nicolas Lupot (17581624), Gand en een tweede Vuillaume.
In de latere tirolsche school ontwikkelde zich meer
het handwerk dan de kunst. Te Mittenwald en in
de Saksische stadjes Klingenthal en Markneukirchen
bereikte dit fabriekwerk weldra eene groote hoogte. Men
heeft berekend dat het getal violen, hetwelk tegenwoordig
in de omstreken van Klingenthal wordt vervaardigd, jaarlijks 3o of 40,000 bedraagt.
Savart, Chanot en andere fransche vioolmakers
hebben beproefd den vorm der viool te wijzigen en
haar uit andere stof te vervaardigen. Deze pogingen
zijn echter mislukt.
Alleen de strijkstok is door Francois Tourte, geboren
te Parijs in 1 774, en aldaar in i 835 overleden, wezenlijk
verbeterd.
Te Rome en te Napels worden nog altoos de
beste snaren bereid.
(Wordt voortgeTet.)
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door JOZEF ALBERDINGK THIJM.

OTGIETER en Huet hebben de hoopen « Schats »
van Bilderdijks n dierbren Vader Cats » nog eens
gewogen, en wel wat te licht bevonden voor het
nationaal vooroordeel, waarmeê in de literatuur voor de
lagere school, ten aanvange dezer eeuw, de , ZoeuwschDortsche Ridder nog werd te gernoet treden, en waarmeê,
naar 't zeggen was, aan zijn foliant eenmaal een plaats op
een tweeden lezenaar, tegenover den huisbijbel, werd
ingeruimd. Die den rijmer gedeeltelijk gelezen en die
hem niet gelezen hadden, begonnen allengs op hem
neêr te zien met de minachting der onkunde, en tegenwoordig kan hij bijna geen goed meer doen.
Toch is er niet zulk een soortverschil tusschen
Cats en Huygens : het zijn charakters en geniën van
het zelfde allooi. Beiden zijn ontzaglijk met zich-zelf
ingenomen : houden zich een weinig voor de spils

(1) Museum Catsianum, door W. C. M. DE JONGE VAN ELLE1837-1887. Tweede vermeerderde uitgave. 's Gravenhage+
Martinus Nijhoff. 1887.
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waar Holland althans om draait; kunnen alleen aan deze
eigenliefde een drijfveêr ontleenen om ons zoo veel van
hunne omgeving te vertellen. Och, waarom hebben
Hooft en Vondel dat niet gedaan ? Omdat Hooft te
veel smaak en Vondel te veel deugd voor zoo iets had.
Er is in Cats' werken veel zinrijks en geestigs.
Hij behoort tot den groep, die in de XVII e eeuw
Holland volledig zal vertegenwoordigen. Er is niet de
minste reden, om de verdiensten van eene zoo schilderachtige figuur te verkleinen.
Potgieter en Huet hadden geen recht zich zoo
vierkant tegenover Jacob Cats te plaatsen. Als Nederlanders waren zij niet verantwoordelijk voor dezen
persoon, want zijn werken zijn in 't oneindige herdrukt.
De geheele natie neemt de verantwoordelijkheid van
een schrijver over, dien zij steeds toejuicht, en wiens
werken tot hun voornaamste geestesvoedsel behooren.
Om al deze redenen verdient Jacob Cats ongetwijfeld
de eer hem door Jhr. Mr W. C. de Jonge van
Ellemeet bereid.
Deze smaakvolle en edelmoedige kunstvriend heeft
in zijn u Museum Catsianum » een gedenkteeken
gesticht, dat, op zich-zelf reeds, aan den zeeuwschen
dichter de onsterfelijkheid verzekert. Het werk is in
negenen verdeeld, als of elk onderdeel onder de hoede
van éene der Muzen gesteld moest worden. De afdeelingen volgen elkaar op in deze orde : I. Verschillende uitgaven van de werken van Jacob Cats;
II. Geschriften waarin werken van Jacob Cats voorkomen;
III. Boekwerken of geschriften op hem betrekking hebbende; IV. Handschriften van Jacob Cats. Diploma's enz.
hem betreffende ; V. Afschriften van octrooijen ; VI.
Stukken, betreffende den boedel van Jacob Cats; VII. Portretten, kaarten, afbeeldingen, medailles, rariora; VIII.
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Teekeningen ; IX. Vermelding van portefeuilles met
correspondentiën over de geschiedenis van het Museum
Catsianum. »
Men ziet, dat hier een bibliotheek en een archief
voorhanden zijn, waaruit belangrijke trekken te ontleenen
zijn, om het beeld van Cats te schetsen. In de stukken
der verzamelingen van A. D. Schinkel en van den
Heer de Jonge is zeker licht te scheppen omtrent de
verdachte zaak der dijkagiën.
De verzamelaar heeft, naar onlangs de dagbladen
vermeld hebben, dit « Museum » zoo nuttig mogelijk,
en het bij de Leidsche Maatschappij voor iedereen toegankelijk willen maken. Men kan dergelijke daden niet
genoeg waardeeren. Het bij gelegenheid van 's « Museums »
halve-eeuwfeest fraai herdrukte boek, waarin de Heer
de Jonge zijn schat beschrijft, is een kostelijk geschenk
voor de letterkundigen, wien hij het vereerde. Niet-te-min
zou het nut nog vergroot worden, indien het openbaar
werd uitgegeven. Een tweede werkjeu, door den Heer
de Jonge ter perse te leggen, zou wezen het glossarium
op Cats, door Dr de Jonge bewerkt, en in het « Museum a
voorhanden.
Zulke glossariums zijn bizonder nuttig. Wanneer
komt het voortreflijk woordenboek. dat Dr C. Bisschop
uit Vondel getrokken heeft ? — Daarvoor ware 't nu
het oogenblik.
Zoo leeren wij allengs onze XVII E-eeuwsche schrijvers
verstaan.

Amsterdam.

J. A. ALB. TH.
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I J vroegere gelegenheid heeft de schrijver dezes den
grooten dichter behandeld als meester over taal
en versbouw : Vondels technisch talent tegenover zijne tijdgenooten en navolgers (i). In deze bladzijden
wordt daarvan een kort overzicht gegeven waarna vooral
zijne tallooze lierdichten uit een esthetisch oogpunt
worden besproken.
Schoonheden van versbouw kunnen Vondels gedichten gemeen hebben, en hebben zij inderdaad gemeen met
vele goede Nederlandsche dichters. Doch onze dichter
heeft door het bestudeeren van Seneca, van FIbratius,
van Vergilius, Euripides, Sofokles, aan zijn werk, en
niet steeds ten voordeele der Vaderlandsche letteren,
eene classieke plooi gegeven. Al is zijn dichterlijke horizon
ook door de studie der ouden uitgebreid, al heeft hij ook
meer eenvoud en waardigheid verkregen in de wijze
van zich uit te drukken -- inwendig is hij niet nederlandsch nationaal gelijk wij, kinderen der negentiende
eeuw meenen, maar hij denkt en gevoelt classiek.
Daarom is hij als natuur lijk lierdichter het
grootst en edelst. Zoodra hij, onverschillig in welk
gewrocht, het moge treurspel, landspel, leer- of spatdicht zijn, den lyrischen toon kan aanslaan, gevoelt
hij zich eensklaps vrij, als een man, die voor eene
wijle de platgetreden classische ,heirbaan verlaat, om zich

(1) De Dietsche Warande, 1886.
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te gaan verlustigen in de aan beide zijden van den
vs eg gelegen weilanden , waar de dauwdruppels, als
in goud gevatte parelen, in den kelk van boterbloempjes
rusten. Bekoorlijk zijn in zijne treurspelen die regels,
waarin hij aan zijne lyrische geestdrift den vrijen loop
laat. Nu is het alsof de dichter eensklaps eene bron
gevonden heeft, wier frissche wateren hem het verdroogde
verhemelte laven , alsof zijne woorden gemakkelijker
vloeien, alsof zijne verbeelding vleugelen aanschiet. Dan
geeft hij zangen te hooren, wier klank, n°t in het u o
Pluim, waarin het duifken stak. » (a) ons toevloeit
als de diepe, innige, klagende tonen, der violoncel ;
,dan in het « Wie zijt gij, die zoo hoog gezeten, » (2)
majestueus rolt als de orgel-akkoorden door de gewelven
der domkerk. Dan weer verhaalt hij den gruwelijken moord
op de ]Klarissen en Vader Gozewijn gepleegd (3); verplaatst hij ons bij het gevangennemen van Sinte Ursula,
door de op hare schoonheid beluste Hunnen (q,); beschrijft
het beeld der godin Astarte, dat slechts op de omhelzing van een anderen Pygmalion schijnt te wachten,
om bezield te worden (5) ; of stort met Noach zijne ziel
uit in een innig gebed tot den Heer (6) . Dan weer doet hij
Samson met bittere tranen zijne onmanlijke toegevendheid voor Delila beweenen (7) ; of deelt mede met welke
schoonschijnende woorden de wulpsche Urania den
grootvorst Achiman in hare netten vangt (8). Elders

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

jaT ef in Dothan, : Reizang.,
Lucifer : Reizang.
Gysbreght van Aemstel. 5 e Bedrijf, Verhaal van den Bode.
Maeghden,! 1 e Bedrijf vs. 243.290.
Salomon. 1 e Bedrijf vs. 257-288.
Noah. 1 e Bedrijf vs. 99.144
Samson. 1 e Bedrijf vs. 237-352.
Noah. 3 e Bedrijf vs. 773-939.
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schetst hij door den mond eens engels de schoonheid
van het eerste menschenpaar in Eden (i) ; of laat Adonias
eerre liefdesverklaring, gloeiend als de Samoem van het
Oosten, tot Abizag richten (2).
Zoo zien wij Vondel telkenmale wanneer hij zich,
op lyrisch terrein begeeft, zijne grootste volkomenheid
bereiken. Zijn voornaamste titel voor de onsterfelijkheid,
Lierdichter te zijn geweest.
Vondels lierdichten zijn nogtans allen niet zuiver
lyrisch. Gedurende zijne zeventigjarige dichterlijke loopbaan (1605-1675) vloeiden in allerlei afwisseling, nu
eens lyrische en lyrisch-epische , dan weer lyrischdidactische gedichten uit zijne pen. Maar opmerkelijk is het, in zijne lierzangen van breederen bouw
en langeren adem, dat tijdens den vollen bloei zijns
levens, zooals in den bloemkrans van gedichten ter
eere van Frederik Hendrik , de lyrisch-epische toon
de overhand had. Gedurende een later tijdperk, toen
het bloed niet meer zoo vurig door zijne aderen
vloeide, en het verstand heerschappij begon te voeren
over het hart, toen de kroon der grijsheid zijne slapen
sierde, maar zijn genie zich nog steeds met onvermoeide kracht deed gelden (waarvan zijne Inwijding
van 't Stadhuis te Amsterdam, zijn ZeemagaT jn de
welsprekendste getuigenis afleggen) had de lyrisch-didactische toon het overwicht verkregen. Wie Vondel den
lierdichter wil bestudeeren, ligt onder de verplichting,
op elk dezer drie schakeeringen de lyrisch-epische, dezuiver lyrische, en de lyrisch-didactische zijne aandacht
te vestigen.
In de derde afdeeling van dit opstel : Vondels(I) Lucifer. l e Bedrijf vs. 104-174.
(2) Adonias. le Bedrijf vs 1.150.
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lyrisch-epische Gedichten, wordt des dichters meesterstuk in dit genre De Geboorteklok van Willem van
Nassau besproken en ontleed, en tevens gewezen op het
tweeslachtig karakter van dit werk. In de vierde afdeeling :
Vondels Tuiver lyrische Poëzie en de Parel daarvan :
de Reizang uit Gysbreght : « Waar werd oprechter
Trouw u, wordt er op gewezen, dat geene, althans den
schrijver bekende letterkunde, een dichtstuk bezit, dat
de huwelijksliefde op hoogeren psalmtoon bezingt dan
deze Reizang. In slechts enkele coupletten, gedrongen
van vorm, -- en juist daarin ligt te meer eene reden
van voortreffelijkheid, -- drukt hij eene wereld van de
heerlijkste gedachten uit. In de liefelijkste melodie, welke
ooit Nederlandsche ooren streelde, schenkt hij ons eenen
Lierzang, den eerenaam waardig van Het Hooglied
der Huwelijksliefde. Hoe diep Vondel verstrikt moge
zijn geweest in de banden van het bastaard-classicisme, dáár waar hij eene enkele maal, de breede vleugels der begeestering uitslaat, verbreekt hij zijne boeien,
en is hij niet meer aan de gekluisterde arenden in onze
diergaarden gelijk, maar stijgt trotsch ten hemel, het
eeuwige zonlicht te gemoet.
Niet alleen in den bloei zijns levens, maar tot op
tachtigjarigen leeftijd, zijn gedicht Candia op haar
uiterste bewijst het, wist Vondel dergelijke tonen aan
zijne lier te ontlokken.
Indien aan eenen onbevooroordeelden en ontwikkelden beminnaar der poëzie, die den Agrippijner nimmer
heeft hooren noemen, en het gedicht op Candia voor de
eerste maal leest, gevraagd wordt : « Wat dunkt u van
den uit- en inwendigen mensch die dit schreef ? »
dan zal hij antwoorden : a Afgaande op dit dichtstuk,
schijnt hij mij toe een man te zijn bloeiend van
gezondheid en levenskracht, die Gods heerlijke lucht
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met volle teugen inademt ; een man, die nog verkeert
in dat gelukkig levenstijdperk, ,vaarin het jong gemoed
rich luchtkasteelen en idealen schept; een man, met
een verheven levensopvatting, eene uitgebreide kennis der
gewijde en ongewijde geschiedenis, een rijken, dichterlijken geest, eene onuitputtelijke bezieling.
Inderdaad, de maker van dit vers was dichter in
den waren zin des woords, maar geen vurig jongeling
meer; neen, een met lengte van dagen gezegende, die
bogen kon op eene roemrijke dichterlijke loopbaan van
reeds vier en zestig jaren; een man, door velen geëerd,
maar ook door velen bespot en bespogen; een man,
die door het wangedrag zijns zoons finantiëel ten gronde
gericht werd, die, ten einde raad, den losbol naar
India zond, en nimmer geweten heeft waar en wanneer deze, toch altijd zijn zoon, het hoofd ter eeuwige
ruste heeft neergelegd ; een man, eens bemiddeld, fier
en vol geestkracht, die genoodzaakt was een post van
schrijver aan de bank van leening te aanvaarden ; een
man, die ten tijde der vervaardiging van zijn vers
Candia bijna alleen, en verlaten, als een knoestige,
bladerlooze, door den bliksem in de kruin getroffen
eik op de wereld stond ; een twee en tachtigjarige
grijsaard, die evenals Candia kon zeggen, volgens het
op haar zinspelend motto aan het hoofd van het dichtstuk : Pallida mors Jutura : Ik heb Den Dood voor
Oogerf; die met van ouderdom bevende hand dit gedicht
aan de volgende geslachten toereikte. Wanneer wij dat
alles geantwoord hebben, dan is het onnoodig om nog
breeder over Vondels dichterlijke verdienste uit te
weiden. En spreekt het gedicht zelf nog niet luider
dan onze hooggestemde loftuitingen?
Laat ons nu meer bijzonder Vondels lyrischdidactische Poëzie beschouwen.

DICHTKUNST, LETTEREN.

201

V.
Toen Vondel de genoemde Imvijding, het schoonste
zijner lyrisch-didactische werken, dichtte, stond de Amstelstad op den hoogsten trap van bloei, dien zij ooit, bereikte.
Holland, hetwelk alleen zooveel van de lasten droeg als
de andere gewesten te zamen, Holland, dat alleen meer
verdiende dan de over ge provinciën bij elkander, had
zich van lieverlede, in het gevoel van eigen gewicht en
grootheid, een hoogen toon aangematigd, en beheerschte,
of kon het zulks niet, dwarsboomde de Unie. Prins
Willem II deed in naam der overige gewesten het beleg
slaan voor Amsterdam, de ziel der tegenkanting. De koopstad, bevreesd voor het knakken haars handels, erkende
de oppermacht der Algemeene Staten. Maar nu, na 's Prinsen dood, wist datzelfde Amsterdam, nog wrokkend over
de vermeende beleediging, en in den sleep dier stad geheel
Holland, de andere provinciën over te halen geen Stadhouder meer aan te stellen. De waardigheid van Kapitein-Generaal der Unie, opperbevelhebber van het leger
der Republiek, werd afgeschaft.
Amsterdam, de bloeiendste handelsstad der wereld,
bood te dien tijde het merkwaardige schouwspel aan, een
onafhankelijke Staat in den Staat te zijn. Zijne Wethouderschap was zich langzamerhand gaan beschouwen
niet als de Vertegenwoordigster maar als de Souverein
der Gemeente. In zijne vroedschap werden bij voortduring,
en dikwijls van vader op zoon, de leden van eenige rijke,
verdienstelijke geslachten gekozen.
Zoolang de burgerij hare welvaart zag toenemen
onder eene regeering, welke de belangen der Unie miskende
voor die der eigen stad, getroostte zij zich deze aristocratische familie-overheersching. Mocht Vondel voorheen
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aandacht hebben geschonken aan 's-Gravenhage, aan
Amalia van Solms, aan Frederik Hendrik -- die tijd was
voorbij. Door bij voortduring en uitsluitend op den
toenemenden bloei der Amstelstad te staren, had hij zijn
gezichtsveld, in plaats van verruimd, beperkt. Ook was
blijkens de volgende verzen uit de Inwijding, na zijnen
overgang tot de Katholieke Kerk, zijne meening omtrent
het recht van de macht der overheid gewijzigd
Vs. 1215 Gelijk de tempels staan der Godsdienst toegewijd,
Die 's Hemels eer bewaart, van 's Afgronds spook benijd,
Zoo past het ons den Staat van 't burgerlijk regeeren,
En 't Recht, dat heilig is, en 's Rechts gestoelte t'eeren,
Naardien hun achtbaarheid eerbiedigheid vereischt,
1 220 En 't oog dit ziet in zwang, zoo wijd ons Zeevaart reist.
Zijn 's volks regeerders hier ons mombers(t ),anderde ouders (2),
Zijn stads wethouders Te fs Gods stoel en stedehouders,
Wie weigert hun enz....

Boven de Wethouderschap staat geen ander hoofd
dan God. Vondel ontkent bijgevolg op echt zeventiendeeeuwsche Amsterdamsche wijze de Oppermacht der Algemeene Staten. Wanneer Willem II tot handhaving van
het recht der andere provinciën een aanslag op Amsterdam beraamt en volvoeren laat, klinkt het uit 's dichters
mond, op geheel anderen toon dan toen hij den jonggeborene in de Geboorteklok verheerlijkte
Vs. 205 De Nijdigheid zocht toen de poorten stil t'ontgrendelen,
En daagde uit eenen mist, voor stad op, met haar vendelen,
Door Amsterdam betaald, en van den hanekraai
Ontdekt, eer 't nachtgedrocht belandde aan wal en kaai...
Inwijding.

Dwazen zijn het , die het trotsche Amsterdam
.......*___.--_.........

(1) Voogden.
(2) Tweede ouders.
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zijnen bloei misgunnen, en vernederd wenschen te zien
Vs 357 Bemint dan Amstyrdam, de glorie van uw steden,
Den pijler van den Staat, de trouwste van uw leden,
Die onvermoeid getrouw, bij 't land heeft opgezet
36o Wat zij met zweet versmacht; die uit haar beurze redt
Den nooddruft van den Staat, zoo menigwerf verlegen.
Zij heeft gelijk een zon, met haren rijken zegen
Haar buren toegestraald, gekoesterd, en verwarmd,
In koele schaduw elk gehandhaafd en beschermd,
365 Geenszins het loon verdiend, dat nijdigen haar gannen,
Alsof ze bij 't verlies der halsvriendinne wonnen.

Zeemagazijn.

's Koopmans welvaart en winst, ziedaar schering
en inslag van het Amsterdamsch stadsgevoel, dat zich
in de zeventiende eeuw nimmer tot een nationaliteitsgevoel vermocht uit te breiden :
Vs. 1349 De Burgemeester weet den breidel hier te vieren
En aan te halen, weet alle ambten te bestieren
In orde, en kan nu zacht, dan weder strenger gaan,
Naar eisch van elks natuur en staat ; niets onberaán
Verhaasten ; wrevelen, die hooge en lagen hoonen,
Betemmen ; misverstand verbloemen en verschoonen;
De lasten minderen, zooveel de Staat dit lijdt,
Eer 's koopmanskoopkanskeere, en winste en welvaart slijt'.

Inwijding.

Doch dat ook zulke schacher-theorie recht van bestaan heeft, en zij in de praktijk, mits consequent toegepast, het aanzijn kan geven aan grootsche dingen,
bewijzen het Stadhuis, thans Koninklijk Paleis, op den
Dam, en Vondels hooggestemde Inwijding.
De Amsterdamsche Vroedschap had lang gewikt
en gewogen, eer zij tot den bouw van zulk een trotsch
Raadhuis overging. Het oude gebouw, hoe dikwijls ook
vergroot, was door den machtigen aanwas en den bloei
der stad veel te bekrompen geworden om de talrijke
collegian en ambtenaren, die er ten dienste der stad
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moesten samenkomen en arbeiden, te bergen. Ook deed
de bouwvalligheid van het gesticht met verlangen naar
eene betere vergaderplaats uitzien. In 1639 koos de
Wethouderschap de plaats waar het nieuwe Stadhuis
zou komen te staan ; zij liet eene rij burgerhuizen van
onderscheiden straten aankoopen, ten einde niet alleen
den grond voor het nieuwe gebouw te bekomen, maar
ook en vooral het eene open ruimte te verzekeren. Met
het afbreken der huizen werd echter eerst voor goed.
in 1647 begonnen. In Januari 1648 waren de roosters
van het fundament gelegd, en op den twintigsten dier
maand werden de eerste palen geheid. Den 28n October van hetzelfde jaar 1648, door onzen dichter het
Vredejaar genoemd, werd de eerste steen van het gebouw gelegd aan den Z.-0. hoek naar de Kalverstraat.
Hij was van vit marmer, ongeveer vier voet dik, en
voorzien van dit opschrift
Dezen eersten fondamentsteen is
gelegd door
Gerbrandt Pancras,
Jacob De Graef,
Sybrant`Valckenier,
en Pieter Schaep,
der Heeren Burgemeesteren
Soonen en Neeven. Den 28 October
MDCXLVIII.

De toenmaals regeerende Burgemeesteren waren
M. Wouter Valkenier; D r Gerard Schaap, Heer Van Kortenhoef ; Cornelis De Graaf, Vrijheer van Zuidpoisbroek;
Gerbrand Claasz Pancras. Cornelis De Graaf was met
de Heeren Anthony Oetgens Van Waveren; Joan Huy-decoper, Heer van Maarseveen ; en Jan Cornelis Geelvink door de Vroedschap aangesteld om over den bouw
het opzicht te houden. Bouwmeesters waren Jakob Van
Kampen en Daniel Stalpert. Vondel dichtte op de heu-
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gelijke gebeurtenis der eerste-steenlegging, op den 28 sten van
Wijnmaand des Vredejaars, zijnen Bowl/Tang, waarin
de volgende hooghartige strofe in voorkomt :
Maar Amsterdam, zoo zwaar met goud
Gekroond, en uit Gods schoot bedouwel
Met zegen, voert haar oorlogsvlag
Tot in den ondergaanden dag
Van 't blozende Oosten en beklimt,
Van waar de steile Noordbeer grimt,
De Zuidas met haar stoute kiel.
Zij mint den Vrijdom als haar ziel,
En, na dien dierbevochten schat(i),
Zoo kroont ze 't marktveld van de Stad
Den Visschersdam, met een gebouw,
Waarvoor de Athener strijken zou,
En stom staan met zijn open mond,
Hoewel hij zich den bouw verstond;
Hij zou gerief en majesteit,
En tijdverdurende eeuwigheid,
Verknocht zien in een hoofdgesticht,
De glorie van mijn Bouwgedicht.

In zeven jaar tijds werd het nieuwe Raadhuis voltooid. De Regeering besloot daarin voor het eerst zitting
te nemen op Donderdag den 29 n Juli. De plechtigheid
werd voorafgegaan door predikaties in de Oude en ira
de Nieuwe Kerk, waarbij de gansche Vroedschap en de
meeste ambtenaren tegenwoordig waren . Vervolgens
kwam de Wethouderschap op het Prinsenhof, het tegenwoordig Stadhuis, bijeen, en begaf zich te elf uren in
plechtigen optocht naar het nieuw gebouw. Volgens
Wagenaar bestond de stoet uit den Schout met de roede
van Justitie, de Burgemeesteren, de Schepenen, de OudBurgemeesteren, de Thesauriers, de Weesmeesters en
de Raden, gevolgd door de Stadssecretarissen. Op den

(1) Dat wil zeggen : Na dien dieren schat bevochten te hebben.
14
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Dam verscheen de Schutterij, die wakker vuurde ter
eere der Wethouderschap, welke op het Stadhuis onder
de tonen van allerlei speeltuig aan den feestdisch
getogen was.
Om de plechtigheid meer luister bij te zetten, en
de stad een buitengewoon vroolijk en druk aanzien te
geven, had de Vroedschap bij keure van 17 April bepaald,
dat de jaarmarkt of kermis vervroegd, en de aanyang daarvan, in plaats van in September, op 1 o Augustus gesteld zou worden. Het beoogde doel werd
getroffen. Op den 29n Juli stroomde eene ontzachlijke
menigte volks naar Amsterdam om de feestelijkheid bij
te wonen.
In geheel het gedicht de Inwijding klinkt één grondtoon door, en in dien toon geeft de dichter uitdrukking
aan een zelfgevoel, dat een uitvloeisel is van het bewustzijn een heros in het rijk der poëzie, en een medewerkend
lid eener groote natie te wezen. Zoo ooit een volk den
naam van groot verdiend heeft, dan voorzeker het
Nederlandsche in het tijdperk besloten tusschen de
jaren 1555 en 1655. In die eeuw volbracht het daden,
op wier volvoering, in zulk een betrekkelijk kort tijdsverloop weinige of geene naties bogen kunnen. In het
eerstgenoemde jaar stond Keizer Karel V het bewind
over de Nederlanden aan zijn zoon Filips den Somberen
af, die eerlang onbetwiste heerschappij over het lichaam
en den geest zijner onderdanen zou vorderen. In
het laatstgenoemde jaar, toen Vondel zijn gedicht op
het voltooide Amsterdamsche Stadhuis vervaardigde ,
waren die onderdanen eene onafhankelijke natie geworden, en hadden zij aan de wereld getoond wat
wanhopige moed en volharding vermogen. De Hellenen overwonnen Xerxes' heerscharen, maar werden
onderworpelingen van Filips van Macedonië; de Neder-
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landers gaven den genadeslag aan het rijk, in hetwelk
de zon nooit onderging, en verwierven zich de vrijheid.
In 1555 uit verschillende van elkander onafhankelijke
gewesten bestaande, vormden de Noordelijke provinciën in 1655 eene aaneengesloten Unie, welke de hulk
van Staat door storm en branding in behouden haven
had zien voeren door stuurlieden als Willem de Zwijger
en Oldenbarneveldt (I), en hare grenzen bevestigd zag
door véldheeren als Maurits en Frederik Hendrik. In
1555 in knechtschap overgeleverd aan een gewetenloozen
heerscher, waren de Nederlanders in 1655 vrije Republikeinen geworden, welke aan heldenmoed hunne burgerkroon verschuldigd waren, en hunne welvaart, hunne
maatschappelijke ontwikkeling aan eene bekrompen ,
hunnen tijd vooruitsnellende zienswijze. In 1555 ternauwernood eenige schrijers van naam bezittende, konden
de Hollanders zich in r655 op dichters als Vondel, Hooft,
Huygens, op historieschrijvers als Hooft en Brandt, op
geleerden als Hugo De Groot, Vossius, Scaliger beroemen. Het was in 1655 het oord, onder welks bewolkten
hemel zich de melodische klanken der toonkunst tot breede
en welgeordende akkoorden vereenigden ; waar de schilderkunst, door de gewrochten van Rembrandt en Van
der Helst, in opvatting en kleurenpracht met de Italiaansche wedijverde, en deze in lichteffekten overtrof ;

(i) Wij laten den hierboven uitgesproken onvoorwaardelijken
lof, door elkander aan,Willem van Oranje, Oldenbarneveldt, Maurits en Frederik Hendrik geschonken, gaarne over aan den schrijver.
Hij houdt hier immers meer eene dichterlijke dan eene geschiedkundige voordracht. Zooveel is zeker dat « Filips de Sombere .
door de uitgave der Correspondance de Granvelle, door den heer
Karel Piot, jaarlijks meer verschijnt, gelijk Pius V en Sixtus V
hem beoordeelden -- als een vorst die soms de instellingen der
katholieke Kerk en sombere middelen bezigde, om aan eigene heer(RED.)
schappij meer omvang te geven.
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waar de bouwkunst hare eigenaardige trapgevels schiep.
In 1555 een nauwelijks opgemerkte uithoek aan de
Noordzee, waren de Vereenigde Provinciën in 1655 de
Poolster, naar wier stand het Staatsschip der andere
Europeesche volken zijne vaart richtte. Vondel vereenzelvigde nu den roem der Vereenigde Provinciën met dien van Amsterdam, of beter gezegd, beschouwde de Amstelstad, welke in de laatste tientallen
jaren het hart der Republiek was geworden, als de
oorzaak, de bron der goede eigenschappen, waaraan
de Unie hare grootheid te danken had, en maakte
haar tot eenige draagster daarvan. Zoo was de stad
der Zeven Heuvelen het alles tot zich trekkende middelpunt van het Romeinsche rijk ; zoo is Parijs, helaas !
Frankrijk.
Letten wij wel hierop, dan verbaast het ons minder,
ja, gaan wij het langzamerhand natuurlijk vinden ,
dat hij in zijne Inwijding Gijsbrechts stad voortdurend
met Romulus' stad vergelijkt ; hij aan beide eene gelijke
mate van grootheid en roem toekent; hij het Britsche
rijk beschouwt als een twistziek en oorlogszuchtig
Carthago ; hij als een andere Cato uitroept : « Engeland
moet vallen ! »
Om volop te genieten van de Inwijding dienen
wij ons in de min of meer enthousiastische stemming
van den dichter te verplaatsen : het gevolg zijner vergelijking van het Nederland van 1655 met dat van een
honderd jaar vroeger, van zijn land met de andere
Europeesche rijken.
De Geboorteklok voert ons van zelf naar boven,
brengt ons onwilekeurig in hooger sferen. De inspanning, welke gevorderd wordt, om onder het lezen der
Inwijding, op de hoogte van 's dichters geestdrift te
komen, is oorzaak, dat de kritiek de Geboorteklok wat
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echt dichterlijke bezieling aangaat, op een hoogeren trap
dan de Inwijding moet plaatsen.
Hoe meer wij onze aandacht wijden aan de jeugdige, Hollandsche Republiek der zeventiende eeuw, des
te meer blijkt het, dat zij den worm des bederfs in
zich omdroeg. Hoe wreed hebben de jaren na 1655
Vondels hooggestemde verwachtingen gelogenstraft. Indien onze dichter ten grave uitrijzen kan, om een blik
op het Nederland der negentiende eeuw te slaan..... hij
zou het gelaat met de handen bedekken, om de tranen,
welke van spijt in zijne oogen opwelden, om den blos,
die van schaamte zijne wangen kleurde, te verbergen.
Neen, het is beter hem te laten sluimeren in zijn zalig
gevoel van fierheid en eigenwaarde, van vast vertrouwen
op grootsche daden, waarmede hij de eeuwige ruste is
ingegaan, dan hem te wekken om een ontluisterd heden
te aanschouwen. Leenen wij liever, om leniging te vinden voor het knagend gevoel van erf- en eigen schuld,
gevallen grootheden eigen, het oor aan de opwekkende
tonen van den schoonen aanhef zijner Inwijding van
het Stadhuis te Amsterdam, waarover in eene volgende
aflevering.
Eindhoven.

NORBERT VAN REUTH.

tuair dan ZftinÏi+
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L. KAUFMANN.

PARZIVAL.

EN van de meesters der historische schilderkunst,
die den I 8n September i 886 aan de rijen
ontviel van hen wien de dienst der schoonheid
iets meer is dan ijdel spel -- de man wiens penseel
uitsluitend gewijd was aan het wedergeven van de
edelste bloesems zijner overtuiging -- Edward von'
Steinle, wiens naam wij boven dit opstel schrijven, is
voorzeker in de kunstwereld van België geene onbekende grootheid.
Wij achten het daarom onnoodig een levensbeeld
van hem te schetsen, wat reeds elders door bekwame
hand is geleverd.
Iedereen weet dat Straatsburg, Frankfort en andere
steden trotsch zijn op Steinle's muurschilderingen.
Doch bovendien liet de kunstenaar ons een aantal
heerlijke werken na, waarvan een groot gedeelte voor
de laatste maal vereenigd, den 7n en 8 n November II.
te Frankfort aan den Main, door den hoogverdienstelijken kunsthandelaar F. A. C. Prestel openlijk verkocht is.
Om reden dat Steinle's hoofdwerken in publieke
gebouwen op de muren te vinden zijn, en de meeste
andere, steeds op bestelling geschilderd, in bijzonder
eigendom zijn overgegaan, bestond zijne engere nalatenschap hoofdzakelijk uit teekeningen met waterverw,
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krijt of potlood, schetsen voor monumentale werken
(cartons), en eenige olieverw-schilderijen.
Een der grootste, afzonderlijke werken des meesters
is ' de verlichting (illustratie) van het heldendicht van
Walther von der Vogelweide, dat wij in de Nederlandsche letteren kennen als episode in den Roman
van Lancelot(i), namelijk de schoone historie van Percevaal, of Percheval, in 't hoogduitsch : Parsifal, of Parzival : ParTival-cyclus, zoo pleegde de kunstenaar zijn
werk te noemen.
Het behoort tot het laatste tijdperk zijns levens,
maar getuigt desniettemin van eene kracht en stoutheid, die de last der jaren niet verraden, waaronder de
kunstenaar toenmaals gebukt ging. Wij zien hieruit
veeleer dat hij den ouderdom torschte met een wederstandskracht gelijk aan die van vele italiaansche meesters,
waaraan zijn werk in sommige opzichten herinnert.
In de bijzondere tentoonstellingen, welke van 's meesters werken te Berlijn en te Frankfort zijn gehouden,
kon men zoo recht Steinle's ontwikkelingsgang volgen,
en bespeuren hoe, met het toenemen der jaren, de
energie van zijn penseel niet afnam.
Hij reikt met zijnen persoon ver in het verledene
terug, en was de laatst overgeblevene dier rij van
duitsche schilders, van wie men kan zeggen dat met
hen een ruim en veredeld leven in de duitsche kunst
is gedrongen : Cornelius, Overbeck, Veit, Deger, wien

(i) Bekend zijn de woorden van Lodewijk van Velthem, Spiegel
Historiael, boek II, htst. 19 : a Lanceloet, Perchevael, Walewein, Mordret, Keye ende Ecgravein, ende Gariet ende dander mede », die de
hoofdridders der Ronde tafel waren. Het is niet te betwijfelen dat
Wouter Mappe (Gauthier Map), die Lancelot schreef, uit Chrétien de
(RED.)
Troyes' Percheval heeft geput.
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sommigen het ascetisme tot een verwijt maken, maar
voor wie allen (de meest vooruitstrevende realisten,
zoowel als de sentimenteelste idealisten) eerbiedig het
hoofd buigen, en des te dieper, naar mate het oogenblik van hun overlijden verder achter ons begint te
liggen.
Steinle's aanleg en zin stelde hem ver boven de
oppervlakkigheid en de karakterloosheid der menigte.
Hij had eenen afkeer van de toejuiching van 't publiek. (I) Daarom waren zij die tot zijne vrienden
en omgeving behoorden hem des te dierbarer ; want
dezen toonden een levendig begrip van zijn werken en
streven, waarin hij al zijne voldoening vond.
Met zijnen dood echter wies het aantal zijner bewonderaars krachtig op ; en nu, na verloop van een jaar,
begint de kunstwereld eerst recht te vatten, wat men
.aan hem heeft verloren, en welke bijzondere, edele plaats
hij als kunstenaar innam.
Het beste bewijs dier bewondering is de uitkomst
van de openlijke verkooping, die 75,000 mk. (93,000 fr.)
opbracht, en waarbij de museums en andere kunstverzamelingen met de bijzondere liefhebbers wedijverden om
iets van den meester in bezit te krijgen.
Iedereen die Keulen en diens dom heeft bezocht
kent de engelen die binnen het koor op de vlakten
tusschen de pijlers zijn aangebracht; geesten, welke,
naar mate zij het oostelijke of heiligste deel des koors
naderen, waar het offer wordt opgedragen, langzamerhand hunne stoffelijke gestalte schijnen te verliezen, om

(1) Men vergelljke hierover Dr. A. Reichensperger, Erinnerunsen an Eduard v. Steinle. Frankfurt a/M, Foessers Nachfolger, 1887
bl. 61
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eindelijk als enkel gevleugelde koppen (gelijk die van
Rafael, op de Madonna di S. Sisto) te verschijnen.
Iedereen kent die. Elf waterverwschetsen daarvan zijn
door vorst Lichtenstein voor zijn kunstkabinet te Weenen
gekocht.
Een carton, Adam en Eva voorstellende, werd voor
de kunstgalerij in Neurenberg voor 121 o mark (i , 5 i z fr.)
verworven ; een dergelijk onderwerp in potloodteekening
bracht 62o mk.
o fr.) op. Schetsen voor een vleugelaltaar verwierf de bovengenoemde vorst voor 242o mk.
(3,000 fr.); krijtschetsen voor muurschildering eener kapel
brachten 795 mk. (1,000 fr.) op, enz. enz.
De galerijen van Frankfort, Stuttgart, Munchen,
enz., beijverden zich eenige bladen van den meester teverkrijgen.
Laatstgenoemde stad verwierf den P a r z i v a l-c y c l u s
voor de som van 14,000 mk. (17,50o ir.). Laat ons
nu bij dit onderwerp eenige oogenblikken stil staan.
Hetgeen Steinle bijzonder van de bovengenoemde
meesters onderscheidt, tot wier groep hij behoort, is
zijne groote veelzijdigheid, zijne echt komische ader,
zijn ware humour. Dat blijkt uit allerlei vruchten van
zijn penseel, waarmede hij spookgeschiedenissen en wonderlijke voorvallen uit heldendicht of drama beroerde.
Deze zin voor 't komisch bovennatuurlijke had hij
gedeeltelijk te danken aan den omgang met den dichterClemens Brentano, den schepper en bewerker van meerdere wonderlijke verdichtselen uit de humoristische tooverwereld.
In Steinle's schilderkunst werd nooit de kleur
opgeofferd aan de teekening, wat men wel eens aan
den zoogenaamden (( Nazarener » Cornelius verweten
heeft (I).

(n

(1) Men verg. Jozef Alberdingk Thijni, Peter Joseph von Cornelius, in de verzameling : Mannen van beteekenis.
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Zelfs in zijne waterverwteekeningen toont Steinle
hoe hij meester is van de kleur. Hij bewaart daarin
een gelukkig gekozen midden, en vervalt niet in het
uiterste van diegenen « welke alles zichtbare voor
schilderbaar houden; voer wien vaak alleen kleur nevens
kleur bestaat, waarbij de teekening verdwijnt (I), en het
onderwerp onverschillig is »(2).
Van alle legenden en sproken was hem die van
den heiligen Graal de liefste. Tot deze wonderwereld,
van zeldzaam zinrijke avonturen aan de gloeiendste verbeelding ontsproten, voelde hij zich bijzonder getrokken.
Hij schreef daarover aan zijnen langjarigen vriend
Aug. Reichensperger, dat hij die wondervolle geschie
denis van Parzival en Titurel, van Wolfram von Eschenbasch, door 't penseel aanschouwelijk en verstaanbaar
wilde maken ; dewijl zij zich wentelt om de verhevenste geheimen, die hem zelven lief waren.
Hier zijn grootscher, verhevener, diepzinniger tafereelen te vinden dan in het Nevelingenlied. « Men
moet zich verwonderen », zeide Steinle , dat onze
romantische dichtkunst de Graalgedichten minder geestdriftig opgenomen heeft dan andere sagenkringen » (3).
J

K

(1) Verg. ED . J. V. STEINLE, Eine Charalcteristilc von Veit
end., in Lutzow's, Zeitschrift far bildende Kunst. Jaarg. 23, bl. 42.
(2) Zouden wij. ons eene opmerking omtrent Steinle's muurschildering in den dom van Frankfort veroorloven, dan ware
het deze : dat hij de muurschildering gedeeltelijk te zeer als
kabinetschilderij behandeld heeft, waardoor het monumentale karakter wat zij dient te dragen niet sprekend is. De muurschildering
van Rethel, op 't stadhuis te Aken, beantwoordt in dit opzicht,
meer aan hetgeen ons voorkomt de eischen van dit vak te zijn :
grootschheid van lijnen, ,als men wil, eenigszins in ornamentstijl
behandeld, maar toch ernstig, streng gestiliseerd voor een groot
gebouw, dat andere eischen heeft dan een kunstkabinet.
(RED.)
(3) REICHENSPERGER, t.

a p, bl 43
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Eerst een tiental jaren later, in 1883, werd Steinle's
gedachte verwezenlijkt. Hij koos zich eenige tafereelen
uit ParTival. De dichter zelf heeft in zijn werk alle
beschrijving van uiterlijkheden vermeden, en laat ons
des te meer deelen in het zieleleven zijns helden. Dit
zocht de kunstenaar na te streven, daaraan zijne voorstellingen te doen beantwoorden.
De dichter schildert ons Parzivals kinderlijke eenvoudigheid, zijnen oprijzenden twijfel, zijne onrust en
wanhoop ; tot dat de held, door innerlijken kamp gelouterd,
tot het goede en de volkomen reinheid terugkeert.
Steinle's beeld bestaat uit een groot en vier kleinere samenhangende paneelen door negen kleinere voorstellingen als grondslag ondersteund. Het geheele schilderstuk is 2 meters hoog en 3 1/2 meter breed.
De hoofddeelen zijn in gekleurde waterverw, de
ornamentfiguren met sepia uitgevoerd.
Het middenstuk stelt den Graaltempel voor, oprijzend uit een twaalf hoekigen muur ; hij is omgeven van
12 kapellen, en bedekt met 36 torens, staande in een
bijna ontoegankelijk bosch, en door de graalridders
bewaakt.
Boven den torennaald is de schotel van het H. Bloed
(sang real) aangebracht, eene duif legt daarin de hostie
neder, een engelkoor omzweeft dit luchttafereel.
Hier is Steinle's hoofdgedachte uitgedrukt : het
offer als zinnebeeld der verlossing van het menschdom
door Christus.
De schemerachtige toon, welke over het woud en
de ridders is uitgegoten, eigent zich zeer wel ter uitdrukking van het groot geheim, waarvan het zinnebeeld boven den tempel in glansrijker licht is gesteld.
Het woud heeft iets tooverachtigs; Steinle heeft zich
hier ook in 't landschapschilderen eenen waren meester
getoond.
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De teekening des Graaltempels zijn wij aan Yincenz Statz te Keulen verschuldigd. Deze hoogstbegaafde
bouwmeester vertegenwoordigt vooral het tijdperk der
gothische kunst in Duitschland. Daaraan is het toe te
schrijven dat hij niet den Graaltempel heeft wedergegeven, gelijk die in den u Jongen Titurel » beschreven
wordt.
Als versiering dezer voorstelling heeft Steinle de
genezing van Amfortas door Parzival als Graalkoning
gekozen.
De voorstellingen links en rechts van het hoofdwerk toonen ons de persoonlijke geschiedenis van Parzival : zijn uittocht uit het ouderlijk huis, zijn onderwijs,
zijne dolingen en zonde, zijne boete. Als grondslag dienen
nog eenige bijzonderheden uit het verhaal.
Parzivals uittocht of zending, het eerste nevenstuk
ter linker zijde, beantwoordt weder geheel aan Wolframs
verhaal. De arme jongeling ziet voor 't eerst eenen
ridder in prachtige kleeding, en houdt dezen voor eenen
halven god. Zelf wenscht hij zulk een ridder te worden,
waarin men het zinnebeeld van 't ideale streven moge
erkennen, wat oprijst in den boezem eenes edelen
jonglings (1).
Als versiering toont ons de kunstenaar Parzivals
moeder (Herzeleide) in 't woud aan 't spinnewiel, terwij
de zoon haar de buit zijner jacht aanbrengt ; verder,
Parzival, op een slecht paard gezeten, zijne moeder verlatende, die hem, slordige kleederen als van eenen
nar heeft aangetrokken, om hem tegen de verleiding
te beschermen.
Op het tweede linker deel der voorstelling geniet

(i) Verg. de Komische Volks'eitung,

29

Oct. n o

299, i a 131.
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Parzival van den grijzen Gurnemanz het onderwijs in
alles wat het ridderwezen aangaat. Dit beeld is voorzeker eene der schoonste, ongezochtste en oorspronkelijkste voorstellingen van den Cyclus. Parzival te paard,
vol verlangen om in de wereld te treden, met verheven
aanleg waarvoor Gurnemanz, de graalridder, de hoogste
belangstelling toont. « Eene lente van hoop omstraalt
den jongeling, liefde en wijsheid spreken uit den eerbiedwaardigen grijsaard. » (I)
In de versiering verschijnt ons Parzival, hoe hij
den rooden ridder Ither von Gahevizs overwint, hem
zijn pantser ontneemt, en 't zich zelven aangespt. In dit
beeld is eene merkwaardige kracht van den jongeling
uitgedrukt, als zinnebeeld van zijne toenemende ontwikkeling en heldenmoed. Het tweede versieringsbeeld
op den linkerkant toont ons de toovenares Kundry, op
een muilezel naar de tent van koning Artus ijlende.
Deze voorstelling is humoristisch behandeld, en maakt
eenen weldoenden indruk nevens de zoo diep ernstige
opvatting des verhaals.
Het eerste beeld aan de, rechter zijde stelt ons
Parzival's schuld voor. Hij staat aan de poort des
Graaltempels gehoond en bespot, dewijl hij niet naar
de oorzaak des lijdens van koning Amfortas heeft
gevorscht. Hij heeft een gevoel van zijne schuld. Hij

(i) Wij hebben gemeend onze lezers groot genoegen te doen
door het teruggeven van dit beeld. De photographie waarnaar
die photolithographie is vervaardigd, komt uit de beroemde werkplaatsen van de heeren Hanfstangl, te Munchen. In dezelfde ateliers
zijn, de vier overige kunstwerken, met de kleine voorstellingen,
welke daaraan tot grondslag dienen, uitmuntend gephotographeerd.
(Men zie hierachter de Aankondigingen en Advertentién.) De photolithographic komt uit de kunst-werkplaats van den heer ingenieur
Josz, te Vilvoorde, bij Brussel
(RED.)

' ,i,-
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lijdt ; het berouw stijgt in hem op, want in de kennis
van Amfortas' ongeluk, de zinnelijke lusten, zou hem
eene waarschuwing tegen de aanlokkelijkheden des levens
gesproten zijn. In de versiering wordt getoond, hoe
Parzival tot volkomen zelfbewustzijn komt, ten gevolge
van den over hem uitgesproken vloek van Sigune.
Het vierde zijstuk geeft de. oplossing : de boete.
Parzival vindt zijnen oom, den hermiet Trevrizent in
eene rotskloof.
Op Goeden Vrijdag bekent Parzival dezen zijne
schuld. Het is daar buiten eene witte Paaschweek. De
sneeuw ligt op de boomera en daken. Maar in de
woning des eenzamen mans brandt een vriendelijk
vuurtje.
In de randversiering vindt men Gawan, den wereldlijken tegenhanger van Parzival, hoe hij zich en zijne
geliefde Antigoni, in eenen toren met schaakfiguren (als
spot zijner onridderlijkheid verdedigt, en hoe hij, in plaats
van ten edelen kamp te gaan, onder den naam van
Orgelusaio, eenen krans uit eenen bruischenden stroom
trekt.
Het doel des schilders was hier het wereldlijke
ridderschap te bespotten, om Parzivals edeler aard beter
te doen uitkomen, gelijk ook de dichter zulks heeft
gezocht. Zoo wordt Parzivals leven en streven door de
voorstelling van Gawan volkomener verstaanbaar gemaakt.
Gelijk bij alle- zinrijke en meesterlijk uitgevoerde
kunstwerken, van welken aard zij ook mogen wezen,
moet men langeren tijd bij Steinle's schepping verwijlen,
alvorens men daarvan alle schoonheid kan verstaan.
Kent men nu Wolframs gedicht in zijn geheel,
dan eerst wordt het genot onverdeeld. Dan bespeurt
men hoe de kunstenaar, bij de behandeling der onder-
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geschikte figuren ook uit wijderen sagenkring zulke bijzonderheden heeft verzameld, welke het gekozen onderwerp
toelichten en versieren, en die tevens aan de eigenaardige opvatting des schilders beantwoorden.
Het is een geluk voor de kunstwereld dat dit
heerlijke kunstwerk niet in privaatbezit is overgegaan,
waar slechts enkelen daarvan kunnen genieten, maar in
de algemeen bekende Nieuwe Pinakotheek te Munchen
is opgenomen , alwaar het voor alle kunstvrienden
tentoongesteld, voortdurend Steinle's roem zal verkonden
Bonn, December, 1887.

L. K.
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amino Vutranuo,

beschouwd als bevorderaar der landstaal en als nederlandsche dichter. (t Anno 1646),
door
EDWARD VAN EVEN.

I.
P den heuvel gelegen aan de rechterzijde der
voormalige Mechelsche poort, te Leuven, rees
vroeger het slot der hertogen van Brabant.
Het was een indrukwekkend en schilderachtig bouw-.
gevaarte, in witten arduin, voorzien van torens, rondeelen en valbrug, waarvan de voornaamste deelen tot
de 13 e eeuw behoorden. Wegens zijne aangename ligging, zoowels als om zijne bruikbare inrichting werd
het door onze vorsten met voorliefde betrokken.
Op den heuvel waar het slot zich verhief, geniet
men het aangenaamste, het treffendste uitzicht dat men
in deze streken ontmoet. Eerst vallen de blikken op
het oude Leuven, vroeger de eerste hoofdstad van Brabant,
hetwelk zich zoo statelijk in de Dylevalei uitstrekt. Men
onderscheidt elk voornaam gebouw, elk gesticht, elke
kerk, schier elke woning. Wanneer men de oogen over
de stad heen wendt, vallen zij op eene wijduitgestrekte
vlakte, vN aarin men eene aangename afwisseling van heuvelen, dalen en lanen ontwaart. Het tooneel is hoogst
schilderachtig. Hier onderscheidt men, in de verte, naast
ettelijke werkhuizen en lustkasteelen, den koepel der kerk
van Vlierbeek, ginds den ranken toren der abdijkerk
van Perk. Aan de eene zijde is de gezichteinder beperkt
door eene statige heuvelketen, de veelkleurige Kessel- en
15
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Loobergen, aan de overzijde door de lommerrijke bosschen van Heverle en Meerdale, overblijfselen van het
overoude kolenwood (silva carbonaria), 't welk, in de
vroegste tijden, het grootste gedeelte van België overdekte.
Het slot droeg de benaming van Borgt van Leuven.
Onder het beheer van Karel den Vijfde heette het de
Burgt des Keizers, wat de Leuvensche geleerden door
Castrum Ccesaris vertaalden. Later bracht deze overzetting verwarring te weeg. De woorden Castrum Ccesaris
deden aan Julius Cesar denken, en den oorsprong van
het kasteel aan de Romeinen toeschrijven. Doch ten
onrechte. Waarschijnlijk was het slot oorspronkelijk
door Lambrecht den Eerste, graaf van Leuven, tusschen
de jaren 976 en i o i 5, gebouwd (i ).
Keizer Jozeph II, die, gelijk men weet, in vele
opzichten, voorleden instellingen en zeden wilde afbreken,
deed, in 1783, het slot van Leuven verkoopen en het
werd tot den grond geslecht. Van het oude gebouw
bleef er niets over dan eenige grondmuren en eene
waterput van 118 voeten diepte.
De plaats waar het slot gestaan heeft, heet thans
de Burst of de Cesarsberg.
Deze slechting was hoogst te betreuren. Aan dit grijze
gebouw waren groote herinneringen verbonden. Godfried III, hertog van Lothrijk overleed er ; Sint Albert van
Leuven, bisschop van Luik, werd er geboren, Dirik III,
graaf van Holland, en Reinold, hertog van Gelderland,
waren er krijgsgevangen ; Maria van Brabant, koningin
van Frankrijk, kwam er ter wereld ; Edward III, koning
van Engeland, bracht er, met zijne gade, den winter
van 1338 over; Frederik III, keizer aan Duitschland,
.
(i) Zie

VAN EVEN,

i

Louvain monumental, b1. 17.
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verwijlde er in den nood; Karel de Vijfde, verbleef er in
zijne jeugd, met zijne zusters, onder het oog zijner
moei, Margareta van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden.
Het bestuur van het slot was toevertrouwd aan
eenen burgtvoogd of kastelein. Deze post was zeer
gezocht omdat er buitengewone voorrechten aan verbonden waren. Zoo was de kastelein, bij voorbeeld, vrij
van alle stedelijke belastingen.
Onder de Prafecti Arcis Lovenisensis telt men
mannen uit Brabants aanzienlijksten adel, namelijk uit
de huizen van Perweys, Heverle, Glymes, Schoonvorst,
Aerschot, Nassau, enz. { z ).
Van 1618 tot 1646 werd den post van burgtvoogd
waargenomen door eenen man die, zoowel door zijn
onderwijs als door zijne schriften, een uitgebreiden roem
had verworven. Die man was Eerrijk de Putte of, met
zijnen geleerden naam, Erycius Puteanus, hoogleeraar
van geschiedenis en van latijnsche letterkunde bij de
Leuvensche Hoogeschool, raadsheer des konings, de scepterdrager, de steun, de bevoorderaar der klassieke geleerdheid in het vaderland. Onder zijn beheer werd de
Leuvensche Burgt dan ook het vereenigingspunt van
de knapste denkers, de schranderste staatslieden, de
beroemdste schrijvers en de vermaardste kunstenaars.
De bezoekers waren zeer ingenomen met de (c hooge
woning » gelijk Anna Visscher haar noemt, waar men
niet alleen een uitstekender geleerde ontmoette, maar
waar tevens reine en verkwikkende luchtstroom verademing schonk.
Al wie in den lande geest en hart op de rechte

(i) Septem Tribus Patricia Lovenisenses, Lovanii, 1754, bl. 16g.
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plaats had, al wie zin had voor letteren en kunsten,
zocht in het slot te worden toegelaten. De burgt
werd, als 't ware, een ander slot van Muiden voor onze
gewesten. De geleerden noemden haar den Grudiaanschen Helicon, omdat men destijds in de meening
verkeerde dat Leuven, vóór de komst der Romeinen,
tot het land der Grudii had behoord. De hoogleeraar
gaf aan zijne woning den naam van arx Palladis of
Pallasslot.
Onze Puteanus was juist geen man van genie,
maar van vatbaren geest, die door aanhoudende vlijt
zeer vele kennissen opgaderde, eene verbazende befaamdheid verwierf, en in België de geestbeschaving niet weinig
bevorderde. Hij verdient den meesten lof voor zijn
streven naar bevordering der eenheid en samenwerking van de letterkunde met de natuurwetenschappen.
Ofschoon leerling van Justus Lipsius, wiens geheimschrijver hij, naar het schijnt, een kleinen tijd was, bepaalde
hij zich geenszins, als deze geleerde, bij de kennis der
oude talen ; hij beoefende tegelijk de dichtkunst, de welsprekenheid, de wijsbegeerte, de oude, middeleeuwsche
en nieuwe geschiedenis, de romeinsche oudheden, de
sterrenkunde, bijna al de vakken van wiskunde en de
toon- en schilderkunst.
Puteanus was een sieraad der kunsteeuw door de
aartshertogen Albrecht en Isabella ontsloten. Het vaderland telde toenmaals niet alleen groote schilders -- als
Rubens, Van Dyck en Jordaens -- maar tevens dichters -- als Hossius, Becanus en Wallius -- die, door
grondige geleerdheid, gepaard aan een echt latijnschen
stijl, eene hoogte wisten te bereiken welke, volgens bevoegde rechters uit den vreemde, in geen ander land
overtroffen is geworden. In geen tijdperk der geschiedenis steeg de latijnsche letterkunde ten onzent tot
hoogeren bloei, dan in rt begin der XVII e eeuw.
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Zoo schreef de Putte ook de meeste zijner werken
in het latijn. Doch, hij bediende zich niet uitsluitelijk
van die taal, gelijk onze groote dichters uit die dagen;
hij schreef ook in de taal die zijne moeder hem had
geleerd, het nederlandsch, of, gelijk men toenmaals
zegde, het duitsch.
De man wist de landspraak op den rechten prijs te stellen en haar op eene schitterende wijze te beoefenen.
Zoowel om zijne Nederlandsche als om zijne latijnsche
schriften heeft hij aanspraak op de erkentelijkheid van
het nageslacht.
Er zijn reeds eenige lustra overheen geloopen, sedert
schrijver dezes eene kleine verhandeling liet drukken,
getiteld : Erycius Puteanus, als liefhebber der moed ertsel en Nederduitsch dichter. Hoe onvolledig het
ook was, vond dit opstel eenigen bijval. Onze onvergetelijke vriend Prudens Van Duyse, riep ons toenmaals
hertelijk toe :
« Leef te midden van uw dooden,
Die uw hert tot peinzen nooden,
En uw brein tot oefenen, vrind,
Leef voor 't goede, leefvoor 't schoone,
Dat elk dag dit doel bekroone :
Zalig hij die kent en mint ! »

In latere jaren vonden wij nieuwe bijzonderheden
betrekkelijk ons onderwerp, en zoo werden wij te rade
het te hervatten en te volledigen.
Onze arbeid zal uit vier hoofddeelen bestaan. Het
eerste hoofddeel zal een kort levensbericht van Puteanus bevatten. In het tweede zal er gehandeld worden
over zijne genegenheid tot de volkstaal en zijne betrekkingen met de nederlandsch schrijvende tijdgenooten van
België en Holland ; in het derde over het bezoek in
den Burgt van Leuven door de beminnelijke en ver-
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dienstelijke Anna Roemer Visscher, uit Amsterdam ;
terwijl men in het vierde een overzicht van 's mans
nederlandsche schriften zal aantreffen.
Ií.
ERYCIUS PUTEANUS of EERRIJK DE PUTTE (i)
werd uit zeer deftige ouders, te weten Jan de Putte
en Gertruide Segers, den 4n November i 574 te Venlo
geboren. Jan de Putte, die burgemeester van Venlo
was geweest, was de zoon van een anderen Jan de Putte
en van Elisabeth de Laet Huberts. Ten jare 1571 was
hij in den echt getreden met de beminnelijke Gertruide
Segers, dochter van Hendrik Segers, meier van Venlo,
en van Anna Winen ; doch reeds na i 2jarige vereeniging, in 1583, werd Gertruide hem door den dood
ontrukt. Jan de Putte ging, in i 585, een tweede huwelijk
aan met Barbara van Singelandt, dochter van Jan van
Singelandt, raadsheer te Dordrecht, en van Barbara Le
Clercq. Gertruide Segers had hem vier kinders geschonken : 1 0 Jan; 2° Eerrijk; 3° Anna; 4° Christina. Uit
zijne tweede vrouw won hij acht kinders.
Christina de Putte, de zuster van Eerrijk, trad, te
Leuven, in het klooster der ongeschoende Carmelietessen van Sint-jozef. Zij droeg den naam van moeder
Christina a S. Michele. Deze vrouw, zegt een schrijver,

(i) De naam is geenszins Hendrik van de Putte, gelijk vele
schrijvers het denken. Puteanus zelf, die moest weten hoe zijn
naam diende geschreven te worden, leert ons in eenen brief aan
Plouvier in 1616 gericht, dat zijn vader aan de Put heette. Zie
BARON DE REmFFENBERG, Notices et extraits des manuscrits de la
bibliothèque de Bourgogne, bi. 54; zijn voornaam Erycius is mede
geene overbrenging van Henricus, maar wel van Honorius, dat is
Eerrijk, gelijk wij hieronder nader zullen zien.
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heeft i( met groote stichtinghe gheleeft ende is, in den
reuk van groote volmaecktheyt, ghestorven (anno 1628),
in Polen, tot Cracouw, daer sy ghezonden was, om
nieuwe fondatie te doen (1). »
Onder de talrijke werken van Erycius Puteanus
bevindt zich een schrift, waarin hij beweert af te stammen van het huis van Bamelrode, een adelijk geslacht
van Venlo, waartoe Jan de Putte van Bamelrode, levende
in de 15 e eeuw(2), behoorde.
Tijdens zijne kinderjaren vond Puteanus geen grooter
behagen dan in den krijg, waarin zijne voorouders zich
hadden onderscheiden, Hij verkeerde veel liever met
soldaten dan met knapen van zijnen ouderdom. Toen
hij tien jaren had bereikt, verloor hij zijne deugdzame
moeder. Zijn vader die het verlangen had hem eene geletterde opvoeding te geven, plaatste hem bij den broeder
zijner tweede vrouw, te Dordrecht. Aldaar begon hij
zijne lagere studiën in eene welingerichte latijnsche
school, welke in die stad nieuw was geopend.
Met een vluggen geest bedeeld, maakte hij niet
alleen snelle vorderingen maar liep hij al zijne schoolmakkers vooruit. Daarna studeerde hij de welsprekendheid en de wijsbegeerte in het Drie Kronenkollegie, te
Keulen, door de paters van het gezelschap Jesu bestuurd.
In dit gesticht ontving hij, uit de handen van pater
Hendrik Conesius, den hoed van meester in de kunsten,
den 28n Februari 1595. Destijds toonde hij tevens eene

(1) Zie Daniel a Virgine Maria, den Berch Carmelis, 1666,
in-12, bi. 285.
(2) ERYCII PUTEANI Genealogia Puteanice Bamelrodiorum Venlonensium; ab origine urbis sive anno 1353 per utriumque sexum
deducta. Lovanii, ex officina Philippi Dormalii, 163o, in-folio, van
49 bladzijden.
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groote liefde tot de wiskunde, de toonkunst en de schilderkunst.
De stad Venlo welke, sedert 1579, onder de macht
der Staten van Holland was gekomen, keerde in 1586,
op nieuw onder den koning terug. Toen spoorde
onze student zijnen vader aan Holland te verlaten en
naar zijne haardstede terug te keeren. Eerryk de Putte,
trok naar de hoogeschool van Leuven en legde er
zich, met ongemeene vlijt op de rechten toe. Den
I en Juli 1597 werd hij tot bacelier in de beide rechten
bevorderd.
Toen de jonge geleerde te Leuven academieburger
werd, telde de Brabantsche hoogeschool onder hare meesters
den beroemden Justus Lipsius, hoogleeraar van geschiedenis en latijnsche letterkunde, die met Scaliger en
Casaubon, het driemanschap van het toenmalige gemeenebest der letteren uitmaakte.
Door geheel Europa was Lipsius' naam bekend en
geëerd. Dagelijks zag men niet alleen uit België en
Holland, maar tevens uit vele andere landen, jongelingen aankomen om zich aan den voet van zijn leergestoelte
near te zetten. Puteanus, die zich getrokken voelde tot
het beoefenen der fraaie letteren, volgde de lessen van
den grooten meester, won zijne vriendschap en werd,
door onafgebrokene studiën, een zijner beste leerlingen.
Zoo hoog schatte de jonkman het voorrecht leerling
van Justus Lipsius te wezen, dat hij het aanbod afsloeg van den hertog van Beieren, die hem tot bewaarder van zijn kabinet van kunst en letteren wilde
verheffen. De meester wist den jongeling te waardeeren,
bij wien de beste hoedanigheden van hart en geest
uitblonken. Hij hield hem voor een zijner voornaamste leerlingen.
Den I en April 1 597 verleende de hoogleeraar aan

DICHTKUNST, LETTEREN.

229

Puteanus een Testimonium, dat hem door geheel de
geleerde wereld tot aanbeveling strekte.
Italië bleef nog steeds het land der klassieke geleerdheid. Puteanus trok ook-derwaarts. In October 1597,
kwam hij le Milaan en genoot er het beste onthaal. De
gouverneur der stad, don Giovanni Hernandez de Velasco
bracht hem niet alleen in kennis met de voornaamste
geleerden maar vertrouwde hem tevens de opvoeding
van zijnen zoon. Hij kwam in betrekking met Lodovico en Carolo Septalio, Giovanni Bap. Sacco, Giovanni
Bap. Selvaggio, met de Merculiali, de Aquapendente en
anderen. Door tusschenkomst van Justus LUpsius, won
hij tevens de genegenheid van den Kardinaal aartsbisschop van Milaan, Frederico Borromeo, neef en
opvolger van den heiligen Carolus Borroinaeus. De
aartsbisschop stelde in hem een zoo onbeperkt vertrouwen, dat hij hem het latijn zijner sermoenen liet overzien.
Het was tijdens zijn verblijf te Milaan dat Puteanus
eene hervorming in de leerwijze der toonkunst te wege
bracht. In een werkje dat hij aldaar in 1599 uitgaf,
verbond hij de leer der uitbreiding van het hexachordon,
welke een zijner landgenooten, Anselm de Vlaming of
Huibrecht Waelrant (I), gevonden, doch slechts mondelings verklaard had, aan vaste regels ; hij voegde der
toonladder eene zevende noot toe, welke hij Si (2) noemde,

(i) Hubrecht Waelrant, geb. te Antwerpen 1517, een leerling
van zijnen landgenoot Adriaan Willaert, te Venetië.
(2) Misschien wel Sa. Men weet dat de fransche benamingen
der noten aan de aanvangs-lettergrepen van den hymnus ter eere
van H . Joannes den dooper ontleend zijn. Het zevende vers luidt :
Sancte 7ohannes ; dus sa.
Het muziek-stelsel waarvan de heer Van Even spreekt komt
hierop neder. Om de mutatio te vermijden voegden Waelrant en
de Putte si aan de noten van Guido van Arezzo (ut tot la) toe.
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en derwijze vergemakkelijkte hij het onderwijs der
muziek.
Terwijl Puteanus zich meer bepaaldelijk met de
toonkunst bezighield, kwam hij in kennis met Isabella
Andreini, eene italiaansche vrouw, dichteres en tooneelspeelster, in haar vaderland vermaard. Volgens hare
tijdgenooten was zij bovendien eene vrouw van reine
en strenge zeden, van groote schoonheid, buitengewone
geestesgaven, van veelzijdige kennis en edele opvoeding.
Isabella was in 1562 te Padua geboren. Onder de
schrijvers van Italië trad zij op met een herderspel
Mirtilla, 't welk met veel bijval werd vertoond. Reeds,
op haar vijftiende jaar had zijt en schouwburge gespeeld,
onder het bestuur der bekende Gelosi. Ten jare 1578
was zij in den echt getreden met eenen itooneelspeler
van verdienste, Francesco Andreini. Toen onze vlaamsche geleerde haar ontmoette was zij niet jong meer.
Zij telde 38 jaren en was sedert lang gehuwd.
Puteanus voelde zich door de geleerde, zedige,
lieftallige vrouw zeer aangetrokken. Vast heeft zij op
zijne kunstvorming eenen weldadigen invloed uitgeoefend.
Zij stelde belang in den beleefden, veelbelovenden
jonkman. Isabella en Eerrijk hebben eenige concetti
(brieven) gewisseld, tusschen den 14n November 16o1
en den 14n Augusti 16o2. Onze landgenoot heeft zijne

Maar in hunnen tijd duldden de toonkunstenaars geene opeenvolging ut, re, mi, fa, sol, la, si, (ut, la hexachordon; re, si,
idem). Zij noemden den kwart van fa op si, gelijk wij dien
kennen, den duivel, diabolus in musica. Om de opeenvolging ut
tot si te mijden (die ondertusschen in den gregoriaanschen zang
toch herhaaldelijk voorkomt) zeiden zij : « Wij vangen met sol eene
nieuwe reeks aan: sol, la, si (of sa) ut (later do); alsof dit voor
den hoorder niet geheel onverschillig was. Deze overeenkomst
was dus eenvoudig een middel om den diabolus te verjagen ; maar
(RED.)
zijn invloed bleef bestaan.
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brieven aan Isabella gericht, laten drukken. Schoon in den
opgeblazen stijl des tijds vervat, getuigen zij van 's mans
bewondering voor de aangename vrouw , met wie
hij leerzame uren had doorgebracht. De brieven door
Isabella aan Puteanus gezonden zijn insgelijks tot
ons gekomen. Zij zijn in de zachtvloeiende taal van
Dante geschreven, en toonen dat de schrijfster de
hoedanigheden van haren vriend hoogschatte.
De tooneeltroep waarvan Isabella en haar echtgenoot deel maakten reisde soms van stad tot stad en
bezocht wel eens eenige steden van Frankrijk. Het
was tijdens een dezer tochten — waarschijnlijk te
Milaan -- dat onze Eerrijk met Isabella in kennis
was gekomen. Ten jare 1603 trok de troep naar het
hof van Maria de Medicis. Zij gaf vertooningen te
Parijs, te Fontainebleau en in eenige andere steden
van Frankrijk. In 1604 begaf zij zich op weg om
naar het vaderland terug te keeren. Te Lyon aangekomen, viel Isabella ziek. De verdienstelijke vrouw
stierf in de kraam, den ion Juni 1604, oud 42 jaren.
Haar stoffelijk overschot werd met eene groote lijkstatie ter aarde besteld.
Buiten Mirtilla had Isabella Andreini (I) vele dichtstukken geschreven. Hare Rime tellen drie uitgaven.
De derde uitgave verscheen, na haren dood, te Milaan,
onder het toezicht van Puteanus, in 1605. Het boek
bevat eene rouwklacht van onzen geleerde, waarin hij
hulde brengt aan de gedachtenis der deugdzame vriendin,
die hem kort te voren door den dood ontrukt was.
(1) Bijzonderheden over Isabella Andreini hebben wij te danken
aan den geleerden uitgever van het Codex diplomaticus Rubenianus,
onzen veelgeachten vriend den heer KAREL RUELENS, die over de
vrouw eene belangrijke verhandeling in gereedheid heeft, welke
eerstdaags zal verschijnen.
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Door eenige werken over verschillende vakken van
wetenschap, werd Puteanus, in Italië, al meer en meer
als een wonder van geleerdheid beschouwd. Na de gast
van den graaf Wolfgang Frederik Altaemps, te Gallarata, te zijn geweest, werd hij die van den bekenden
lettermeceen Giovanni Vincente Pinelli, te Padua, waar
hij ter hoogeschool eenige leergangen volgde. Door de
tusschenkomst , zijner begunstigers besteeg hij, op het
einde van het jaar 1600, als professor van welsprekendheid, aan de Palatijnsche school van Milaan, den leerstoel, die bijzonder wegens zijne verdienste was gesticht.
In 1602 ontving Puteanus, te Milaan, het bezoek
van eenen jeugdigen letterkundige uit Belgie, namelijk
Philips Rubens, broeder des grooten schilders, die hem
van wege Justus Lipsius, wiens huisgenoot hij was
geweest, kwam begroeten. Rubens, een jong man, van
hooge geleerdheid, waarvan Lipsius zijnen opvolger
wenschte te maken, was vergezeld van een anderen
landgenoot, den zoon van Richardot, voorzitter van
den raad van Brabant. Deze reisgenooten schonken
hunne vriendschap aan den jeugdigen hoogleeraar, en
vereerden eene zijner lessen met hunne tegenwoordigheid.
Ten jare I 6o3 werd Puteanus onder de burgers
en patriciërs van Rome opgenomen, met het recht dezen
titel aan zijne kinderen te mogen nalaten. Te Milaan
ontving hij den hoed van doctor in de beide rechten,
more rituque majorum, dat is « volgens de oude plechtigheden ».
Den 28n Februari 1604, trad Erycius Puteanus, binnen
Milaan, in den echt met eene jeugdige milanesche vrouw,
MARIA MAGDALENA CATHARINA DELLA TORRE, dochter van Giovanni Stefano Della Torre en van Joanna
Mariana, die hem veertien kinders, namelijk acht zonen en
zes dochters schonk. Ofschoon afstammende van de oude
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patriciërs van Milaan, bracht echter deze vrouw aan
onzen geleerde geene ruime huwelijksgave. Hij was
genoodzaakt van zijn loon te leven. Reeds hadden
zijne vrienden pogingen aangewend om zijnen staat
te doen verbeteren, toen Justus Lipsius te Leuven kwam
te overlijden. Bij dit afsterven zond Puteanus dadelijk
een verzoek aan de aartshertogen Albrecht en Isabella
om het opengevallen hoogleeraarsambt te verkrijgen. Het
stuk is gedagteekend uit Milaan, den I g n April 1606.
Zijne vraag werd ondersteund door invloedhebbende
lieden als Odaert, Corselius, Van den Wouvere, Perez,
en anderen. Doch zijne voornaamste beschermers waren
de voorzitter Richardot en de bisschop van Antwerpen
Joannes Le Mire (Mineus). Hij werd door de Staten
van Brabant tot het ambt benoemd om het groote
voorrecht te genieten het spreekgestoelte te beklimmen, waarop veertien jaren lang de groote Lipsius
geleeraard had. Rond den 13 n October vertrok hij, met
zijne vrouw en zijne twee kinders, uit Milaan. Reeds
den 3 i n derzelfde maand kwam hij te Keulen aan. Eenige
dagen daarna bevond hij zich te Leuven.
Puteanus nam zijnen intrek in een huis staande
in de Koestraat, bij de Steenpoort.
Ofschoon opvolgende aan een onvergelijkelijken meester, vond hij ruimen bijval. Hij liet dan ook niets onbeproefd, om zijne leerlingen eene echt wetenschappelijke
classieke opleiding en vorming te doen genieten. Voor de
meesterstukken van oud Rome , en Athene, die onvergankelijke voorbeelden van het aesthetisch schoon, kweekte
hij bij hen hart en zin. Zijne leerlingen had hij oprecht
lief. Hij aanzag zich als hun vader, niet als hun meester,
en wederkeerig werd hij als zoodanig door hen beschouwd.
Aan de hoogeschool was hij verknocht met al den
gloed van een erkentelijken zoon. Voor haar, zijne let-
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termoeder, klopte zijn hart; haar verheerlijkte en verhief
hij door zijn onderwijs en door zijne schriften; haar
verdedigde hij met stalen moed tegen alle aanvallen;
haar aanzag hij als den roem van het vaderland ; haar
zong hij toe :
is een oude bloem,
Jeughdoms was, en wijsheydts roem ;
Hier is Pallas, komt en leert :
Arbeydt, wilt ghy zyn gheleert. » (i)

« LOVEN

Maar Italië misgunde ons vaderland den reeds alom
befaamd geworden man. Met geen ander inzicht dan
om hem aan België te onttrekken, verkoor de magistraat
van Bologna hem, in 16°8, tot hoogleeraar, tegen
de aanmerlijke wedde van 600 gouden schilden. Deze
poging bleef echter vruchteloos. Aartshertog Albrecht,
om hem de gemeende benoeming van de hand te doen
wijzen, schonk hem zitting in zijnen staatsraad, verhief
hem tot zijnen geschiedschrijver, en beloofde hem daarenboven zijne jaarwedde als hoogleeraar te vermeerderen.
In 1612 werd zijne wedde op 200 gouden dukaten gebracht. Ten jare 1614 benoemde de letterminnende
Prins onzen Puteanus tot opvolger van Joost Rijpacker,
tot burgtvoogd of Kastelein van het slot der hertogen
van Brabant, te Leuven. Zoo kwam hij, bij den dood van
Rijpacker, in 1618, in bezit van een ambt dat hem eene
vorstelijke woning en vele voorrechten verschafte (2).

(1) Sedigh leven, daghelijcks Broodt, bl. 329.
(2) Zie zijn Sus regium Arcis Lovaniensis immunitas, a Prcefecto suo defensa; ad illustrissimos et amplissimos finantiorum
Dominos, 16 bl. in-4°, zonder jaar noch plaats, maar denkelijk
in 1625 te Leuven uitgegeven. Pacquot, 424, stelt dit opstel onder
zijne onuitgegevene werken. Ik vond het in eenen band Miscellanea
Puteaniana ter leuvensche bibliotheek, Catalogue, Hist. générale,
I, m, v, n° 9.
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Deze woon stond Puteanus wel aan. De Leuvensche
burgt was een slot waaraan vele dichterlijke herinneringen verbonden waren. Het was eene soort van Zangberg toen Hendrik III, hertog van Brabant, die de
provencaalsche dichtkunst met vlijt beoefende, het
bewoonde. Onderscheidene menestrelen woonden aan zijn
hof, waarvan Adenez le Roi en Guillebert de Berneville
met roem bekend staan. Zijn zoon en opvolger, Jan I,
zong er in de moedertaal, terwijl zijne dochter, Maria
van Brabant, met hare vriendinne Blanca van Artesië
er aan Adenez het onderwerp van den roman in verzen
Cléomadès verschafte. Margaretha van Oostenrijk, die
als fransche en zelfs als vlaamsche dichteresse genoegzaam bekend is, bevond zich meermaals in de burgt,
toen haar neef, Keizer Karel, er verbleef. En het dient
.hier te worden aangestipt, dat, nog in onze dagen,
eene vrouw die het vaderland door haar dichttalent
verheerlijkte en die ons jammerlijk komt te ontvallen,
op ' deze burgt hare schoonste Maagdelieven heeft
geplukt. (I)
Onze hoogleeraar wist de oudheid en de aangename
ligging van den burgt naar waarde te schatten : « Ik
-verpleeg nu ook de muzen met des te grootere vrede,
riep hij uit, en met haar de wijsbegeerte, de verhevene

(i) Louiza Stappaerts, mevrouw Ruelens. Tijdens zij hare lieve
Páquerettes opstelde, bewoonde zij een overgebleven gebouw van
,de oude kommanderij der Hospitaalridders van St. Jan van Jerusalem ter burgt. De vaderlandsche Van Duyse, die met het poétisch meisje bevriend was, had hare Páquerettes, met het hem
eigen talent, overgebracht en, in 1846, te Leuven ter pers gezonden. ' Reeds was het eerste blad des bundels afgedrukt, toen de
onderneming door den list van zeker iemand gestaakt werd.
Louiza Stappaerts heeft de historische herinneringen der burgt
geschetst, in haar lief tafereeltje : Le Mont Cesar, te vinden in
hare Impressions et Reveries, Liège 1845, 134.
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wijsheid van welke Pallas, evenals van de vestingen,
de beschermster is... Ook begin ik meer en meer ter
eere dezer goddinne te offeren, sinds ik voogd geworden ben van die burgt, welke zich door oudheid en
schilderachtigheid onderscheidt. »
Puteanus was fier op de historische woon. Reeds
verbleef hij in den burgt in 1615. Hij dagteekende zijne
brieven uit het koninklijk slot van Leuven (Lovanii
in arce regia).
De man vond er de stilte en de kalmte die hij tot
zijne studiën noodig had. In het oude slot waren
ruime plaatsen voor zijn talrijk huisgezin en voor zijne
bibliotheek, alsmede vertrekken voor allerlei oefeningen
en kunstverzamelingen.
Dagelijks werd de burgt bezocht door geleerden
en kunstenaars, die met den hoogleeraar alle vakken
van wetenschap, inzonderheid de klassieke, letteren,
wijsbegeerte en staatkunde kwamen bespreken., Naast
de vreugde van het huiselijk geluk vond men er het
genot der schoone kunsten. De slotvoogd was, als
gezegd is, een liefhebber der schilderkunst en een
vurig bewonderaar en gelukkig beoefenaar der toonkunst.
Mevrouw de Putte was eene schoone, geestige italiaansche vrouw (semper juvencula, semper pulchra), zegt
ergens de hoogleeraar die de buitengevk one verdienste
van haren rijkbegaafden man wist op prijs te stellen,
en zijne vrienden met alle hartelijkheid en liefelijkheid
onthaalde. Het was tevens eene spaarzame huisvoogdes
en eene liefderijke moeder, die al hare zorgen aan de
opkweeking harer kinderen ten koste legde. Daarin
slaagde zij op buitengewone wijze : hare kinderen
toonden zich hunner afkomst waardig.
Niets werd er door Puteanus verwaarloosd om
zijne vtioon te veraangenamen. Uit erkentelijkheid jegens
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de aartshertogen, wien hij haar te danken had, deed
hij het wapen dezer vorsten, in geschilderd glas,
plaatsen in het venster boven den ingang van het slot.
Tusschen den burgt en de stadsvestingen bestond destijds
nog het plein tot het kampvechten en de steekspelen
ingericht. Het was omringd van grachten, met eiken
begroeid. In 162o deed Puteanus het plein slechten en
beplanten. Hij herschiep de plaath in eene soort van
warande, welke de vreugd en de verkwikking werd
der Leuvenaars, die er, des zondags, het stadsgewoel
ontvluchtende, kwamen herademen. Groote liefhebberij vindende in den hofbouw en in de fruitteelt,
kocht « Heer ende meester Ericius Puteanus, raedtsheer ende historiescrijver van zijne conincklijke Majesteyt, » ten jare 1624, van Severyn van der Bruggen,
zone Severyns en zijne zuster Margareta van der Bruggen, weduwe van Thomas Spierinck eenen « Boomgaert,
a groot omtrent een half boender, onbegrepen de
a mate, beplant met alderhande fruytboomen, alsoe
a denzelven gelegen is buyten de Mechelsche poorte,
a tusschen sijne haeghen, regenoten meester Philips
o van Diependale, ter 1e, het clooster van Sinte Ursula,
a op de halfstrate, ije, het cleyn groenstraetken ter iije,
a en de stadsvesten ter IV e sijden, te houden en te
a bezitten op eene rente van twee en veertich gulden
(( 's jaers. ) (i) Deze boomgaard was voor Puteanus
uiterst wel gelegen, mits hij aan den burgt paalde.
De hoogleeraar won in den hof van het Slot van
Leuven den wijn die hem noodzakelijk was voor zijn
huishouden.
Ten jare 1610 had Puteanus, met de toestemming
der aartshertogen Albrecht en Isabella, ten zijnen huize
(i) Schepenakt van 16 mei 1624, in 3 a .
16
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een alleszins achtingswaardig letterkundig genootschap
tot stand gebracht, onder de bescherming van St Hiëronymus, en onder de benaming van Palcestra bona,
mentis. Zijne voornaamste leerlingen toonden hem aldaar
hunne letterkundige vorderingen, hij bestuurde er hunne
werkzaamheden. De Palcestra hield eiken eersten donderdag van de maand openbare vergadering, in de
hoorzaal van het collegie der drie talen (in auditorio
Trilingui) en alle weken gewone zitting ten zijnen
huize. In de openbare vergadering werd altijd eene
uitgebreide redevoering gehouden. In de wekelijksche
zitting hadden achtereenvolgens eene verhandeling (Dissertatio), eene zoogenaamde Recitatio, eene lezing (Lectio)
en eene twistrede (Disputatio) plaats. Deze orde werd
steeds onderhouden, en zoo waren de aangenomen
onderwerpen op eene maand telkenmale afgehandeld.
Men sprak over een gegeven onderwerp. De recitatio
bestond in een gelezen opstel; de lezing uit eene verklaring van de eene of andere plaats uit vermaarde
schrijvers, de twistrede betrof de taalkunde, de oudheden, de geschiedenis, de zedeleer of de staatkunde (i).
Puteanus bracht zijne Palcestra, welke den studiën zeer
bevorderlijk was, en waarin de moedertaal, ook niet
verwaarloosd werd, met zijne woon naar den burgt over.
Ook deze omstandigheid droeg het hare bij om de
kleine Academie in bloei te doen toenemen. Menige
jongeling vond in dezen letterlievenden kring, den opgang
van zijn geluk.
Jaarlijks gingen de aartshertogen Albrecht en Isabella
onze lieve Vrouw van Scherpenheuvel bezoeken. Men

(i) Erycii Puteani Palcestra bonce mentis, autoritate Serenissimum Principum, in Athena) Lovaniensi, instituta, Lovanii, 161 1,
in- 40 .
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weet dat zij de kerk dier plaats hadden doen bouwen.
Bij hun vertrek naar Scherpenheuvel, in i 618, deden zij
Puteanus aanzeggen dat zij, op hunne terugreis, het Slot
van Leuven zouden komen bezichtigen. Van den eenen
kant wilden de vorsten de historische woning der oude
hertogen van Brabant leeren kennen, en van den anderen
kant den geleerden slotvoogd een blijk van belangstelling
en genegenheid geven.
Dadelijk deed Puteanus alles in gereedheid brengen
tot onthaal der Prinsen. Uit zijne vruchtbare pen vloeide
menige dichtregel en menig jaarschrift, ter versiering van
het slot. De mare van het bezoek had vele burgers en
studenten, ook vele vrouwen en jonkvrouwen, naar den
burgt gelokt, om de zoo oprecht beminde vorsten te
zien en te vereeren.
Den i 611 Juli x618, om 4 ure des namiddags, hielden
de rijtuigen van het hof voor den ingang des slots stil.
De aartshertogen waren vergezeld van den graaf
Danovre, hunnen eersten kamerheer en hofmeester, van
Pedro de Toledo, hunnen aalmoezenier en van onderscheidene andere hovelingen. Puteanus, omringd van
zijne zonen, ontving den aartshertog, terwijl zijne gade,
vergezeld van hare dochters, de aartshertoginne verwelkomde. De vorsten begaven zich eerst naar de kapel
van het slot, ten einde er hunne gebeden tot 0. L.
Vrouwe te storten. Zulks verricht hebbende, bezochten
zij de burgt. De kastelein toonde hun zijne boekenverzameling, welke hij in een oud rondeel van de
oostzijde des gebouws geplaatst had. De aartshertogen
schenen behagen te scheppen in het doorzien der
boeken en handschriften. De briefwisseling met de
uitstekendste geleerden vestigde inzonderheid hunne
aandacht. Albrecht plaatste zich in den armstoel
des geleerden en bewonderde het liefelijk uitzicht dat

240

DICHTKUNST, LETTEREN.

men van dáár op de stad en omstreken genoot. De
Prinsen toonden zich nieuwsgierig om den oorsprong
en de geschiedenis van het Slot te kennen. Puteanus
poogde hen zoo goed hij kon, te bevredigen. Vervolgens bezochten zij, in het noordergedeelte des Slots, de
vertrekken, eene, eeuw vroeger, door keizer Karel V en
zijne zuster bewoond. Puteanus toonde Albrecht de
voornaamste geestelijke en burgerlijke gebouwen van
Leuven, welke men van dddr kon bemerken. De hoogleeraar bediende zich daarbij van de latijnsche taal;
de aartshertog bracht 's mans woorden aan zijne gade,
telkenmale in 't spaansch ovtr. Onze vorsten bezochten
daarop de benedenvertrekken, alwaar Puteanus zijne
verzameling van schilderstukken bewaarde. Hij toonde
hun de portretten van Georg van Oostenrijk, proost
van St.-Pieter , en kanselier der hoogeschool ; van
Karel V, een geschenk van den kardinaal Ferd. Borrorneo; ook het portret van den aartshertog Albrecht
zelven, en zijne eigene beeltenis, door zijnen boezemvriend Theodoor van Loon geschilderd. Daarna nam
men het avondmaal, 't welk de hoogieeraar zijnen
gasten in de eetzaal ' had doen voorbereiden, en proefde
den wijn op den burgt-zelve geteeld. Vervolgens bedankten de Prinsen Puteanus en zijne gade voor het gul
onthaal en namen vriendelijk afscheid.
De geleerde heeft de gedachtenis van dit bezoek
hij de nakomelingschap in levendig aandenken trachten
te houden, door het uitgeven van zijn thans zeldzaam
te vinden opstel : Arx Lovaniensis oi Principibus lustrata,
Lov., 1619, in 16", 36 bin.
Eerrijk de Putte was een man van oprecht en
onwrikbaar geloof, van diepen godsdienstzin. Voor de
kerk van Sint Pieter, te Leuven, verzocht hij aan.
zijne vroegeren begunstiger den kardinaal Frederico Bor-
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romeo eenige overblijfsels van den heiligen Carolus
Borromeeus, den grooten aartsbisschop van Milaan.
Zijne vraag werd ingewilligd. De kardinaal schonk, in
1620, aan de Leuvensche hoofdkerk, behalve eenige andere
overblijfselen, ook een priesterkleed in witte zijde, versierd met borduursels in goud, hetwelk de Heilige Carolus
gewoon was geweest op de hooge feestdagen te gebruiken. Hij vertrouwde deze voorwerpen aan Antoon
Dandelain, koopman te Milaan, met verzoek ze te doen
toekomen aan Erycius Puteanus om, door de zorgen
van onzen hoogleeraar, overgegeven te worden aan den
raad der kerk van Leuven. Deze overblijfselen werden
door de Leuvensche bevolking met vreugde en dankbaarheid ontvangen. Dadelijk werd er eene kast in
geslagen zilver vervaardigd, waarin ze ter bewaring en
vereering werden nedergelegd. Opd ezen schrijn, die nog
bestaat, verheft zich het beeld van den Heilige in zilver.
Destijds bezat de Leuvensche rederijkkamer De
Roos, in de kerk van Sint Pieter, eene kapel, aan hare
beschermheilige, H. Dorothea , toegewijd. In 1620
verkoos de kamer H. Carolus tot tweeden patroon.
Het autaar der kapel werd onder zijne aanroeping
gesteld. Overigens werd er, krachtens eenen brief van
Jacob Boonen, aartsbisschop van Mechelen, van den
23 n Juli 1638, een broederschap ter eere van den
' H. Carolus opgericht, 'twelk nog bestaat, en waarvan
Puteanus een der eerste leden was.
De hoogleeraar had zich door zijne lettervruchten acne
ongemeene vermaardheid verworven. Paus Urbanus VIII,
die zelf de latijnsche dichtkunst beoefende, droeg hem
eene warme genegenheid toe. Deze kerkvoogd schonk.
hem zijne werken, vergezeld van een gouden eerepenning, versierd met zijne beeltenis; ook was hij de
dooppeter van eenen der zonen van onzen slotvoogd.
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De aartshertoginne Isabella zond aan onzen geleerde,
in 163o, eene gouden halsketen en een gedenkpenning
van Philips IV, koning van Spanje, die hem tot zijnen
geschiedschrijver verheven had. Reeds vroeger, en wel
in 1621, had de vorstinne aan 's mans kinderen het
recht verzekerd tot het voortdurend bewonen van den
Leuvenschen burgt, hetwelk hun vroeger door den
aartshertog reeds toegezegd was.
Puteanus schreef weinige werken van langen adem.
Vele kleine boekjes was men aan zijne pen verschuldigd. Wellicht deelde hij in de meening van den
griekschen dichter Callimachus, die beweerde dat een
groot boek een groot kwaad is. Hij had de gewoonte
zijne lettervruchten op te dragen aan prinsen en
grooten, vast tot het bekomen van eenige vergelding. Deswege heeft men hem weleens gelaakt. Doch,
ten onrechte : tot het onderhoud van zijn talrijk gezin
had hij geene andere middelen dan zijne jaarwedde.
Het laat zich gemakkelijk begrijpen dat elke gift, hoe
onbeduidend dan ook, hem bijzonder aangenaam moest
wezen. De gedenkpenningen, halsketens en de overvloed
van brieven vol loftuitingen, die hij van allerlei beroemde
mannen ontving, konden toch den schoorsteen maar
weinig laten rooken I In zijne bibliotheek vond men 16,000
brieven, in volgorde gerangschikt, die hem uit alle landen
van ons werelddeel waren toegekomen. Deze verzameling berust thans gedeeltelijk in de koninklijke bibliotheek van Brussel.
Met ongemeenen luister bekleedde Erycius Puteanus,
gedurende veertig jaren, het leergestoelte van oude
geschiedenis en latijnsche letterkunde. Door eene ziekte
aangedaan, ontsliep deze groote vaderlander, op 73jarigen
ouderdom, in den burgt van Leuven, den 17n September
1646. Zijn stoffelijk overschot werd, met groote lijk-
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statie, gevolgd van geheel de hoogeschool, naar de Sint
Pieterskerk overgebracht, en, gelijk hij het had gevraagd,
in de kapel van de rederijkkamer De Roos of van
H. Carolus Borromxus, ter aarde besteld. Zijn afsterven
bracht der hoogeschole den gevoeligsten slag toe.
Niet alleen in België, maar ook in het buitenland,
vooral in Noord-Nederland werd hij betreurd. De beroemde
Hooft schreef aan eene zijner kennissen : « D'onder« gang van UE. brabantsche zonne den heere Puteanus
« is hier, tot bedroefenis der fraaije vernuften, over
« een wijl ruchtbaar geworden. »
Zijne vrouw overleefde hem zeventien jaren. Zij
ontsliep in den burgt van Leuven, den 14n Februari
1663, en werd in de abdij van Gembloux begraven.
« Puteanus, » zegt de verdienstelijke Pacquot, « was
een christelijk wijsgeer, die noch het geld, noch de
lekkere spijzen najoeg : hij dronk zelden iets anders
dan water, en nam na het noenmaal niets, dan in
geval van noodzakelijkheid. Hij studeerde veel, en
smaakte geene andere verlustiging dan in den omgang
met geleerden; hij schonk dagelijks aalmoezen ; hij
hielp vele lieden met zijne raadgeving, en ondersteunde
anderen door aanbeveling. Hij was een man zonder
nijd die zijne tegenstanders beminde, schoon zijne
benijders niet ontalrijk waren. » (I)
Het ligt in ons bestek niet de verdiensten van
Puteanus, ten opzichte der latijnsche letteren te doen
kennen. Wij vermelden alleen de uitgave van meer dan
13o werken en werkjes, in de taal van Cicero geschreven. Wij gaan hem nu beschouwen als liefhebber
en verdediger der landspraak en als Nederduitsch
dichter.
(Wordt voortgeTet.)

(1) Pacquot, Mémoires,

13e

deel, bi. 381.
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N de eerste aflevering van de Bibliothéque de
l'Ecole des chartes, jaarg. 1887, bl. 172, wordt
door den heer L. Delisle melding gemaakt van het
boekje, in de boekerij te Bazel, ontdekt door den heer
Louis Sieber, wat toebehoort heeft aan Jean de la
Pierre en den titel draagt : Gasparina Pergamensis
Orthographice liber.
Bij dit werkje schreef Guillaume Fichet (1472)
eene voorrede, die uit andere exemplaren van hetzelfde
werk is verdwenen. In deze voorrede (door Sieber
sierlijk uitgegeven) schrijft Fichet aan Rob. Gaguinum
over de invoering van Gutenbergs kunst m Parijs. De
heer Sieber meent dat dit exemplaar een unicum is.
Nu schrijft ons Dr Frederik Pfaff, opperboekvoogd
ter hoogeschool van Freiburg in Breisgau, na de
lezing van het opstel van van der Linde (zie bl. 91
vlgg), dat hij in de boekerij van Freiburg een exemplaar des briefs van Fichet aan Gaguin heeft ontdekt,
en dat het Bazeler exemplaar dus niet meer alleen staat.
Men kan dit vermeld vinden in de Allgemeine SchweiTer Zeitung van den Ion Juli, 1887. In het Centralblatt für Bibliothekwesen heeft de ijverige boekbewaarder
een bericht over Fichetiana laten afdrukken.

(1) Vergelijk bl. 91, vlgg.
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Exposition locale d'Ixelles.
(Art et Industrie. Enseignement public.)
E Ier Septembre dernier, S. M. Léopold II
inaugurait solennellement l'Exposition locale
d'Ixelles ; le 29 du même mois 1'exposition fermait ses portes.
C'était donc, tout au moins en apparence, une
entreprise de proportions restreintes, tant par son objet
que par sa durée; nos lecteurs pourront trouver qu'il
est assez inutile d'en parley et surtout qu'il est un pea
tard pour le faire.
Cependant nous désirons en dire un mot, d'abord
p arce que le fait d'organiser une exposition artistique et
industrielle exclusivement locale, est une innovation en
Belgique, ensuite parce que le succès de ce premier
essai ayant été absolument complet, nous y voyons un
exemple bon a suivre, dont plus dune localité pourra
faire son profit.
Ixelles, faubourg de Bruxelles, compte .42,000 habitants dont la majeure partie se trouve dans une situation
de fortune relativement aisée ; comme it n'y a á Ixelles
ni cours d'eau, ni canaux, ni voies d'accès nombreuses
et commodes aux Bares du chemin de fer, it en résulte
que la grande industrie fait absolument défaut. Par
contre la situation topographique de la commune a
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l'avantage d'abord d'être très saine et ensuite de se trouver
précisément a mi-cheniin du centre de Bruxelles dune
part, du bois de la Cambre, du Champ des courses,
du Champ des manoeuvres, etc., d'autre part. Le séjour
dixelles est donc particulièrement agréable aux rentiers
et aux propriétaires de fortune moyenne; on y trouve
notamment une assez nombreuse colonic d'Anglais.
pouvait paraure un peu téméraire d'ouvrir une
exposition industrielle, dans une localité de ce genre,
mais les organisateurs avaient précisérnent pour but de
faire connaitre l'importance des diverses industries locales
de second ordre, industries peut-être ignorées des habitants eux-mêmes, de facon a mettre en relief les rapports
existants entre les genres d'industries pratiqu6s et le
caractère de la localité.
Quelques hommes d'initiative en tête desquels
faut placer MM. Mignot-Delstanche, industriel-marbrier,
conseiller communal, Le Graive, architecte, conseiller
communal, Van Driessche, échevin de l'Instruction
publique, s'adressèrent a l'admimstration de la commune
et obtinrent la jouissance, a titre gracieux, des locaux
de l'athénée royal. L'emplacement nécessaire étant ainsi
fourni gratuitement aux exposants, ceux-ci n'eurent qu'a
subvenir aux frais de décoration en proportion de la
surface occupée, frais évalués au maximum a cinq francs
par mare carré.
Les objets exposés furent répartis d'après leur
nature, leur mode de fabrication ou leur destination
en six catégories principales savoir
i 0 CEuvres d'art.
30 Industries du bAtiment, de la décoration et de
l'ameublement.
30 Industrie du vêtement et de la parure.
40 Industrie de l'alimentation.
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5 Industries diverses.
6° Enseignement public.
Afin de donner une idée sommaire du résultat atteint, nous passerons successivernent en revue Ia composition de ces six classes d'objets exposés.
Pour la section artistique le Comité organisateur
s'adressa a tous les artistes habitant 'Ixelles et la plupart répondirent a cet appel. Nous citerons du c6té
des peintres M. de Praetere, le peintre d'animaux bien
connu, qui avait réuni un grand nombre de ses oeuvres,
MM. Herbo, Mayné, Stallaert, Uytterschaut,
et
Ronner, Beernaert, Meunier; MM. Biot, Geerts
et Meunier, pour la gravure; MM. Conraets, Le Graive,,
Mataigne, pour l'architecture. Le salon triennal des
beaux-arts, ouvert A. Bruxelles au moment de l'exposition, devait évidemment faire du tort a la section artistique et il faut bien reconnaitre que cette section fut
inférieure a la section industrielle.
groupe de celle-ci nous rencontrons
Dans le
d'abord l'ameublement ; plusieurs sculpteurs-ébénistes et
tapissiers, entre autres M. J.B. Petit, avaient exposé
des ameublements complets d'une élégance et d'un goat
fort admirés.
Nous trouvons ensuite la ferronnerie et la serrurerie et ici nous devons une mention spéciale aux
ferronniers d'Ixelles, MM. Lelon, E. Louis, Van Cackenberghe, etc., dont les fleurages en fer forgé ont excité
l'adiniration unanime. Ii y a quelques années, l'art qu'a
illustré Quentin Metsys, était assez négligé a Bruxelles,
mais depuis lors une véritable rénovation a eu lieu et
chacun se rappelle les remarquables spécimens de fer
forgé et ouvragé qui figuraient aux expositions de Bruxelles et d'Anvers. Le square du petit Sablon a Bruxelles
est Line manifestation nouvelle et intéressante de cet art
0

M mes

M elles

T er
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gracieux qui fut si longtemps célèbre en pays flamand.
A Ixelles, le fer forgé était certainement un des clous
de 1'exposition.
Très - intéressants étaient les envois des peintres
décorateurs, notamment les imitations de bois et de
marbres incrustés. Citons pour terminer ce groupe, les
belles cheminées en marbre, les travaux de menuiserie,
de sculpture décorative et de plomberie.
Dans le deuxième groupe industriel, vêtement et
parure, on remarquait les belles soies remoirées de la
grande teinturerie Coutzen-Liesmons, et surtout les
dentelles-diamants de Mme Rombouts. Ces dernières
consistent en mouchoirs et éventails en dentelles dans
lesquelles sont sertis de petits diamants. L'effet est
curieux et très jou. Le soir, aux feux des lumières,
ces objets doivent ajouter un ornement très apprécié
á la toilette de nos élégantes. Quant au procédé tout
particulier et très-ddlicat qui permet de réaliser ces
petites merveilles, it fait évidemment l'objet d'un brevet
spécial. Dans cette section se remarquaient aussi toute
une série d'objets relatifs a l'habillement.
La boulangerie et la brasserie faisaient les frais
principaux du groupe de l'alimentation et beaucoup
de visiteurs se rendaient compte de gusto de la valeur
des objets exposés. Quant aux fleurs en graisse de
M. Parquin on ne les pouvait manger, mais on était
tenté de les cueillir : c'est le triomphe de la charcuterie.
Dans les industries diverses, on remarquait avant
tout la superbe exposition de la manufacture VermerenCoché dont la réputation n'est plus a faire. Porcelaines
.et faiences ont obtenu comme toujours le plus vif
.succès et la foule se pressait dans le salon spécial oil
était installé, sous les yeux du public, un atelier de
.fabrication de la porcelaine.
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Citer dans ce groupe tous les principaux produits
exposés nous entrainerait trop loin. Bornons-nous a
mentionner la carrosserie, l'imprimerie, les instruments
de musique etc. etc.
Enfin dans la classe de l'Enseignement public se
trouvaient exposés les travaux des élèves des écoles
primaires et de l'école des arts industriels et décoratifs. Parmi les premiers, les dames admiraient beaucoup
les travaux manuels des petites filles ; parmi les seconds
certains dessins fort bien exécutés et divers modelages
attiraient l'attention des connaisseurs.
En somme cinquante-cinq artistes et cent soixantehuit commercants et industriels ont participé, a cette
intéressante exposition. La réussite a été complète, non
seulement au point de vue de l'arrangement et du
;gout, mais encore sous le rapport financier. Le total
, des entrées s'est élevé a plus de 28.000 francs, ce qui
a permis, non seulement d'indemniser les exposants
des frais de leurs installations , conformément au
règlement, mais de leur accorder des médailles en
vermeil, en argent et en bronze. Si l'on se rappelle que
le produit des entrées au salon triennal de cette année
n'a pas dépassé 23.000 francs, on conviendra que pour
une exposition locale, ouverte pendant un mois seulement, c'est un résultat superbe. Les organisateurs avaient
•dès le principe écarté avec soin toute préoccupation
politique de l'entreprise et cette attitude a beaucoup
;contribué a leur succès. Nous aimons a rappeler ce
fait, afin qu'il ne soit pas perdu de vue par ceux qui
chercheront a imiter ailleurs, et probablement dans des
conditions encore plus favorables, ce qui a été si bien
réalisé à Ixelles.
En terminant nous exprimons encore une lois
l'espoir de voir des expositions du même genre s'orga-
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niser dans notre pays. C'est dans le but de contribuer
atteindre ce résultat que nous avons voulu présenter
ces quelques lignes a nos lecteurs .....
Bon A. DE F:
Ingénieur.

1 e5 inattotrieto Qatfanbaio

et

fe nub eoncours.

Un comité définitif, qui a été reconnu par le
gouvernement beige, vient de se former A. Amsterdam,
sous les auspices du consulat-général de Belgique.
Président M. J. Hooglandt ; vice-président : M. Kuinders ; commissaires : MM. Moitzer, Scheffer et de Jager,
président du club hollandais a Bruxelles; ce dernier
est nommé commissaire général des Pays-Bas près le
Grand Concours.
Le comité prendra des mesures tendant A. assurer le
succès de l'industrie néerlandaise a 1'Exposition de
Bruxelles 1888.

Ampumt= ni t g Oranb eontouro.
Notre compatriote M. De Keyser, lord-maire de
la ville de Londres, a présidé il y a quelques jours, A.
Mansion-House, une réunion de négociants et d'industriels
anglais.
Dans cette séance, on a décidé que l'appui du
Royaume-Uni et des colonies, serait accordé a l'Expo
sition internationale de Bruxelles.
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re5 6fato-larti5 et fe Oratt6 dioncouto.
M. John Bigelow, ambassadeur américain a Paris,
vient d'6tre nomm6 d6légué des Etats-Unis de l'Amérique du Nord par la Commission nationale de ce pays,
afin de faciliter la participation des industriels transocéaniens au Grand Concodrs.

Une exposition hygiénique aura lieu a. Ostende,
du premier juin au premier octobre. Les appareils de
sauvetage y occuperont une place d'honneur. Pour
tous renseignements s'adresser au secraaire de la commission organisatrice, Rue des Regnesses, n o 3, a Gand,

On vient de publier la livraison-spécimen d'un
nouveau recueil qui va paraure sous ce titre : Le
Journal illustré de l'Exposition (album illustré du
Grand Concours international des sciences et de Findustrie, Bruxelles, 1888).
Cette publication paraitra d'abord deux fois par
mois, puis, en 1888, toutes les semaines, et comprendra
au moms hurt pages de texte.
Elle * sera illustrée de nombreuses gravures et
tormera, a la cloture du Grand Concours international,
un bel album de 3oo pages au moins.
L'ouvrage est divis6 en quarante fascicules environ
du prix de So centimes chacun.
Le prix de Tabornement a l'ouvrage complet est
de 12 francs. On s'abonne chez i'éditeur, 47, rue Blaes
A. Bruxelles.
La livraison qui vient de paraitre donne une idée
très avantageuse de cette publication. Elle est ornée d'un
17
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portrait de M. Somzée et d'une vue des constructions
du Grand Concours.

41 army

nub ante be

^k

unick.

L'exposition d'art industriel que nous amèneront
les canicules de l'an de grace 1888, s'impose dès
maintenant à "'attention des amateurs.
Cette exposition occupera une surface de 12,000
mares carrés, dont 2,200 m. c. seront exclusivement
réservés au « Comité de la Prusse ». Les exposants,
cette fois-ci, n'en seront pas réduits comme ils l'ont
été par le passé, a voir leur marchandise entassée dans
des compartiments séparés, arrangement cher a l'esprit
de routine qui préside d'ordinaire a nos expositions....
On agencera habilement les diverses productions d'art
industriel, on en formera des groupes artistement distribués dans l'immense hall de notre « Palais de cristal »,
etc., etc. Pref, it paraat que ce sera très joli. Taut
mieux. Foin de ces exhibitions si elles ne se font pas
avec gout !
Puis, ce ne sera pas la plus miniroe des Munich
-attractions que la monumentale fontaine du Linderhof, -- le plus intéressant des magnifiques chateaux
du feu roi Louis II —, fontaine qui sera transplantée
dans le parc de lExposition.
Enfin n'oublions pas de mentionner les machines de
systèmes nouveaux, qui figureront dans un local spécialement affecté á cet usage. Ce local, situé place de l'Isarthor,
a été gracieusement mis a la disposition du GenierbeVerein par l'Administration communale.
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eorrespontionce be Thvtin.
Le Comité qui s'est constitué en noire capitale,
pour le Grand Concours de Bruxelles, est composé
de MM. le baron de Landsberg-Vehlen a Steinfurt,
président ; le consul général Goldberger et le « Conseiller
secret » Dietrich, vice-présidents ; Friedel et Jannascli,
membres ; et de 36 autres membres tels que MM. Becker,
président de 1'Académie de Berlin, Reinhold Begas,
Albrecht, etc., représentant touter les principales villes
d'Allemagne.

Opoottion Fout inbustrief a ra

e.

On prépare en ce moment a La Haye une exposition nationale d'industrie ancienne et moderne. Une
feuille périodique, Kunstnijverheid, organe officiel de
l'entreprise, parait dès a pre-sent une Lois par semaine.
On en multipliera les numéros vers la date d'ouverture de l'Exposition.
Editeurs: MM. Belinfante, libraires a La Haye.
M. J. Van der Kellen, conservateur du « musée
d'art industriel ancien », (Oude kunstnijverheidsmuseum)
a Rotterdam, est chargé d'organiser la section d'art
industriel rétrospectif.

,Sypooition be Jav 1889.
On sait que le gouvernement des Pays-Bas a
refusé de prendre part officiellement a cette exposition.
Cependant, dans une séance de la commission spéciale,
formée dans le but de favoriser les intérêts de
l'industrie néerlandaise, le secrétaire, M. J. Conrad,
a fait lecture d'un rapport, d'o. it résulte que le
gouvernement accorde aux exposants tous les droits et
privilèges nécessaires pour réussir dans cette entreprise.
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Le gouvernement francais ayant reconnu a cette
commission irnprovisée le droit de représenter les
industriels hollandais, ceux-ci n'auront point d'autres
charges a acquitter que les frais de placement etc.,
tout comme les exposants officiellement annoncés.

Le cercle Liberale Vlaan2sche Bond van Antwerpen vient de presenter une pétition a la Chambre,
afin d'obtenir que le gouvernement accorde son concours officiel a 1'Exposition francaise de 1889. Cette
pétition appuie sur l'absolue nécessité de célébrer les
principes de 1 789, en participant au centième anniversaire de leur proclamation.

eypr,°,5ificn a73fircdon

Un arrêté royal accorde aux industriels le -transport gratuit, aller et retour, de toutes les marchandises de provenance beige, qui seront envoyées aux
Expositions Universelles de Barcelone et de Melboui-ne.
"
(11$1D
,

Un comité central allemand s'est constitué dans
le but de faire- briller l'industrie allemande a l'Exposition de Barcelone. II est regrettable que d'importantes maisons de commerce allemandes en Espagne se
soient montrées hostiles a l'entreprise.
r

p

La « Commission des budgets » vient de voter un
crédit de 175.000 marcs (220,000 fr) pour l'exposition
de Melbourne. Elie a exprim. en même temps l'espoir
de voir l'industrie allemande dignement représentée
cette exposition.

liebtriaubor4e ietttreri in rranfirijfi.
(Uittreksel 'van eenera brief aan den redacteur, geschreven
den 16n November 1887.)
Le troisiéme centenaire de la naissance de

Vondel.
L'année ou le père et la mère de loost van den Vondel ont
quitté la ville de Cologne-sur-le-Rhin, et so p t venus, avec leur
petit enfant, se fixer a Amsterdamh, cette année a été comptée
parmi les époques les plus glorieuses de l'histoire de la Néerlande.
En 1597, Amsterdam florissait par son commerce continental
et maritime, et le pavilion néerlandais se déployait fièrement sur
terre et sur mer. Maurice de Nassau protégeait la Hollande de
son épée; Houtmanlui ramenait en triomphe ses navires chargés des
richesses des lies de la Sonde, et i'Université de Leyde était dans toute
sa splendeur. Trois ans après, le nom de Vondel était déjà connu
du public, et 1e marchand de chaussettes de la Warmoestraete
eut la joie de l'entendre citer parmi les meilleurs pokes du temps.
Le drossart du chateau de Muyden, le Tacite de la Hollande,
l'illustre historien Hooft, avait écrit de Florence a une Chambre
de rhétorique d'Amsterdam :
« Dans votre ville, on voit ceux qui éclairent par leurs oeuvres
« poétiques le sombre chemin de la félicité : Kampen qui, par sa
« connaissance des choses de la vie, montre la beauté de la vertu
« et la laideur du vice, et Coster, Vondel, Brederoo et Victorijn
» qui font déjà prévoir ce qu'ils seront dans la suite. »
Vondel avait alors treize ans.
Et cependant cet enfant, qui devait avoir un jour sa statue
sur une des places de la capitale de la Hollande, vécut toute sa
vie de privations, souffrant de toutes les douleurs causées par les
humiliations, i'abandon et le désenchantement. -- Vondel mourut
pauvre et eut pour sépulture une tombe d'emprunt.
Mais les heures du dédain et de 1'oubli passent, et le jour
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arrive ou la postérité paye au grand homme la dette de la reconnaissance.
Le 18 octobre 1867, les rues d'Amsterdam étaient pavoisées
comme en un jour de fête nationale, et la cité entière, ayant a sa
tête les représentants des Lettres néerlandaises, les ministres du
Roi et les plus hauts dignitaires de l'Etat, inaugurait, dans le plus
beau parc de la vine 1'eeuvre grandiose que Royer avait sculptée
dans la pierre en l'honneur de Joost van den Vondel.
A cette cérémonie avaient pris part, non seulement les Hollandais, mais encore ,les Flamands. On était venu du Nord et du
Sud de la Néerlande :
« Van Noord en Zuid, van Zuid en Noord,
u Kwam 't samen aan den Amstelboord . »
Aujourd'hui, on vient de l'Amérique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Belgique, de la France, acclamer
Vondel et honorer en lui un des génies du monde. La France
inscrit son nom a Paris, sur la façade du monument qui renferme
la bibliolhèque Ste Geneviève, et, dans quelques mois, un jeune
Francais soutiendra, en pleine Soroonne, une thèse dont le sujet
sera : Vondel et son oeuvre.
La renommée de Vondel a donc grandi depuis vingt ans, et
la fête du troisième anniversaire de sa naissance contribuera encore
a faire briller au join cette pure et noble gloire de la Néerlande.
LOUIS DE BACKER.

Vondel te Rijsel en te Parijs.
MIJNHEER DE REDACTEUR,

De Fransche Vlamingen hebben warm deel genomen aan de
jubelfeesten, onlangs gevierd in Belgie, Holland en Duitschland, ter
eere van « den oudsten en den grootsten » onzer dichters.
Vriendelijk genoodigd de Amsterdamsche plechtigheid bij te
wonen, belastte de Vlaamsche Commissie (Comité Flamand de
France) haar bestuur met de zorg van te antwoorden hoe vuriglijk de Fransche Vlamingen den dichter van Ghijsbreght en Lucifer
bewonderen, en hoe krachtig zij het eerbewijs hem door zijn
vaderland bewezen toejuichen.
Laatstmaal is de E. H. Brouwers, de welbekende pastoor
van Bovenkerk, te Rijsel zeer voortreffelijk ontvangen, dewijl hij
den lof vierde van onzen Nederlandschen dichter. Het woord
voerende in de slotvergadering des Katholieken Congres', had hij
den tijd niet zijne redevoering breed uit te leggen : nogtans is
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hij verscheidene reizen hartelijk toegejuicht, bijzonderlijk alswanneer
hij toonde hoe krachtig in Vondels boezem de liefde voor ,Frankrijk nevens die voor de Heilige Kerk klopte.
Tot Fransche toehoorders sprekende heeft E. H. Brouwers
wel te pas eraan herrinnerd, dat Vondel de Fransche taal bijna ter
zelven tijd als zijne moedertaal begon te leeren ; dat zijn eerste
treurspel Het Pascha is opgedragen aan eenen zijner vrienden,
in eenen brief van meer dan honderd Fransche verzen ; dat de
dichters der Fransche Pléiade, du Bartas bijzonderlijk, hem stof
tot zijne eerste stukken hebben gegeven ; dat hij dikmaals Frankrijk,
onze koningen en koninginnen heeft bezongen.
Niet minder werd de redenaar toegejuicht toen hij verlangde
dat in de kerk, te Montmartre opgebouwd, eene kapel opgerecht
zou worden door de letterkundigen aller landen, en dat men, op
eenen steen dezes gebouws, den naam zou schrijven van Vondel,
die zoo menige en voortreffelijke boeken gedicht heeft tot lof der
H. Kerk, harer geschiedenis en leerstellingen.
Gij ziet, mijnheer de redacteur, dat Vondel geen vreemdeling
meer onder ons is. Niet te vergeefs spreekt men tot Fransche
toehoorders van al 't geen uitmunt, 't zij in de letteren, 't zij in
de- wetenschappen. Laat mij ook toe den wensch uit te drukken
dat de H. Brouwers vele navolgers vinde ; dat dikwijls letterkundigen uit België en Holland tot ons mogen komen, om ons de
Vlaamsche en Hollandsche dichters en prozaschrijvers beter te doen
kennen. Hartelijk zullen zij ontvangen worden door de letterkundige genootschappen van Noord-Frankrijk.
Abbé C. LOOTEN,
lid der Vlaamsche Commissie.
N. B. De eerwaarde heer Looten schrijft bovendien aan de
Redactie, hoezeer hij de Dietsche Warande genegen is. Hij wenscht
niets liever dan aan de Nederlandsche kunst en letteren dienst te
bewijzen, en zal, zegt hij, (gelijk ook de beer de Backer schrijft),
ter gelegenheid van zijn doctoraat in de letteren, ter Sorbonne,
eene stelling over Vondel, en eene andere over Grotius verdedigen.
De Sorbonne heeft dit goedgekeurd.
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ANS la seconde partie de son article sur le
peintre J. Drooch-Sloot, M. Nordhoff obtient
gain de cause en faveur de celui dont it a pris
la défense avec tant de conviction. Sans lui vouer un
culte retentissant, it établit la supériorité de DroochSloot par des preuves palpables et des raisons péremptoires, devant lesquelles, it faut l'espérer, les détracteurs
d'antan de l'excellent artiste ne s'aviseront plus de
ravaler son art au niveau d'un infime barbouillage.
D'ailleurs, la première partie de l'argumentation de
M. Nordhoff avait a peine paru, que déjà vinrent a la
rescousse MM. Obreen, conservateur du Musée de l'Etat
a Amsterdam, M. le Bon de Breugel-Douglas a la
Haye, le docteur Riegel a Fribourg (Bade) et plusieurs
autres personnes, apportant qui des jalons biographiques, qui la description d'une oeuvre encore ignorée
due au pinceau de l'émule de Teniers.
La parole est ensuite au comte Maurin Nahuys,
l'un des nurnismates les plus distingués de notre pays.
Dans une étude approfondie sur les frères Schoemaker,
l'auteur s'attache à démontrer que le fameux Van Loon
voyait dans la personne d'André Schoemaker son émule,
voire même son maitre,
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Le troisième article s'occupe des monnaies carlovingiennes de M. Cerexhe. On ne pouvait manquer
une si belle occasion de prouver qu'au moyen-age, it
existait une décentralisation du pouvoir beaucoup plus
considérable que de nos jours.
Les pages consacrées a l'art musical, appuient sur
les qualités intrinsèques de la musique purement instrumentale.
L'auteur de l'article én question, affirme que dans
la musique vocale, la valeur vraie de la musique se
peril souvent, par suite de l'importance que l'on attache
au texte, celui-ci cherchant a darner le pion a celle-lá.
It est fait mention ensuite du dernier fascicule
publié par M. Edmond van der Straeten, nouveau fruit
de ses savantes recherches sur l'histoire de la musique
dans les Pays-Bas avant le XIX ième siècle, recherches
auquelles ce travailleur in fatigable se livre depuis hombre
d'années.
M. Tottmann nous donne une ètude serrée sur
l'histoire du violon.
Puis nous trouvons en tête d'une page le nom de

Vondel.
Il était malaisé de parler du pate, après les
discours pleins de redondances, auquels le 3oo R'ine anniversaire de sa naissance donna lieu pendant 1'année qui eient
de finir. Mais it fallait obtempérer a une nécessité
impérieuse....
M. Van Reuth s'est adroitement acquitté de cette
tache ingrate, en faisant principalement ressortir les
qualités de Vondel comme pate lyrique, dans ses odes,
ses hymnes, choeurs etc.
Cats apparait un instant, a propos d'une collection
de M. le Bon de Jonge van Ellemeet, pour faire place
aussitót a une monographie d'Eerryck de Putte (Erycius
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Puteanus). C'est a M. Edward Van Even que nous
sommes redevables de cet intéressant travail.
Chose curieuse : on désignait indifféremment ce
personnage remarquable, musicien, pate, philologue,
sous le nom de Hendrik et d'Honorius van den Born.
Ce n'est pas tout. De Put ayant recu au baptême le
nom d'Honorius, ses amis flamands l'appelérent Eerryck
(version littérale du mot Honorius). Mais les érudits
n'en avaient souci ni cure ; ils transformérent Eerryck
en Erycius, et Put (puits) en Puteanus. Puis ce nouveau nom fut traduit a son tour, et voilà comment
van den Born sortit ... du puits.
M. Kaufmann, de Bonn, un littérateur doublé d'un
artiste, et l'auteur d'une étude fort appréciée sur Albert
Durer, rend hommage avec une délicatesse charmante
a la mémoire de feu Edouard Steinle, l'un des plus
fervents disciples de la peinture historique sacrée en
Allemagne. Qui ne connait les cathédrales de Cologne
et de Francfort ? A l'ombre de leurs voutes se cachent
les chefs-d'oeuvre qui demeureront un des titres les
plus glorieux du grand artiste au souvenir de la postérité.
•

•

•

•

•

•

Tous nos remerciments a M. de Fierlant pour avoir
traité avec tant de bonne grace un sujet aussi aride
que la Chronique des Expositions industrielles.
Enfin, nous lisons dans les correspondances de
l'étranger, combien notre littérature et notre art sont
appréciés par nos voisins les Francais.
Pour terminer, un mot des illustrations.
L'Education de Parsifal d'aprés Steinle, ainsi que
le portrait du peintre, ont été reproduits par M. Josz,
ingénieur a Vilvorde ; le portrait des fréres Schoemaker,
d'aprés un dessin au crayon du comte Nahuys, sort
des ateliers de M. Cloquet, ingénieur a Tournay.
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Souhaitons que la verve malicieuse des anti-Drooch
Slootistes ne s'exerce point aux dépens du peintre, en
voyant la malheureuse reproduction de son « Lac de
Bethséda. » L'exécution en a raté par suite d'un accident.

:Ln1onMgingLn art afiterttn.tiitt.

Catalogus van het Rijksmuseum van schilderijen 'te
Amsterdam, door ABR. BREDIUS. Derde, geheel
omgewerkte druk. Amsterdam, F. Van Holkema.
194 blz.
Eenige schilderijen zijn lineographisch afgebeeld. Deze reproductiën hebben echter vooral waarde voor de herinnering. Enkele
zijn wel geslaagd.
De schilderijen zijn nu bijna 1700 in getal, en hebben door
de zorg van den heer Bredius, doorloopende nummers verkregen.

De Bibliograaf, onder redactie van J. M. Roos VAN
DEN BERG. Eerste jaargang. September 1887. N o 1.
Amsterdam, C. J. Berger.
Dit blad verschijnt tweemaal per maand en wordt gratis aan
den boekhandel verzonden. Advertentien, 15 cents per regel,
De redactie heeft latere nummers niet ontvangen.
Eene voortreffelijke onderneming. Het ontbreekt ons aan inlichtingen (titels, uitgevers, prijzen) van nieuw verschenen boeken.
Volledigheid is hoofdzaak. Men zende ons het Januari nummer,
Minderbroedersstraat, nr 5, te Leuven (België).

De r nieuwe belgische illustratie; zondagsblad voor
het vlaamsche volk. 4e jaargang, 1887-1888. Administratie, Kleine Markt, 9, Antwerpen. Uitgever
Henri Claes, hoofdopsteller JULIUS VAN DER VOORT.
N° 23. Inhoud. Gravuren : Een miskend genie (naar H. Bever).
Andreas Hofers afscheid (naar Defregger). Een nachtelijk drama
(naar Jean Bungartz). In den veestal (naar A. Van der Venne).
Hoofdartikels : Geld of liefde, zedenroman door Désiré Delcroix.
Gods molen maalt langzaam maar fijn.
Er zijn weinige geïllustreerde tijdschriften, welke voortdurend
zoo uitmuntende lichtbeelden geven als dit Zondagsblad voor het
vlaamsche volk.
Gewonelijk bederven dergelijke tijdschriften meer den smaak
dan dat zij dien verheffen, Deze Illustratie verdient apen lof.
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Revue de l'art chrétien. Lille, Descl6e, De Brouwer
et Cie . 1n-40 met illustraties. 3 e jaargang, fr. 20.
jaarlijks vier afleveringen.
Dit uitmuntend tijdschrift, waarvan de kunstenaar Helbig te
Luik een der hoofdopstellers is, behoeft geene aanbeveling.

Organ des Vereins far christliche Kunst in der Diiicese Luxemburg. XVII Jahrgang, 1887. Luxemburg,
Vereins-Sekretariat. — Druck von J. Hary.

Handleiding bij de vrije hand, het teekenen naar platen
op de lagere school, door J. H. HINSE, N. MEERen J. H. HINSE, Jr., met medewerking
van Mar. Heyl, kunstschilder te Amsterdam. —
Amsterdam, C. L. Brinkman.

WALDT,

Prijs der 15o platen op ware grootte geteekend met handleiding fl . 3o (fr. 63).

Tesselschade. Bescherrnvrouw, H. M. de Koningin.
Maandblaadje, gewijd aan de ontwikkeling van den
kunst- en arbeidszin der beschaafde vrouw. De jaargang : fl. 1,25 (fr. 2,65). 5 e jaargang, 1888. Delft,
Kleyn. van Willigen.

Bes' perspectivisch leeren zien ; voor de lagere school,
voor Industrie-, Ambachts-. Burgeravond-, Teeken-,
Kweek-, Normaal-, en H. B. scholen en zelfonderricht. Amsterdam. C. L. Brinkman. De prijs
is 25 centen het cahier (te zamen 75 centen), groot
folio.
Het perspectivisch zien begint uit de mode te komen. Les
yeunes keeren terug tot de landschap-perspectief der 15 8 eeuw. Dat
is vooruitgang! Elk protest tegen zulken vooruitgang moet dankbaar opgenomen worden, vooral van zulke bekwame zijde als van
den leeraar Bes.

Woordenboek der Nederlandsche taal. Derde reeks,
elfde aflevering. Geplakt-Geslepen, bewerkt door
Dr A. KLUYVER. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff;
Leiden, A. W. Sijthoff; Brussel, C. Muquardt;
Gent, W. Rogghé. 1887.

Antwerpsch Archievenblad, uitgegeven op last van het
stadsbestuur door P. GÉNARD, Archivaris. Zestiende
deel. Eerste aflevering. Antwerpen, drukkerij Wed.
De Backer. Zirkstraat, 35.
Collegiale actenboeciccn van 1577 tot 1583 (vervolg).
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Mittheilungen aus dem. Stadtarchiv zu Köln ; herausgegeben von D r KONSTANTIN HÖHLBAUM,
Bd. IV, Heft 12. K6111, Durnont-Schauberg, 1887.
In den afgeloopen jaargang komt het eerste deel eener studie
voor :
Das Hanse-Kontor zu Brugge-Antwerpen. Verzeichniss der
Urkunden von A. Hagedorn und
Hohlbaum. » Wij zien met
verlangen naar het vervolg hiervan uit.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums, Sep-,
tember und Oktober, 1887'. Band, nr 5. o Seiten (65-74). Verlagseigentum des germanischen
Museums. In Kommission bei Fr. Brockhaus, in
Leipzig. Chronik des germanischen Museums.
Stiftungen. Neuange:-neldete jahresbeitrdge. Zuwachs
der Sammlungen. Fundchronik. Zwei Rococo6fen
im germanischen Museum (met afbeeldingen). Ntiremberger Maler des 16. Jahrhunderts. Nachtrag zu
dein Aufsatze : Die Skulpturensammlung des germanischen Nationalmuseums, u. s. w. Beilagen : a.
Mitthellungen. b. Katalog (vervolg).
Oud-Holland, nieuwe bijdragen voor de geschiedenis
der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid,
enz., onder redactie van M. N. DE ROEVER, archivaris van de gemeente Amsterdam, en A. BREDIUS,
onder-directeur van het Nederlandsch Museum.
Vijfde jaargang, 1887, met prenten, fac-simile's,
enz. in groot 4° formaat. Amsterdam, Gebroeders
Binger. fl. 10 (fr. 25).
Verzoeke het vervolg te zenden, Minderbroederstraat n r 5, te
Leuven (Belgie).

De Leeswijzer, veertiendaagsch tijdschrift ter bevordering van kunst en letteren, onder hoofd-redactie
van A. WINKLER-PRINS. 4e jaargang, n° 17, .15 Januari, 1888. Appeldoorn, J. Winkler-Prins. In-folio
van 2 kolor men, 16 blz. per nummer ; voor Nederland, fl. 3-5
buitenland fl. 4-50 (fr. 9-5o).
Het Tooneel. Orgaan van het nederlandsch tooneelverbond, uitgegeven onder leiding van het hoofdbestuur. Hoofdredacteur : L. SIMONS Mz. I8 e jaargang. Amsterdam, A. Rbssing.
De prijs is onbekend aan de redactie Nlinderbroeclersstraat,
nr 5, te Leuven (Belgie).
DE

Bo. Westvlaamsch Idioticon. Andere uitgave,
Kortrijk, Eugène Beyaert, 1887. Fr. 15.
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Bilder aus Wolfram von Eschenba.chs Parcival, von
E. VON STEINLE. Verlag von Franz Hanfstaengl
in München. New-York, Geo. Kirchner & Comp.
Photographiën nach dem Originale. r. Der' Gralstempel.; 2. Parcivals Beruf; 3. Parcivals Erziehung;
4. Parcivals Schuld; 5. Parcivals Busse.
De grootte is 23 X i8 centimeters. Hier komen de hierboven
beschreven randtafereelen voor: vijf photographien naar sepiateekeningen, 23 cent. breed, io cent. hoog. Prijs : 3o mk.
(37,50 fr.) als album, met inleidenden tekst.
De genoemde beroemde firma heeft hier weder een prachtwerk van den eersen rang gegeven, dat wij algemeen kunnen
aanbevelen.

Aquarellen door MARIE BODDAERT. 's Gravenhage,
VV. Cremer, 169 blz. Gedrukt ter Zuidhollandsche
boek- en handelsdrukkerij, 1887.
De wakkere, ondernemende heer W. Cremer schenkt hier
weder een keurig boekdeel aan 't publiek. Buitengewoon papier,
klare druk, sierlijk omslag bevelen het werK ten geschenke aan.
Doch de vlag behoeft de lading niet te dekken. Mej. Boddaerts gedichten bevelen zich zelven reeds aan. Reinheid en kracht
van taal, schoone keus van onderwerp, natuurlijkheid van verbeelding zijn de eigenschappen van hare Aquarellen. Waterverwteekeningen zijn het, met de zachte tinten daarvan, zonder gezochte
olieverw-effecten,
Naar onze meening is de dichteres het best geslaagd in de
gedichten die aan de moderne ballade herinneren. Reeds in het
eerste stukje, Zomernoen, dan in Ver van huis, in Eer en plicht
vinden wij Bilderdijks les terug
' «
. . het zachte schoon betrappen,
Dat met één schittring treft, en geere tooisels lijdt.
Dit vak laat woordenpraal noch opgeblazen zwelling
Maar enkel waarheid toe; doch zoo ze e en dichter ziet
't Eischt scheldring en gevoel bij d' eenvoud der vertelling ;
Maar sch e ldring los van trek, en vlak van koloriet. »
Aan die eischeep heeft mejufvrouw Boddaert beantwoord. Wij
noemen nog bijzonder het gedicht Ballade betiteld.
De Dietsche Warande zal eene prijsvraag voor Balladen aankondigen. Wij hopen dus mej. Boddaert spoedig weer te ontmoeten.
Ten slotte een paar kleine aanmerkingen. Zij trachtte hier en
daar opeenstapeling van medeklinkers te vermijden ; daardoor zullen
de verzen zangeriger worden; en men wake tegen schrijf- en drukfouten.

Zout-Leeuw, beschrijving, geschiedenis, instellingen,
door P.-V. BETS, pastoor-deken aldaar. Eerste deel.
Thienen, H. Vandenbroeck, 1887. 312 blz. Binnen
drie maanden zal het tweede deel verschijnen.
Weder een deftig werk van den ijverigen nationalen geschied-
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schrijver 1 Dit deel omvat de geschiedenis van Leeuw, van 657
tot 1887 : de opkomst, ien bloei, omtrent 1400, den volkomen
ondergang in 1597, en de herrijzing na 1794.
juist vóór het afdrukken dezer aflevering kwam ons het lijvig
boekdeel toe. Wij komen later op het werk terug.

Sanct Nicolaus, der heilige Bischof und Kinderfreund,
sein Fest und seine Gaben. Eine kirchen- und
kultur historische Abhandlung, bearbeitet von EUGEN
SCHNELL, furstlich hohenzollern'scher Archivrath
in Sigmaringen. Brunn, Druck und Verlag der
p .pstl. Buchdruckerei der Raig. Benedictiner. 600 blz.
1886.
Dit werk eerst in losse afleveringen verschenen, vormt nu een
deftig boekdeel. Met recht kan ervan gezegd worden : het is eene
algemeene studie over de St. Nicolaas-legende, zooals die in de
meeste landen van Europa en andere werelddeelen verhaald wordt.
Daaraan zijn een aantal hoofdstukken over kunst en letteren toegevoegd ; een groot aantal nederduitsche volksliederen komen er
in voor. Kortom Schnells verzameling verdient algemeen gekend
te worden, en neemt voor de daaraan gewijde vlijt, eene eereplaats in onder de werken betreffende de beschavingsgeschiedenis.
De studie over hetzelfde onderwerp van Eelco Verwijs wordt er
zeer door volledigd.
Mocht er weldra eene tweede uitgave van verschijnen, zoo
zou de schrijver gelegenheid hebben de stof nog wat meer in een
te dringen, of af te korten wat minder belangrijk schijnt.

Das deutsche Volksbuch von den Heymonskindern,
von PAUL VON DER AELST, nach dem niederlándischen Bearbeitet, snit einer Einleitung liber
Geschichte und Verbreitung der Reinoltsage, herausgegeben von D r F. Pfaff 8° (LXXII en 208 blz.)
Freiburg iln Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung, ,1887. Zweigniederlassungen in Strassburg,
München und St. Louis, Mo. -- Weenen, I Wollzeile 33 : B. Herder, Verlag. Mk 3. (fr. 3,75)
8° 208 blz., gebonden Mk. 3,5o fr. 4,4o Met twee
alphabetische tafels.
Dr Pfaff heeft met uitstekende vlijt alle berichten geraadpleegd
welke in de laatste jaren over de geschiedenis der Heemskinderen
in 't licht gekomen zijn. De inleiding is daarom eene belangrijke
bijdrage tot de geschiedenis der letteren betreffende dit onderwerp.
Daarop volgt dan, geene vertaling, eene overzetting, maar de uitgave van eenen tekst des jaars 1604g met verklaringen en andere
aanteekeningen die op een groot, maar beschaafd publiek berekend zijn.
Wij komen op dit belangrijke werk, wat voor het land van
Writsaert a tusschen Parijs en Leuven, » en voor dat van Reinold — Artois, Henegouwen, Enghien, enz. zoo hoog belangrijk
is in eene volgende aflevering terug.
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De typographische uitvoering, papier, letter, band enz, van
het werk zijn sterk en schoon. Het is een sieraad voor de kamer
des geleerden en de leestafel der huiskamer.

'Munchener Kalender. Selbstverlag des Centralvereins
fiir Kirchenbau in Munchen, gedruckt von der
Buch- und Kunstdruckerei Dr M. Huttler & Cie,
München. Zu beziehen durch Ph. Herzl, München,
Salvatorstelle, 1888.
Wi bevelen dezen K<ilender in de bijzondere opmerkzaamheid
j dietsch-geinde publiek. Alle maanden hebben hunne
van het
eigene humoristische en gestiliseerde verlichting, kostelijke mededeelingen, prachtige wapens, enz. waaruit zelfs de kunstenaar
een aantal nieuwe motieven kan leeren kennen. De polychromie is
voortreffelijk, de geest gezond en frisch, het formaat lang en smal
,de lijsten elker bladzijde bieden groote verscheidenheid.

Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, van
JOZEF ALBERDINGK THIJM, 37e Bundel, 1888.
Amsterdam, C. L. Van Langenhuysen.
De goede naam van dit werk behoeft niet meer gemaakt te
worden. Eene afwisseling van geschiedenis en legende, lyrische en
epische dichtkunst, waaronder wij de namen van freule Stratenus,
Norbert van Reuth, Eduard Brom, Mathilde (?), Th. Ig. Welvaarts 0. S. N., H. J. Allard, S. J., Ant. L. De Rop, W. F. N. Root'selaer, Dr D. Dorbeck, J'éróme Sleurs, en vooral dien van den
hoofdopsteller met groot genoegen aantreffen.

Geschichte der deutschen Kunst, Baukunst, Plas^tik, Malerei, Kupferstich und HolTschnitt, Kunstgewerbe. Berlin, G. Grote'sche Verlagshandlung,
1885-1887.
Wij hebben in den Amsterdammer (weekblad), in De Dietsche Warande enz. reeds herhaaldelijk op dit populaire prachtwerk
opmerkzaam gemaakt. De nu reeds verschenen afleveringen bevatten de volledige geschiedenis der duitsche bouwkunst en der duitsche
beeldhouwkunst.
Het is moeilijk ,op deze plaats iets bijzonders uit den rijkdom
der geboden stof te kiezen. Wij kunnen echter getuigen dat,
benevens de algemeen bekende gedenkteekenen van duitsche kunst,
een aantal afbeeldingen van zeer weinig aanschouwde werken
worden gegeven.
De bijgevoegde tekst is even beknopt als klaar. Voorbereidende studie is er weinig noodig, om hem geheel te volgen.
De afbeeldingen zijn van de schoonste die de nieuwe uitvindingen
op dit gebied kunnen leveren.
Dengenen die liever het werk in zijn geheel dan in afleveringen
ontvangen, wordt daartoe van nu af de gelegenheid geboden.

Grundriss der Geschichte der bildende Kunste von
D r ADOLF FaH, mit vielen lllustrationen. Freiburg iim
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Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung, 1887. Zweigniederlassungen in Strassburg. München und St. Louis,
Mo. -- Wien, I Wollzeile 33 : B. Herder. Verlag.
Tweede uitgave. Verschijnt in 8- w afleveringen.
De eerste afl. is verschenen, voor 1,25 mk. (fr. 1,3o).
Oliver Cromwell von FRITZ HCENIG. I. Erster Theil,
1599-1642. Berlin, S.-W. Verlag von Friedrich
Luckhardt, 1887, 6 Mk. (fr. 7,5o).
Het geestelijk Lied in de Nederlanden, vóór de
hervorming, is de eerste aflevering van deel II, van
't Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis,
onder redactie van T. G. R. ACQUOY en H. C. ROGGE,
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1886.
De tooneelarbeid eener non uit de tiende eeuw,
door M. A. PERK. Amsterdam, A. RÖssing, 1886.
fl. 1,90 (fr. 4).
Dit is de belangrijkste en volledigste bijdrage over de geleerde
beoefenaarster van Terentius, die in de laatste jaren is verschenen.
Het werk is met talent geschreyen, met groote zorg uitgevoerd.

Note sur Steratio Colonna, prévót de Saint-Omer
et Cardinal, par M. HENRY COCHiN. Saint-Omer,
H. D'Homont, 1887. (Extrait de la 144e livraison
du " Bulletin historique de la sociéte des Antiquaires
de la Morinie.)
Een vlugschrift, hoogst belangrijk voor de kennis der italiaansche geschiedenis, tijdens Petrarca.

Ein Beitrag zur Kirchen-und Culturgeschichte des
dreizehnten jahrhunclerts, von D r J. FELTEN,
Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln Gr. 80
(VIII und i 12 S.) Mk. .6o. (fr. 2) Freiburg (Breisgau),
Herder. 1887.
Dichtwerken van wijlen D r Michael Smiets, verzameld en met eene levensschets van den dichter,
uitgegeven door A. H. M. RUYTEN, leeraar te
Rolduc, Roermond, Henri Van der Marck, 1887.
35o blz. fl. 2,10.
Wie zou niet gaarne in het bezit zijn der verzamelingen van
eerw. heer Smiets 1 Geestig, oorspronkelijk, dikwijls diep roerend,
dan weder komisch — bijtend, realistisch, maar altoos vol gezon.den humor zijn zijne meeste gedichten.
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Vaak slaan zij den godsdienstigen toon welluidend aan ; altoos
zijn zij spannend en de onderwerpen der gedichten van eene
edele smaakvolle keuze.

Un publiciste beige. Etude sur les oeuvres du Baron
ISIDORE VAN OVERSTRAETEN. Bruxelles. Polleunis,
Ceuterick et Lefébure, 1887. 8 0 8o blz.
Dit vlugschrift is wel een overdruk uit de Revue générale,
maar verdient ook in dezen vorm algemeen bekend te worden.
De schrijver, die jaren lang Italie bewoonde, is een grondig
smaakvol kunstkenner geweest, wiens beginselen wij van harte
huldigen. Zijne blindheid belette hem niet, tot op het laatst zijns
levens de vruchten zijner veeljarige studie te doen te boek stellen.
De stijl waarin dit schoone werk door den heer notaris
Van Overstraeten is geschreven, getuigt van evenveel smaak en
kennis als van achting en liefde voor den overledene.

Een historische atlas van de Rijnprovincie.
Prof. Dr Loersch heeft over dit onderwerp voor den Historischen Verein ur den Niederrhein een verslag opgesteld, en in de
werken van d e Gesellscha t ur Rheinische Geschichtskunde laten
afdrukken . De schrijver stel t het ontwerpen van twaalf kaarten
voor, met verklarenden tekst, inleiding en overzicht der bronnen.
Verschillende kaarten zullen ook voor onze grensprovincien van
belang zijn, te beginnen met de merovingische en karolingische
tijden.

De Hollandsche Lelie, weekblad voor jonge dames,
onder hoofdredactie van CATHARINA ALBERDINGK
THIJM. Uitgever, W. Cremer, te 's Gravenhage.
De eerste jaargang van dit voortreffelijk tijdschrift ving aan
met juli 11. In Noord-Nederland heeft het zich een verdienden
naam verworven. De vroegere inschrijfsters van Leliën en Rogeknoppen zijn nu eenige jaren ouder geworden. Tot dezen richt
zich de Hollandsche Lelie. Haar publiek bestaat uit vriendinnetjes
van 14 tot i8 jaren. De geest van het tijdschrift is uitmuntend .
Het is geschreven voor eenen door en door christelijken lezerkring.
Het coqueteerd niet met heidensche of realistische « schoonheid, ))
of zedeloosheid . Het zoekt de gevoeligheid van verschillende
denkwijzen over geopenbaarden godsdienst te ontzien, en is
gerugsteund door een tal van aanzienlijke schrijvers en schrijfsters
Prijs voor het buitenland f. 6,5o (fr. 13,6o).

Kerstnummer van De Portefeuille, Kunst- en Letterbode. Hoofdredacteur : TACO DE BEER, met medewerking van Agatha, Alfaro, Balbi, Taco H. De
Beer, Wilh. De Beer, Ed, Joh. Bok, Prof. Dr
L. A. J. Burgersdijk, Fabies, Fiore Della Neve,
Johan Gram, Jack T. Grein, N. van Harpen,
Jan Holland, Melati van Java, Selly De Jong,
Virginie Loveling, Pol De Mont, A. Reyding,
18

270

AANKONDIGINGEN.

F. C. J. Scheurleer, M. A. Sipman, F. Smit Kleine,
en Mevrouw van Westhreene. -- Illustratiën van
Alfaro, Jan Van Essen, Wilm Steelink en S. E. Witkamp Jr. -- Oorspronkelijke compositiën van
W. F. G. Nicola, J. Az. Houck en J. Hora Adama,
Eene Ets van Wilm Steelink naar A. Neuhuys en
een Kalender. M. A. Olivier en J. M. Schalekamp,
uitgevers.
Een honderd voortreffelijke bladzijden, die gerust kunnen
wedijveren met de engelsche Christmas nummers van The Graphic
enz. Het deel, in groot folio, getuigt van goeden smaak en veelzijdige kunstkennis. De illustratiën zijn zeer goed uitgevoerd ; alleen
de druk naar Neuhuys is niet al te best geslaagd.

De drukker en uitgever Karel Fonteyn, Brusselsche
straat, 6, te Leuven geeft eene reeks van historische beeltenissen uit, onder den titel van Bibliothéque d'histoire nationale. Twee deelen zijn daarvan verschenen Les Van Artevelde et leur époque
en Pierre De Koninck et 7ean Breydel, deux
héros flamands, twee franken het deel. -- De
opsteller daarvan is de hoogst bekwame schrijver
der Histoire nationale, waarvan nu reeds 20 deelen
zijn verschenen, Mgr. A.-J. NAMÈCHE, de volijverige
geschiedschrijver, in de eenzaamheid van de abdij van
Park, slechts omgeven van boeken, al voort en voort
werkende aan de verlichting der nederlandsche geschiedenis.
Het wordt tijd dat het Waalsche gedeelte der bevolking van
België zich bezighoude met onze vlaamsche helden. Dan zal
misschien eenmaal de tijd nog komen dat men niet eene slechte
vertaling van het gebrekkige gedicht Reineke Fuchs van Gothe
behoeft te maken, om de vlaamsch belgische heldendichten te
leeren kennen, gelijk nu geschiedt.
De uitgever van de Bibliothèque heeft alle eer van zijn werk
op prachtig papier met lijsten, in zeer aangenaam formaat.

Brinkman, uitgever van werken over kunsten en
wetenschappen geeft eene plaat uit onder den titel
« Ach Vader — niet meer —! », ontworpen en
geteekend door JOH. BRAAKENSIEK. De prijs is
TO cents (22 centiemen). Zij gaat uit van den
Volksbond ter wering van het misbruik van sterken drank. « Bij honderden exemplaren verspreid
kan het kernachtige onderschrift : « Ach Vader niet
meer », en de artistieke uitdrukking en houding der
personen, die aan de plaat zoo iets aantrekkelijks
te aanschouwen en zooveel te denken geven, dat

C. L.
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zij op iedereen, zelfs den ergsten dronkaard en
spotlustige, indruk maakt, bij het misbruik van
drank van grooten invloed zijn, » zegt de uitgever.
Joost Van den Vondel par CAMILLE PICQUE. Extrait
de la Revue de Belgique; Librairie Européenne
C. Muquardt, Th. Falk, éditeur, 1887.
Eene zeer nette bijdrage tot kennismaking met Vondel. De
schrijver geeft het bewijs Vondel uit zijne schriften te hebben
gestudeerd, en zelfstandig over eenige werken te oordeelen Uit
het treurspel yoseph in 't hof leidt de schrijver af, dat Vondel in 1640 geen schrik had voor gedachten die aan onzedelijkheid
gelijken. « Rien de moins édifiant que yoseph en Egypte, malgré
la pureté de la fin poursuivie... Notre poète est absolument dominé par la puissance voluptueuse de son sujet. » Dit is eene
bijzonderheid waardoor Picqué's studie zich van andere dergelijke
onderscheidt. Het oordeel is wel wat al te streng, te absoluut.

Histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois et le
Hainaut avant le XV e siècle, par M. le Chanoine DEHAISNE, Lille, L. Quarré, 1886, gr. in-4°
VI I I-665 pages, 15 héliogravures.
Documents et extraits divers concernant l'histoire
de l'art dans la Flandre. l'Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, par le même. Lisle,
id. 1886, gr. in-40 , XXIII-1065 pages.
On chercherait en vain dans la bibliographic artistique quelque autre exemple d'une publication documentaire de cette importance sur un sujet analogue, limité a une région et a une période
antérieure au XV e siècle. »
B. P.
(Bibliographic dc l'école des Chartes, 1887, p. 297 en vlg.)

La Belgique par CAMILLE LEMONNIER, un magnifique volume in-4 0 de 164 pages in-fo , 323 gravures
sur bois et une carte. Prix broché 5o ir., richement relié, avec fers spéciaux, tranches dorées,
65 fr. payable par versements mensuels de 5 fr.
Librairie européenne, C. Muquardt, 18-22, rue des
Paroissiens, Bruxelles, x888.
De Speeltuigen te Babylon, door G. VAN DEN GHEYN,
licentiaat in godgeleerdheid en wijsbegeerte, Gent,
S. Leliaert, A. Siffer en C1e (uittreksel der Dietsche
Warande, 1887).
De Brugsche Metten of Breydel en De Coninck,
groot vaderlandsch drama, in vijf bedrijven (7 tafereelen), door JULIUS DELBEKE. Rousselare, Jules
De Meestere-Van Nieuwenhuyse, uitgever, 1887.
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Delbeke heeft hier een verdienstelijk werk geleverd. Kunstrijk
is het tafereel ontwikkeld. Dat de strekking uitmuntend is behoeft
niet gezegd te worden. Dergelijk werk verdient aanmoediging.

De vlaamsche Vesper, door ELISE SOER. Schiedam,
H. A. M. Roelants 1887.
De Geschiedenis van Breidel en De Coninck in aangenamen
vorm, waar doorheen is gestrengeld ee ri e minnarij tusschen den
aanvoerder der Walen en de dochter van Pieter de Coninck.

JOS. JUNGMANN, S. J. Aesthetik, 3 e Auflage. Frei.

burg, Herder'sche Verlagshandlung, 1887.
Fen werk zoowel voor eigenlijke kunstenaars. kunstbeoordeelaars (,fEsthetiker) als liefhebbers bestemd. Gebrek aan beginsel
in de kunstoefening paart zich heden aan de fijnste bekwaamheid
van uitvoering : eene gevaarlijke baan, waarop de kunst in onzen
tijd is gekomen. Jungmanns A esthetik is een ui t m u n t en de we gwijzer, al onderteekenen wij ook niet alle zijne practische gevolgtrekkingen. In dubiis libertas .

Richard Wagner's musikalisch-dramatische Werke
(1813-1883). Ausgaben der Originalverleger (Folio) in
gleichmassigen Einbánden. Leipzig, Breitkopf and
Hartel, 1887. Klavierauszuge zu zwei Handen. 2 Bande, Mk. 188,75. Klavierauszuge zu vier Handen,
Jo Bde, Mk. 230,26. Klavierausztige mit Text, II Bde,
Mk. 302,50. -- Original-Einbande fur jeden Band,
Mk. 2. De mark = fr. 1,25.
OTTO MALLING, Symphonic fa' Orchester, D. Moll,

Op. 17, Klavierauszug zu 4 Handen vom Komponisten. Leipzig Breitkopf and Hartel. Mk. 5,5o
(fr. 6,90) .
Oud-Nederlandsche danswijzen voor klavier, vierhandig, uitgegeven door J. C. M. Van Riemsdijk,
fl. i . -- Uitgegeven door de Vereeniging van NoordNederlandsche muziekgeschiedenis.
........ Die Kunstthatigkeit im Ordensland Preussen wáhrend des lVfittelalters, Köln, Bachem,
1887. (l e Vereinsschrift der Gorresgesellschaft 1887).
STEPHAN BEISSEL. Geschichte der Ausstattung der

Kirche des heiligen Victor zu Xanten, nach
den Original-baurechnungen, and andern handschriftlichen Quellen dargestellt, mit sechs Illustrationen,
Freiburg i. B. Herder'sche Verlagshandlung, 1887
2 Mk (fr. 2,5o).
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Les médailleurs de la renaissance
T. VII. Venise et les Vénitiens du XV e au
XVIIe siècles. Avec 17 photographies et 45o vignettes. Paris, Rotschild, Fol. Fr. 16o.

ALOIS HEISS.

A.

Geschichte der Buchdruckerkunst, 3 (Schlussband), Berlin, Asher u. Co. Mk. 5
(fr. 6,25).

VAN DER LINDE,

The letters of Cassiodorus,
being a condensed translation of the Varia
Epistolae, of Magn. Aur. Cassiodorus Senator,
London, Frowde, 1886.

THOMAS HODGKIN.

M. CEREXHE Les monnaies de Charlemagne, (I re part.)
Description des pièces, Gent, S. Leliaert, A. Siffer,
& C1e, 1886, 132 pp. fr. 7,5o.
E.

Geschichte der christlichen Malerei,
1 e Lief. VI, 112 SS. gr. 8° Freiburg i. B., Herder.
1887.

FRANTZ,

Geschichte der Miinchener Kunst
im lg. Jahrhundert. München, Verlagsanstalt fur
Kunst and vissenschaft. Mk. 1. p. Lieferung, 1887.
Dr OTTO HENNE AM RHYN, Kulturgeschichte des
deutschen Volkes, 2 Bande, mit vielen Textillustrationen , Tafeln and Farbendrucken , in
5 Abtheilungen, Berlin G. Grote 1886. 4 Mk. de
aflevering. In twee half-lederen banden 25 Mk
(fr. 33,5o).
A. VAN DER LINDE, Kaspar Hauser, Wiesbaden, Limbarth, 15 Mk. geb. 18 Mk. (fr. 22,5o).
HENRI DELPECH, La tactique au i3e siècle, Paris,
Picard, 1886, 2 vol, in-8° avec 11 cartes et plans.
Prijs --- onbekend.
F. A. SPECHT, Geschichte des Unterrichtswesens
in Deutschland, von den dltesten Zeiten bis zur
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Eine von der
historischen Commission bei der koniglich bayerischen Akademie der vissenschaften gekrènte Preisschrift. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen
Buchhandlung. 1885. 410 blz. Mk. 8. (fr. 1o).

FRIEDRICH PECUT,

LÉON LAHAYE, HENRI FRANCOTTE, et FR. DE POTTER, Bibliographie de l'histoire de la Belgique,
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Liége, Grandmont-Donders. Publication de la société
bibliographique liégeoise. Fasc. I. 8 0 16o blz. fr. 3,5o.
C. KOHLER, Lerhbuch der Geschichte der Baukunst
u. der verschied. Baustyle. Mit ioo Abb. Stuttgart,
1866. 146 Seit. gr. 4°. (4,5o) Mk. 1,5o. Dit werk
vroeger fr. 5,75 waard, is verkrijgbaar voor fr. 1,70.
NOLTEN, archdologische Beschreibung der
Munsteroder Krónungskirche in Aachen, nebst
einem Versuch jib. die Lage des Pallastes Karls
des Grossen daselbst. Mit. e. Grundriss u. Durchschnitt der Kirche. Neuer, durch biogr. and sachl.
Zusdtze veren. Abdr. bes. v. J. Chorus. Aachen.
1886 Mk. 1 (fr. 1,25).
In der Herder'schen Verlagshandlung ist erschienen:
P. P. M., ALBERDINGK THIJM, Geschichte der
Wohlthtigkeitsanstalten in Belgien von Karl
dem Grossen bis zum sechszehnten Jahrhundert.
Von der belgischen Akademie gekrontes Werk.
gr. 8°. (IV u. 207 S.) Mk. 4. (fr. 5.)

F.

Dr

« Ein sehr verdienstvolles Werk, welches in den zwei , ersten
Theilen an der Hand der Quellen die Geschichte der zahireichen
Wohlthátigkeits-Anstalten gibt, wahrend der dritte Theil die Motive
and Bedingungen der Stiftungen, die Formeln der Stiftungsurkunden,
die inneren Zustande and die ausseren Rechtsverhaltnisse der Spitáler, hervorragende Pflege-Genossenschaften and besondere Wohlthatigkeits-Anstalten behandelt. Das Buch ist eine herrliche Apologie
fur das « praktische Christenthum » im Mittelalter. » (Anzeiger
f. d. kath. Geistlichkeit Deutschlands. 1887. Nr. 24.)
Dr

Jos. NEUWIRTH, Studien zur Geschichte der
Miniaturmalerei in Oesterreich, blz. 129, vlgg.
in de Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften, philos. hist. Classe, Deel CKI I I,
I e aflev. 1887. Wien, Gerold Sohn.

I. Die Lambacher Ritualbucher u. Hss. aus dem 12 Jahrhdt.
H. Das Alte Testament der Bibel des Abtes Walther von Michaelbeuern . III. St. Florians Missalien. IV. Der Stiftsbrief der
Augustinercanonie Firnstein and Gregors Moralia zum Buche Job
in Herzogenberg. V. Das Gebetbuch • Konig Albrechts II in Melk.
VI, Salzburger Miniaturen des i5 Jahrhdts.

Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Partie Technique. Deuxième série. Tome treizième,
II e de la collection. Douzième livraison. Décembre 1887. -- Partie littéraire. Deuxième série, tome
vingt-sixième. Le de la collection. Sixième livrai-
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son. Décembre 1887. -- Paris, Boulevard Saint
Germain, 195. Bruxelles, G. Larose, 8, rue des
Paroissiens. Prix : Partie littéraire i5 fr. par an.
Partie technique 10 fr. Les deux parties réunies 20 fr.
le port en sus.
Fliegende Bldtter. Bestellungen werden in allen Buchund Kunsthandlungen, sowie von allen Postamtern
and Zeitungs-Expeditionen angenommen. Erscheinen wochentlich einmal. Bd 87. Preis p. Semester,
Mk. 7,5o (fr. 9,50) behalve het porto.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier eenige ongepaste
toespeling. De verlichting is in den regel uitmuntend.

Rómische Quartalschrift, KIRSCH, Ein altes Bleisiegel mit der Darstellung der Taufe Christi. Wilpert,
Das Opfer Abrahams in der altchristl. Kunst.
De Waal, Ueber eine Translation von Heiligen.
Id. Die apokryphen Evangelien in der altchristl.
Kunst. Cozza-Luzi, Ein altchristl. Phylakterium
aus Blei. V. Pflugk-Harthung, Die Schreiber der
pdpstl. Kanzlei bis auf Innocenz II. Baumgarten,
Laudes Palacii et Palatini, deutsche Lobrede auf
Kur "rst Friederich I, v. d. Pfalz. Pieper, Das
Propaganda-Archiv. de Waal, Ein deutsches Itinerar d. J. 1496. Ueber die Katakomben von St-Sebastian. Longobardische Gold and Silberarbeiten.
Nachtrag Liber die Apokryphen in der altchr.
Kunst. Recensionen and Zeitschriftenschau.
Magasin littéraire. Le Magasin littéraire et scientifcque, 3me année n° I, 15 Janvier, 1888. Gand,
typogr. S. Leliaert, A. Suffer et C ie. Prijs fr. so in
't jaar.
Leerrijke studiën over volkenkunde, taal en zeden, benevens
letterkundige critiek.

Geïllustreerd bouwkundig woordenboek, onder hoofdredactie van TH. G. SCHILL en D. H. HAVERKAMP, ingenieurs en architecten te Amsterdam ,
met medewerking van W. Badon Ghyben, kapiteiningenieur, C. L. Loder C. Lzn., ingenieur i e klasse
bij de Marine, en andere specialiteiten. Uittegeven
in 4 á 6 deelen, Lexicon-formaat met keurige
illustratiën en chromoplaten, door C. L. Brinkman,
Singel, no 26o, te Amsterdam. Prijs 20 cent. de
16 blz. met platen.
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De Nederlandsche Spectator verschijnt wekelijks
met plaat. Prijs per jaargang met 52 platen f. 12
(fr. 25) uitgezonderd porto. Uitgever : Martinus
Nijhoff, te 's Gravenhage.
De Portefeuille, Kunst en Letterbode ; gdillustreerd
weekblad. Prijs , zonder etsen f. 7, 5o (fr. i 8) ,
met etsen f. 12,5o (fr. 3i). Negende jaargang.
Belangrijke artikels van E. Rittner Bos (Kunstliteratuur).
Muzikale kritiek, Kunstberichten uit België. Uitgevers - Directeuren : MM. Olivier en J.-M. Schalekamp. Rokin, 70, Hoofdopsteller,
Taco H. de Beer, Amsterdam.

Le théatre en Allemagne, r200-1760,
Paris, Plon ; fr. 3,5o.

IDA BRUNING,

op. 36. Franciscus, Oratorio voor soli,
koren, orgel en orkest, naar een dichtstuk van
L. De Koninck, met fransche en hoogduitsche vertaling. Klavier-Partituur, in-8 0, versierd m.et eene
uitmuntende afbeelding van S. Franciscus, naar eene
teekening van Jozef Janssens. Prijs fr. 20. (f. 1o.)

EDGAR TINEL,

Electro-technische Bibliotheek. De electriciteit in het
maatschappelijk leven. Leiddraad tot zelfonderricht,
met woo illustratiën. Amsterdam, C. L. Brinkman,
uitgever van werken over kunst en wetenschappen.
Het werk zal verschijnen in afleveringen van 4 vel
druks van 16 blaz. De prijs is 12 114 cent. De
illustratiën worden er gratis bij geleverd. Eene proéfaflevering is verschenen.
Dissertationes selectee in historiam ecclesiasticam,
auctore, BERNARDO JUNGMANN, eccl. cath. Brug.
canon. hon. Phil. et S. Theo!. Doct. ac Prof. ord.
Hist. eccl. et Patrol. in univ. cath. Lovaniensi.
Tomus VII et ultimus . -- Ratisbonae , Neo
Eboraci et Cincinnatii, Sumptibus, chartis et typis
Friderici Pustet, S. Sedis ap. typographi. -Parisiis : P. Lethielleux, via vulgo Cassette 45.
Brugis : Beyaert-Storie. Tornaci : H. Casterman
Vidua. Londini : Burns et Oates; R. Washbourne.
Romae : Libreria Religiosa (Ant. Saraceni). Tilburgi : W. Bergmans. 1887.
Photographien und Lichtdrucke kunstgewerblicher Gegenstande.

PAUL BETTE,
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Ceramiek en Brandsteen. Goud-, zilver- en juweelwerk. Weefsels, voorwerpen in ijzer, hout en ivoor.

Deutsche Kultur- and Sittengeschichte,
Auflage, 664 blz. Leipzig, 0. Wigand. fr. 10.

SCHERR,
9e

F. K. KRAUS, Die Miniaturen der Manesse'schen Liederhandschrift. Folio, 16 bladz. met 144 platen
in lichtdruk. Straatsburg, Trubner, fr. 75.
F.

Fauststudien. I. Gothes « Ideal and
L eben. » Mephistopheles and Ariel. 123 bladz.
Breslau, Zimmer, fr. 2.

WAGNER,

Die Musik als Hulfsmittel der
Erziehung. 148 blz. Wiesbaden, Bechtold. fr. 3,75.

A.

REISSMANN,

L.

SCHNEIDER,

Geschichte der niederlandischen
Literatur, 868 blz. Leipzig, Friedrich, fr. 15.

De wetenschappelijke Nederlander. onder redactie
van J. W. BROUWERS. Veertiendaagsch tijdschrift.
Tweede serie, derde jaargang. Bijdrage tot de ned.
kerkgeschiedenis. In Belgic, fr. 8. in 't jaar.
Een aantal merkwaardige artikels over nieuw verschenen werken en kortere mededeelingen.

De Maasgouw, orgaan voor Limburgsche (Limburgs?)
geschiedenis, taal en letterkunde. 9e jaargang, 3 Sept.
1887, ne 44, met bijdragen van de heeren Jos. Habets,
A. J. Flament, enz. Maastricht, Leiter-Nypels, 1887.
Archiv fur christliche Kunst, redigirt von Prof. Dr.
KEPPLER in Tubingen. fr g. 1887.
Pianos Bluthner (Leipzig). -- Pianos Gaveau (Paris).
-- Pianos Pleyel (Paris). -- Depot : L. DESMET.
Rue Royale, 67, Bruxelles. -- Réparation, échange,
location.
Tous les pianos à queue de la maison Pleyel, Wolff et Co
ont le mécanisme perfectionné dit double échappement.
Pianos à queue : 2 grands modèles à cordes croisées, dits
de concert; petit mod. à cordes parallèles; petit mod. à cordes
croisées.
Pianos droits à cordes obliques; idem a cordes verticales ;
Pianos d'occasion.

Naamlijst van de schrijvers der besproken werken, enz.
268
Acquoy.
267
Alberdingk Thijm, Jozef.
id. Paul.
274
269
id. Catharina.
269, 276
Beer, de
272
Beissel
262
Berg, Roos van den
263
Bes.
265
Bets.
Bette
277
264
Bo, de
265
Boddaert.
269
Braakensiek.
262
Bredius.
263, 270
Brinkman.
Brouwers
277
276
Bruning.
Cerexhe.
273
268
Cochin.
271
Dehaisne.
272
Delbeke.
Delpech.
278
Desmet.
7
267
Fah.
268
Felten.
Frantz.
273
Francotte.
274
263
Génard.
271
Gheyn, v. d.
267
Grote.
265
Hanfst ngl (Parzival)
Heiss.
^73
Henne am Rhyn.
273
263
Hinse.
Hodgkin.
273

Háhlbaum.
Hcenig.
Jungmann J.
Jungmann B.
Kluyver.
Kohler.
Kraus.
Lahaye.
Lemonnier.
Linde, van der
Loersch.
Mailing.
Namèche.
Neuwirth.
Nolten.
Overstraeten, van
Pecht.
Perk.
Pfaff.
Picqué.
Potter, de
Reissmann.
Riemsdijk, van
Ruyten.
Scherr.
Schill.
Schneider.
Schnell.
Smiets.
Soer.
Specht
Tinel.
Waal, de
Wagner R.
Wagner F.

264.
268
272
276
263
274
277
274
271
273
269
272
270
274
274
269
273
268
266
271

274
277
272
268
277
276
277
266
268
272
276
7
275
272
277

Tijdschriften, enz.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums
Archiv, Köln.
Archiv f ir christliche Kunst.
Bibliograaf, De
Blatter, Fliegende
Bouwkundig Woordenboek.
G6rresgesellschaft.
Holland, OudIllustratie, De Nieuwe Belgi.
sche.
Kalender, Munchener
Kunstgeschichte, Deutsche
Leeswijzer, De

264
264
277
262
275
276

272
264
262
267
267

264

Maasgouw, De
Magasin littéraire.
Organ fur chr. Kunst.
Organ des Vereins fr. chr. Kunst
Luxemburg).
Polybiblion.
Portefeuille.
Quartalschrift, R6mische
Revue de 1'art chrétien
Spectator, De Nederlandsche
Tesseischade.
Tooneel, Het
Wetenschappelijke Nederlander, De

277
275
278
263
275
276
275
263
276
263
264
277

N. B. -- Te laat aangekomen : Polybiblion, De Katholiek, Nederlandsch museum, Revue de l' art chre'tien.

1aibufling+
Vogelverschrikkgr,
( Zie Beeldhouwkunst, bl. 75.)
Een onzer inschrijvers trekt het zwaard uit de schede tegen het
artikel, bl. 75, vlgg, waarin reusachtige standbeelden worden afgekeurd.
Wij halen de volgende woorden uit zijn schrijven aan : « Wat meent gij,
waarde professor, dat groote standbeelden wansmakelijk en nutteloos
zijn ?
Ik houde het tegendeel vol. Ik ben een liefhebber van de jacht.
Niets is mij aangenamer op mijnen disch dan een koppel zelf geschoten
patrijzen. Mijn doctoor raadt mij echter het jagen af, wegens herhaald
rhumatiek.
Er is nu een middel gevonden om de jacht te vervangen. Daardoor
gaat mijn vermaak te niet, maar ook de spijt van geen kloeke Waidmann meer te zijn. -- Wat is het geval ?
De reusachtige standbeelden vervangen de jacht. Lees maar wat op
het Bedlow-eiland is gebeurd.
Daar staat eerre kolossale Vrijheid. Zij draagt een' fakkel, die
duizenden tr e k vogels aantrekt. Deze getrokken vogels vliegen in zulke
hoeveelheid aan op het electrisch licht van den vuurtoren, dat zij zich
de vleugels aan stuk rennen en, bij duizenden aan den voet gevangen,
zonder verspilling van kruit, lood, en ..... gezondheid, opgeëten kunnen
worden.
Leven, de reusachtige standbeelden
Hoogachtend
Uw dienaar,
E.

4

Wedstrijd voor humoristische teekeningen.
« Vriendelijke leeraren geven aan hunne hoorders iets smakelijks te
gebruiken. » Zoo dicht ongeveer de vroolijke Horatius. [De strenge Plato
verbiedt in zijne Republiek iemand met geweld tot leeren te dwingen.]
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« Wat belet ons toch » zegt de spotzieke Latijner, «lachend de
waarheid te zeggen ? »
Quanquam, ridentem dicere verum
Quid vetat ?....
En hij schreef zijne hekeldichten !
De dichter van het dierenepos Reinaert de Vos is een geestig
kunstenaar van den eersten rang. Hekelt hij niet met goedhartigheid?
Welnu !.... De Dietsche Warande wil ook niet voortdurend met
gefronsten wenkbrauw op den rechterstoel zitten. Men wil niet altijd
wat een kunstenaar als plotselijke gril in 't voorbijgaan op het papier
of het doek werpt, toetsen aan de strenge regelen van het esthetische
contrapunt. Vele koolstrepen van groote meesters, vele treffelijke melodiën uit het volkshert gevloeid, vallen er immers buiten ! Want .... de
schoonheid is velerlei, gelijk in onzen Welkomstgroet is betoogd.
Om lachende tot de waarheid te komen, of althans tot nadenk en
te s t e m m e n, opent de Dietsche Warande, eenen wedstrijd of prijskamp voor caricaturen, op elk kunstgebied.
Men begint met de plastische kunst, om later tot de andere kunsten
over te gaan.
Het onderwerp moet zijn :
Eene zinnebeeldige voorstelling der verkeerde richting in
de kunst.

De lezer vraagt : « Wat is slechte, wat is de verkeerde richting,
wat de goede ? Is het die van de Keyser of van Wiertz, van Makart,
of van Overbeck? Die der « Ímpressionisten », of die van Madou, om
geene andere levenden te noemen? Elke medestrijder is vrij daarover te
oordeelen gelijk hij wil. Hij is volkomen vrij.
De waarheid is vrij. Men zoeke op kunstgebied met oprechtheid
die te bereiken.
Alle wijzen van teekeningen worden toegelaten . Men beveelt
bijzonder penteekeningen, en omtrekteekeningen aan, die gemakkelijk
dooi zincographie, heliogravure of dergelijk middel kunnen teruggegeven
worden. De gedachte moet echter klaar, edel, treffelijk, naar opvatting en
teekening, zijn uitgedrukt. De uitgebreidheid van het werk wordt aan den
inzender overgelaten. Ook meer dan eene teekening van denzelfden kunstenaar wordt aangenomen. Alleen zulke voorstellingen worden uitgesloten,
die den godsdienst of de zedelijkheid aanranden.
Elkeen kan mededingen. De voorwaarden zullen in de volgende
aflevering bekend worden gemaakt.
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DER TEGENWOORDIGE OM(

1887 ) VAN PO STEL.

BOUWKUNST.
t doubt agijfied dan Voottf,
door TH.-J.

WELVAARTS.

EN mag de tegenwoordige abdij- en parochiekei k
van Postel (een gehucht van Molle, in de
provincie Antwerpen) onder de oudste steenen
kerken, zoowel van België als van Nederland in 't algemeen, rangschikken.
Een en ander over dit gebouw en over zijne oudheden willen wij den lezer der Dietsche Warande in
woord en beeld mededeelen.
Luidens een handschrift van 1140 (I), bouwde
ridder Fastradus, heer van Uitwyk (of Utwich) (2), op
zijn uitgestrekt gebied, namelijk bij het tegenwoordige
Postel, eene kapel of oratorium ten dienste der aldaar
gevestigde broederschap van den H. Norbertus. Deze
kapel werd den i n Augustus van zooeven gemeld jaar

(i) Anno Verbi incarnati M.C.XL. indictione III, epacta XXX
concurrente I, bissexto, Innocentio H papatum gubernante, Conrado regnante, Alberone II Leodii episcopante, abbate primo Gerlando de Floreffia operara dante, dedicatum est oratorium hoc in
Postulo a religioso Sivardo, episcopo Suedensi. Kal. Augusti....
(2) Utwich wordt in een charter van het jaar 1173 genoemd.
Het ligt in het land van Altena, nabij 's Hertogenbosch.
le
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ingewijd door Siwardus, bisschop van Upsala (I) in Zweden. De kapel bleek weldra ontoereikend om de geloovigen
op zon- en feestdagen te bevatten, deswege drong men
bij den abt van Floreffe, Postels moederhuis, op eene
vergrooting aan. De abt vond goed eene nieuwe kerk in
den toenmaals gebruikelijken romaanschen stijl op te
trekken. Dit bedehuis wordt' tot op den huidigen dag
voor den katholieken dienst gebruikt.
Een broeder van de orde, met name Isfridus, Premonstratenser en bisschop van Ratzeburg (2), wijdde
ten jare Ilgo het nieuwe gebouw aan den H. Nico
laus, ter gelegenheid dat door denzelfden bisschop de
kerk van Floreffe, nabij Namen, werd ingezegend.
Alhoewel het archief vele oorkonden bewaart, vindt
men nogtans eerst in de XVII e eeuw den naam van
Isfridus geboekt. Ziehier bij welke gelegenheid.
De Norbertijnen zouden in 1645 een nieuw hoogaltaar oprechten ; men onderzocht den bodem of hij sterk
genoeg was, om den nieuwerwetschen zwaren bouw te
torschen. Bij het graven krijschte de spade op eene steenlaag. Bij het verder delven ontdekte men weldra eene nog
schier ongeschonden plaats met twee looden kistjes. In
de kistjes lagen relikwiën en een vel beschreven perkament ; doch het schrift was gedeeltelijk verdwenen,
of zoozeer onleesbaar geworden, dat men geenen samenhang der letters kon vinden. Behalve die voorwerpen,
vond men nog twee groote beenderen met een menschenschedel. Hiertusschen lag een zegel, dat zorgvuldig

(1) Siward was in 1141, waarschijnlijk tot 1152, 5 e bisschop
van Upsala. Zie Gams Series episcoporum eccl. cash., 1873, bl. 340.
Upsala ging in 1558 ten onder.
(2) Isfridus was (1178 . 1204) de tweede bisschop van Ratzeburg
in het hertogdom Meklenburg. Het bisdom bestond tot in het
jaar 1554.
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omwonden en ingepakt was ; doch, ofschoon de, tand
des tijds eraan had geknaagd, kon men uit de duistere
sporen nog de figuur van een gemijterden persoon
erkennen. Men onderscheidde dat de ' man in de linkerhand eenen staf hield, terwijl op den rechterarm een
boek rustte, met dit opschrift : Isfridus Dei gratis
Racenburgensis episcopus.
Wanneer wij nu de geschiedenis raadplegen; dan
vinden wij dat de H. Isfridus in 1190 de kerk van Floreffe wijdde. Het- was te dezer gelegenheid, in dit zelfde
jaar, dat de kerkvoogd de kerk van Floreffe's filiaalhuis,
de abdijkerk van Postel, inzegende.
Nevengaande teekening (fig. 5.) .stelt den voorgevel
der kerk voor, die zeven eeuwen ongeschonden bewaard
is gebleven, ' niettegenstaande rondzwervende horden en
andere verdelgers hier meermalen hebben huis gehou
den. De gevel, evenals de kerk, is geheel uit. tufsteen (i),
hij meet eenti hoogte van ruim 12 op eene breedte van
ruim 16 meters. Hoe hard de steenen ook zijn,
wordt die ' hardheid nog overtroffen door het cement,
dat met roggemeel schijnt aangemengd geweest te
zijn. Veelal hebben de steenen dezelfde grootte,
sommige zijn 5o cent. lang, i i breed en, dewijl zij
waarschijnlijk eene geheele laag bedekken, 90 cent. in
de diepte, namelijk de dikte van den muur. De kroonlijsten in den voorgevel zijn van blauw en grijs steen;
de rozet en de vensters, in 1869 vernieuwd, zijn van
ijzer luit de fabriek van den heer van Aerschodt te.
(t) Eerw. hr. Renard, bestuurder van het koninklijk museum
van natuurlijke geschiedenis te Brussel, heeft een bijzonder onderzoek hieraan gewijd, en schrijft het volgende aan den raad van
bestuur der D. W. : cc Dit stuk steen is ' een vulkanische tuf, die
moet voortkomen uit het Eifelgebergte (bij Triër) en bijzonder uit
den omtrek van het Laacher meer (bij Coblenz). »
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Herenthals). De kerk had in den beginne geenen toren ;de tegenwoordige toren dagteekent slechts van 1769,
en is, wegens zijnen kunsteloozen vorm, van de teekeningachterwege gebleven.
Wat de vensters betreft, hiermede is men in den
loop der eeuwen niet minder onbarmhartig omgegaan.
Onervaren mannen hebben de handen aan de oorspronkelijke vensters geslagen, dezen op de eene plaats toegemetseld, op de andere door grootere vervangen.
Langs den zuidelijken kant, waar de kerk tegen
de abdij sluit, zijn heden op den zolder de vormen
der vensters van 11 90 nog zichtbaar. De hierbij gaande
afbeelding (fig. 4) stelt een gedeelte van dien muur met
de oorspronkelijke vensters en een stuk der steenen
kroonlijst voor. De vensters waren van verschillende
grootte; de eenera maten 1,4o met. in de hoogte en
0,90 in de breedte; de anderen slechts o,5o in de breedte._
Tot 1626 behield men die in den vorm van 119o, doch
toen werden die Romaansche vensters, bij het wegruimen
van de platte zoldering, door nieuwe, en veel grooterevervangen.
Deze vensters, van eiken hout, hebben op harebeurt in 1869 de plaats weer ingeruimd aan 25 ijzeren
uit bovengenoemde fabriek.
Vroeger bevonden zich drie vensters in de absis,
achter het hoogaltaar ; sedert vele jaren zijn er twee.
toegemetseld. De glasschilderingen zijn behouden, doch,
zij bevinden zich sedert 1 867 in het kabinet van o u dheden van wijlen den heer W. Van Genechten, voorzitter der rechtbank te Turnhout. Zij verbeelden o. a.
de HH. Nicolaus en Norbertus.
Na het uitwendige der kerk besproken te hebben,
treden wij het gebouw binnen, om ook over het inwendige eenige woorden mede te deelen.
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Het inwendige van Postels kerk, waaraan verschillende abten veranderingen deden toebrengen, maakt
den indruk niet dien men er, buiten den tempel, van
mag verwachten. Zeer veel zou er te verrichten wezen
om het eeuwenoud gebouw tot zijn oorspronkelijker
staat terug te brengen. Men zal begrijpen dat gewone
autaars der 1 8 e eeuw, met hunne dikke kolonnen, ruime
kornissen en verkleurde marmerschildering , in eene
kerk van romaanschen stijl, niet in staat zijn den
kenner belang in te boezemen of te behagen.
Door een oogslag op het hieraan toegevoegde grondplan, ontvangt de lezer een algemeen begrip van het
inwendige der kerk.
1 0 Hoogaltaar, waarvan boven reeds gewaagd is, en
wiens kolommen in 1711 gemarmerd (!) zijn. 2 4 Sacramentsaltaar, vroeger toegewijd aan den H. HermanJoseph, blijkens het testament van Theodorus Scherens,
die den 3n Juni 1739 verzocht alhier begraven te worden. 3 0 St. Magdalena's altaar, luidens in 1634 verleende
privilegiën. Voorheen schijnt dit het Sacramentsaltaar
geweest te zijn, zooals het loofwerk nog duidelijk voorstelt. 4° St. Norbertusaltaar, met eene groote schilderij,
voorstellende den ordestichter van Premonstreit, die het
H. Sakrament knielend aanbidt. 5 0 Altaar van 0. L.
Vrouw. Alle vijf altaren zijn van de achttiende eeuw.
6o Eiken biechtstoelen ; de noordelijke dagteekent van
de XIXe, de zuidelijke van de XVII e eeuw. 7° Communiebank van de XIXe eeuw. 80 Ingangdeur voor het
publiek. go Deur naar de abdij. 100 Deur naar de
sacristie. n o Preekgestoelte van de XVIIIe eeuw.
I2° Marmeren grafzerk van den baron en abt Hiëronymus Raveschoot van Capelle 1659-1726 (i). 13 0 Koorgestoelte.
Ter gelegenheid dat het klooster in 1 62 1 van zijn
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stamhuis Floreffe onafhankelijk en tot eene abdij verheven werd, plaatste men in de kerk een nieuw eikenhouten koorgestoelte, met 20 boven- en 12 benedenstallen,
in vier rijen gerangschikt. Het is met fraai beeldhouwwerk versierd (fig. 6). De eiken leuning van het kooien de eiken kast van het orgel dagteekenen almede
van de XVII e eeuw. Doch nevens het hoogaltaar, en
onder het orgel, aan de westzijde, vinden wij nog, aan
de kapiteelen der vier halfzuilen, hoogst merkwaardig
beeldhouwwerk van de twaalfde eeuw terug (fig 1 en 2).
Tien reprisen (2), gelijk er hier eene afgebeeld (fig. 3) is,
vangen de bogen van het kerkgewelf op, ze zijn gepoly

(i) Hiëronymus Raveschoot van Capelle, zoon van Robert,
heere van Voorde en Catharina-Maria Standaert, is te Vierlingsbeek in Noord-Brabant geboren, den 5 n Februari 1679 in de abdij
te Postel geprofest, in 1683 priester gewijd, en na 17 jaren te
Luikgestel de herderlijke bediening uitgeoefend te hebben, in 17o4
abt gemijterd. Deze ,waardigheid bekleedde hij tot aan zijnen dood.
De abt heeft zijn wapen, met de kenspreuk Incertus cano tras
gevierendeeld ; het 1 e kwartier (dat van zijnen vader, of eene woordspeling op zijnen familienaam) in goud 3 raven van sabel ; 2 0 in
azuur 3 standaardjes (eene zinspeling op den naam zijner moeder)
van zilver, I in paal en 2 in een St. Andrieskruis ; 3 0 in zilver
een ankerkruis van sabel, vergezeld , van 7 blokjes van sabel, 4 tusschen de armen, 2 aan 't bovenstuk en 1 in paal aan den voet;
40 in azuur 2 getinde balkstrepen van keel, de boord uitgetand
van 't zelfde.
Wellicht is het woord tras in de wagenspreuk, eene zinspe
ling op het krassen der raven -- Raveschoot. Men vindt dit wapen
nog op den band van een vijftigtal folianten der abdij, en op een
zilveren kelk.
(2) Er bestaat geene betere nederlandsche uitdrukking dan reprise;
voor modillon; 't zij een cul-de-lampe of een corbeau. Hier wordt culde-lampe bedoeld. Reprisen als die van Postels kerk vindt men in
België (zoover ons bekend is) alleen te Herent, bij Leuven, in de
kapelkerk te Brussel, in S. Geertrui te Nijifels, en te Sluis bij
Tongeren.
Men kan hierover verder raadplegen : VIOLL$T-LE-Dut, Dictionnaire raisonné de l'Architecture, op letter C.
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chromeerd en stellen meestal bloemen en vruchten voor.
Ten jare 1869, bij het plaatsen van nieuwe vensters,
heeft men die veelkleurige versierselen achter eene kalklaag ontdekt.
De vraag is of de geheele kerk met al het beeldhouwwerk niet geschilderd is geweest ? Zoolang de hand
niet werkt om de overige bepleistering weg te nemen,
blijft dit een raadsel. Wij hellen over tot de bevestiging der vraag.
Waarschijnlijk heeft de witkwast de kleurenpracht en
het beeldhouwwerk van wanden, pilasters en gewelven
verborgen om het gebouw, van dit sierlijk kleed beroofd,
in waarde te doen dalen en het alzoo tegen den
vernielingsgeest te behoeden (1). Dat deze vrees der
Norbertijnen voor hunne kerk niet ongegrond was,
blijkt ten klaarste uit de vele slagen die op het aangrenzend klooster gevallen zijn. De religieuzen werden
meermalen verdreven en moesten elders een gehuurd
dak vragen, toen men hunne kelders en kamers uitroofde.
Ja, nog bij ,den dageraad der XIX e eeuw, verdwenen
twee vleugels der abdij onder den moker der Franschen.
.Wij geven ten slotte onzer verhandeling nog twee
afbeeldingen ten beste van voorwerpen, die wel verschillend van kunstwaarde, maar voor het tijdperk wat zich
daarin afspiegelt beiden zeer merkwaardig zijn.
Ten eerste Postels beroemde kandelaar, waarvan
in sommige kunstgalerijen afgietsels bestaan, maar dien

(i) liet . witten , der kerken is voortgekomen deels uit gebrek
aan geld om het ontbrekende te herstellen, deels uit gebrek aan
lust om de moeite der herstelling te dragen, deels uit zucht naar
reinheid, en alles te zamen onder den druk der kunstbeginselen
van de zoogenaamde Renaissance die de nationaal Nederlandsche
bouwkunst verloochende.
(RED.)
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menige vervaardiger van metalen kerksieraden en niet
min de kunstzinnige lezer gaarne in de bladen der
Dietsche Warande zal afgebeeld vinden.
Naar 't oordeel van de beste oudheidkundigen stamt
de kandelaar uit de school van Dinant, in de twaalfde
eeuw , toen de werkplaatsen aldaar , met die van
Limoges, Atrecht, enz. in hunnen hoogsten bloei stonden.
Hij is uiterst zuiver gegoten en slechts op weinige
plaatsen met de graveerstift bijgewerkt. De voet, in
driekanten vorm, en uit één stuk, tot daar, waar het
a jour vervaardigde loofwerk van de schacht begint,
loopt uit in drie gestilizeerde , gevleugelde draken,
waarvan schouders en rug rijk en relief versierd zijn en
de staarten in kunstig loof- of bladwerk omhoog krullen.
De vlakken, tusschen de draken, zijn versierd met
ranken, die op elk der vlakken drie medaillons omvatten.
Elk medaillon vertoont eene of twee zinnebeeldige
figuren.
Een vlak vertoont ons den doop van Christus
door H. Joannes in den Jordaan ; Christus heeft den
nimbus of stralenkroon op het hoofd. De beide andere
medaillons stellen twee knielende mannen voor, gekleed
in pijen met over het hoofd getrokken kappen ; elk
ledigt eene urn, waaruit water stroomt, de Tigris en
de Euphraat verbeeldende.
In een ander vlak ziet men bovenaan Christus als
leeraar, in zittende houding, gekleed in een rok, en
loshangenden mantel, het hoofd omkranst met den
gekruisten nimbus, de rechterhand zegenend opgeheven,
en in de linkerhand een gesloten boek houdende. Hieronder ziet men eenen knielenden man blootshoofds,
gekleed in een rok, in de rechterhand een opgeheven,
zware knots, en in de linkerhand een schild houdende.
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Tegenover hem is een hert afgebeeld. Zonder twijfel is
hier de H. Hubertus bedoeld. In het derde vlak vindt
men bovenaan Christus als beheerder van 't heelal,
zittende, gekleed in een rok en loshangenden mantel,
het hoofd met den gekruisten nimbus omkranst, en in
de rechterhand de zon, in de linker de maan houdende.
Hieronder bevinden zich twee krijgers knielend tegenover elkander, de een gekleed in een ijzeren malienkolder met overkleed en eene over het hoofd getrokken,
ijzeren kap ; de andere in een rok, het hoofd gedekt
met een ijzeren helm. Beiden houden met de rechterhand eene zware knots opgeheven en dragen in de linkerhand een rond schild.
De schacht van den kandelaar bestaat uit vier op
elkander geplaatste, afzonderlijke stukken. Aan het
ondereinde van elk dezer stukken zijn rijk met ranken loofwerk versierde ajour bewerkte knoopen aangebracht, die de verschillende stukken aan elkaar binden.
Om de drie rechte stukken der schacht zijn schroefvormige, torse-banden gewonden. Deze zijn oorspronkelijk
vol gegoten maar later met de graveerstift uitgestoken.
De vakken tusschen deze banden zijn ajour bewerkt;
de onderste stukken met loof- of bladwerk, de middelste
deels met loot- of bladwerk, deels met kleine rozen,
de bovenste zijn met verschillende uitgehakte kruisvormige versierselen bewerkt.
De arbeid is breed opgevat en is hoofdzakelijk met
vrije hand en driekante graveerstift volbracht. Dit werk
staat, wat fijnheid betreft, bij het gietwerk op den
achtergrond.
Het bovenste stuk van de schacht is boven den
knoop geheel vlak en loopt eindelijk schotelvormig uit.
De bovenrand is fijn geprofieleerd en rondom met bladeren versierd. Drie hagedissen, wier ruggen met de
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graveernaald kunstvol bewerkt zijn, en wier staarten
in bladwerk uitloopen, houden zich met de staarten
aan het rechte gedeelte der schacht vast en ondersteunen
met de pooten en de koppen den bovenrand.
De bekken, die gedeeltelijk boven den rand uitsteken, zijn bestemd tot steun van den lossen blaker, die
in veel lateren tijd gemaakt is, en, dewijl hij met den
Romaanschen stijl des kandelaars geenszins overeenstemt, van onze afbeelding is weggelaten.

Figuur 7.

In. het voetstuk is een vierkante ijzeren staaf bevestigd, waarover de vier stukken van de schacht zijn
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aaneengeschoven ; hij eindigt in een punt, waarop de
paaschkaars gestoken wordt. De kandelaar weegt ruim
19 kilos.
Het hier onder afgebeelde zilveren reliekenkastje
(fig. 7) heeft eene zwaarte van 317 grammen, het meet in
de lengte 20, en in de breedte 15 centimeters. Dewijl
dit voorwerp met de woorden, Pax tecum ( Vrede Tij
met u) aan de kanunniken ten kus wordt gereikt onder
plechtige missen, noemt men het De Pax.
In het midden der groep moet men zich, achter
het eenigszins ovaalvormig glas, een Agnus Dei of
liggend lam in witte was denken, dat de woorden Pax
tecum tot opschrift voert. Het lam ligt op het met zeven
sloten gezegeld boek der Veropenbaring en houdt met
den poot eene opgeheven kruisbanier. Boven het glas
zweeft een engel, boven wiens hoofd eene schelp het
toppunt uitmaakt.
Rechts vertoont zich de stichter van de Premonstratenser of, volgens zijnen naam, van de Norbertijner orde. De heilige Norbertus, aartsbisschop van
Maagdenburg, houdt in de linkerhand den aartsbisschoppelijken staf en eenen lauriertak, het beeld der
overwinning. De kerkvoogd draagt in de rechterhand
eenen monstrans, het zinnebeeld van zijn strijd voor
het Sakrament des Altaars, hetwelk hij in zijnen tijd
krachtig tegen den ketter Tanchelm en diens aanhangers verdedigde (I).

(i) De geschiedenis van dezen prediker is in alle opzichten duister.
Wij kennen die alleen uit de korte Levens van H. Norbertus. Zij verdient eene bijzondere studie zooals W. MOLL reeds in 1871, in zijne
kerkgeschiedenis betoogde. Daarom verheugen wij ons over het
bericht, dat de eerw. heer curator der abdij Berne, te Heeswijk, de
uitgave voorbereid van een uitgebreid Leven van H. Norbertus, naar
eventijdige oorkonden bewerkt . Daarin zal natuurlijk over Tan.
chelm gehandeld worden. (RED.)
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Links van het lam ziet men in staande houding
den patroon der abdij- en parochiekerk van Postel, den
H. Nicolaus, in bisschoppelijk gewaad, met de rechterhand den zegen gevende. Aan de voeten van den kerkvoogd staan in eene kuip de drie kindertjes, aan de
bekende legende herinnerende.
Recht beneden het ovaalvormige glasfis het wapen
van Cornelius van Boesdoncq, abt, van Postel en een
Bosschenaar, geplaatst, bekroond met den staf. Dit wapen
is : in zilver een gouden klaverkruis, beladen met een
hart van keel, doorstoken met twee gouden pijlen, de
punten naar onder, met de spreuk : Omnia vincit amor,
d. i. « De liefde overwint alles. » Op het voetstuk
is het jaartal i 648, waarin deze groep vervaardigd is,
gegraveerd.
A bdij te Postel.

fflMssott erh Zonen ts Turnhout.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.

kiirtiumnio tan :Utn,
door J. C.-A.

HEZENMANS.

EWAGENDE van de oud-Nederlandsche schilders,
schrijft de heer W. H. James Weale, bl. 7o der
Dietsche Warande, November 1887 : « David,
Agnen, Pourbus stammen almede uit Noord-Duitschland
of Nederland. n Wie is die Agnen? veroorloof ik mij
te vragen.
Daar ik nu, zonder te kort te doen aan den eerbied voor het spreekwoord dat van den bekenden weg
rept, mijne vraag zelf wil beantwoorden, kan ik buiten
vrees voor vergissing of tegenspraak mededeelen, dat die
Agnen de schilder Hieronymus van Aken is, die naar
zijne geboorteplaats, 's Hertogenbosch, zich dikwijls
K teekende Hieronymus Bosch ».
Immerzeel heeft hem, te goeder trouw, maar te
kwader ure, ten gevolge eener verkeerde lezing, dien
onjuisten naam bezorgd. In 1842 schreef hij : « Op
de lijst der in 1518 overleden proosten der Illustre lieve
(vrouwe) broederschap te 's Hertogenbosch, waarvan Bos
lid was, vindt men vermeld : Hieronymus Agnen, alias
Bosch, insignis pictor ; en het schijnt buiten twijfel,
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dat deze broeder onze Ieronimus Bos is. )1 Twijfel over
de identiteit des persoons behoeft niet te bestaan, maar
er komen bij Immerzeel twee feilen voor : er staat niet
Agnen, en Hiëronymus overleed in 1516.
De gebrekkige lezing van Immerzeel heeft ten zijnen
aanzien eene naamsverwarring doen ontstaan, welke
naar het schijnt niet tot oplossing geraken wil. In 1874
schreef ik naar aanleiding daarvan in OnTe Wachter :
a Evenmin behoef ik het geschrijf weer optehalen over
zijn naam. » Ten onrechte echter vermeende ik dat ; want
het blijkt thans, dat daaraan wel werkelijk behoefte
bestond en nog bestaat.
Siret nam Immerzeels woorden over, in zijn Dictionnaire des peintres, en sedert heeft die verkeerde
lezing overal de rondte gemaakt, weinig gestoord door
de opmerkingen welke er tegen aangevoerd werden ; en
zij gaat nog altijd rustig haren gang.
In het boek der overleden broeders van de Illustre
L. Vr. broederschap te 's Hertogenbosch, staat niet
Hiëronymus Agnen, maar Aquen", -- Aquensis bij verkorting — zijnde de overzetting van zijn naam van
Aken. Reeds vóór mij is dit door anderen aan het licht
gebracht ; en dat de kunstenaar zich later Bosch noemde,
zal ons blijken uit eene onverdenkbare getuigenis van
zijne tijdgenooten.
De vermelding van Descamps (1) dat Hiëronymus in
145o geboren werd, blijft mij het aannemelijkst voorkomen.
Omtrent zijn vader, die een decoratie-schilder was, die
praalwagens, costumen, vaandels en banieren vervaardigde voor optochten en passiespelen, en tevens ook
het penseel hanteerde als historieschilder, verwijs ik naar

(i) Vie des peintres, 1753.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ. 295

mijn vroeger opstel (r), evenals omtrent zijn broeder,
die het beeldsnijden beoefende, maar naar het schijnt
daarin niet uitmuntte.
Het eerst vind ik onzen Hiëronymus als zelfstandigen meester vermeld, in de rekening van genoemde
broederschap, van I480-82, welke dit opgeeft : « Ieroen
die Maelre (schilder), voer die deuren van Onzer Vrouwen
oude (altaar-) taefel, die hem vercoft sijn : 5 gl. 8 st. »
Groote opgang schijnt hij dadelijk gemaakt te hebben, en ook tot groot aanzien te zijn gekomen ; althans,
ofschoon de zoon van een eenvoudigen decoratie-schilder,
was hij reeds in I484 gehuwd met eene dochter uit
een adelijk huis, jufvrouw Aleyt van Meervenne, welke
van moeders kant uit eene zijtak der Arkels stamde,
en hem belangrijke bezittingen aanbracht. Ook was hij
eerlang gewoon - broeder der Ill. L. Vr. broederschap, die
toen een aanzienlijk gedeelte van den Nederlandschen adel
onder hare leden telde. In de rekening dier broederschap
van 1488-89, door de proosten Jan van Vladeracken en
Laureyns van Eyck opgemaakt, leest men : « Ter eerster vergaderinge tot Ieronimus den Scilder, voer XXIV lib.
runtvleesch, IV loot gengbers, II loot peper, 1/, loot
saffraen, wortelen, wijn ende een mengelen, voer den
waerd ende sijn gesin, die bastoniers ende dienaers. »
Men moet weten dat de vergaderingen dezer vereeniging
beurtelings ten huize der gezworen. broeders gehouden
werden (2).

(1) Once Wachter, 1874.
(2) De statuten der broederschap luiden : « Opdat... die broederlijcke liefde te onverbreckelijcker mochte sijn, soo vergaderen alle
die ghesworen broederen in de stalt wonende om de ses weecken
eens... ende eten met malcander in eerlyckeijt stilheyt ende
blijtschappen ... Die benedictie ende gratie werden solemnelijck
gesongen in discant ende desgelijcx tusschen alle gerichten een
genoechlijck carmen ofte lofsangh. »
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In de bijeenkomst van 1498-99 der proosten Yewaen
Kuyst en Lambert van den Hezeacker zat hij voor :.
« Ter Ver vergadering, doe men den zwaen at, daer
Iheronimus van Aken, scilder, dat laken legde, behalve
den zwaen gescenct van den rentmeester ons gen. heerè
(de hertog van Brabant), noch gecocht een zwaan. 8 st. (I) ».
Eindelijk in de rekening van 1509-Jo, die op ondubbelzinnige wijze tevens de kwestie over zijn naam
oplost, vermelden de proosten Hendrik van Uden en
Marten van Campen : « dat zondag half-vasten de gezworen broeders in plechtgewaad twee aan twee uit de
kerk zijn gegaan, ten huize Iieronymi van Aken, scilder ofte maelder, die hem selve scrijft Iheronymus
Bosch », en dat zij daar op een vischmaaltijd onthaald werden.
Zijn talent openbaarde zich bij voorkeur in het
vreeslijke en fantastische. « Het is of al de spooksels
en gedrochten des afgronds u voor de oogen fladderen ! »
zoo zong Lampsonius in 1 572 ter zijner nagedachtenis,
en Alfred Michiels schrijft : « In de plaatsen der eeuwige
straffen hield zijn geest zich bij voorkeur op ; als
Dante en Milton doolde hij in hare duisternissen. »
En van de fantastische gedaanten, die vooral zijne bekoringen van den H. Antonius vervullen : « Hij rukte
uiteen wat God geschapen heeft, om de meest zonderlinge gedaanten samen te stellen » (2). Zoo spraken de
ouderen van hem, zoo de nieuweren.
Zijne neiging tot het sombere, daar vaak een gril-

(1) Dit was het groote jaarlijksche maal der vereeniging, waarbij
zwanen op tafel kwamen. De uitdrukking, dat Hiëronymus cc het
laken legde », beteekent dat hij voorzitter van het maal was, eene
eer die beurtelings aan de voornaamsten werd bewezen.
(2) ALFRED MICHIELS,

Histoire de la peinture.
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lige spotlach door heenliep, die men niet wel weet te
verklaren, en welke den indruk van het kunstwerk verzwakte, is als de hoofdtrek van zijn talent het meest
in het oog zijner beoordeelaars gevallen. En toch is
hij in vele opzichten een zeer bevallig schilder ;
maar tot eene hooge dichterlijke schoonheid kon hij
zich niet verheffen. Dit blijkt uit zijne Aanbidding der
drie koningen. Dit werk, geteekend Iheronimus Bosch,
vertoont, in een prachtig landschap, eene vervallen hut met
een open afdak, waaronder de H. Maagd is gezeten,
eerwaardig en eenvoudig van uiterlijk, zonder sluier, met
gescheiden haren ; op een witten doek is het kind op hare
knieën geplaatst. De drie koningen bevinden zich voor
haar, de stal is met hun talrijk gevolg vervuld, en
de herders zijn op het dak geklommen, om het kind
en ook de koningen te aanschouwen. De oudste koning,
voor het kind geknield, heeft zijne kroon op den grond
geplaatst ; het is eene soort van helm, op wiens kam
twee pelikanen staan, die ieder een grooten edelen steen
in den bek dragen.
Hieronymus' vrienden, de goudsmeden van Houwelingen in den Bosch, als ook de bouwmeester Alard van
Hameel, die met Margriet van Houwelingen was gehuwd
(t 1484), voerden namelijk een' pelikaan als meesterteeken.
De tweede koning is gekleed in een mantel met
eene groote neêrhangende kap, op welke is voorgesteld
Salomon die aan zijne moeder Bethsabee eer bewijst.
Dit onderwerp behandelde de schilder ook afzonderlijk,
zooals wij zien zullen. Salomon is onder een gothiek
gewelf op zijn troon gezeten, met den scepter in de
hand ; zijne rijksgrooten bevinden zich van weêrszij den.
Bethsabee knielt met haar gevolg ; versierde pijlen verdeelen dit onderwerp in drie partijen. Op de kroon
10
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van dezen koning is Abrahams offerande afgebeeld, en
zij is voorzien van een sluier.
De zwarte koning is onberispelijk van type ; neus,
lippen, kroeshaar, de vorm van het hoofd, alles getuigt
dat de schilder volkomen op de hoogte was der gelaatsvormen van het Afrikaansche ras. Iets priesterlijks is
in de kleeding van dezen vorst. Heeft meester Hiëronymus hier cc Priester Jan » willen af beelden? De boord
van zijn kleed is versierd met gevleugelde gedrochten,
vogels met menschenhoofden en dergelijken, die volgens
de verhalen der middeleeuwen in het land der Mooren
aanwezig waren. De negerknaap die achter den koning
staat, draagt een schild met paarlen bezet op de borst,
de boord van zijn kleed is versierd met kruipdieren,
die elkaar verslinden, op zijn voorhoofd rijst een bloemtak.
Even merkwaardig en uitvoerig behandeld zijn de
overige beelden.
Zes personen van het gevolg der koningen bevinden
zich in de hut, zij staren door het venster en de deur
naar het kind. Een krijgshoofd met langen fijnen baard,
die een tulband op het hoofd draagt, welke van boven
in eene soort van helm uitloopt, staat in de deur ; zijn
kleed is ook geheel ongewoon. Een man met grijze haren,
grijze knevels, staart door het venster; dit is blijkbaar
een portret.
De herders op het dak zijn zoo vol waarheid afgebeeld, als men ze zelden op middeleeuwsche schilderijen vindt. Twee liggen op het met donker fluweelig
mos begroeide riet, de een met de hand onder het hoofd.
Met verstandig, lachend gelaat blikt hij door de sparren
naar de H. Maagd en het kind ; in eene groote bonten muts, waaronder hij nog eene kap op het hoofd
draagt, is zijn mes gestoken. De tweede herder met een
doedelzak, kijkt links af naar eenen anderen, die een
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boom beklimt om ook op het dak te geraken ; zijne
kleeding herinnert aan die der Arabieren, een nieuw
bewijs voor de uitgebreidheid der kennissen van Bosch.
Nog een herder, een bejaard man, blikt bevallig lachend
achter den stal om, terwijl door eene opening in den
leemen wand, het gelaat van den schilder verschijnt,
die met diepen ernst het tafereel gadeslaat. Aan den
gevel van den stal hangen gedroogde vruchten en kruiden, zooals de hedendaagsche tuiniers in den Bosch die nog
plegen op te hangen. Aldaar treft men in de moeshoven ook dezelfde rieten hutjes nog aan.
Die schilderij (een drieluik, waarvan de vleugels
niet minder prachtig zijn) stond tot 1629 in het altaar der
Drie-koningen in de St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch,
tegen den achterwand der koor-omsluiting, naar het
oosten gericht. (1)
Salomon, die zijne moeder Bethsabee op eenen
troon doet plaats nemen aan zijne rechter hand, schilderde Hiëronymus ook voor die kerk. Deze schilderij stond
in het altaar der Lieve-vrouwen-broederschap. De rekening
dier vereeniging van 1508-09, meldt eene bijeenkomst
gehouden met het doel : « omme Iheronymus ende
(den bouw) meester Jan Heyns (2) te willigen ende raet
te nemen, omme Onser Vrouwen (altaar) taefel te stofferen ». Toenmaals moet hij derhalve dit stuk geschilderd hebben, hetgeen echter, zoover mij bekend is, niet
meer bestaat.
Hieronymus beoefende zijne kunst in vele harer
vertakkingen. In de rekening van 1493-94 dier zelfde

(i) A. J. Wauters zegt daarvan in La peinture flamande:
« C'est un tableau de premier ordre; l'aeuvre a un grand sentiment et un superbe caractère. »
(2) Leerling en zwager van Duhamel, die hij opvolgde als
bouwmeester der St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch
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broederschap, teekenen de proosten Hendrik van Uden
en Alard van Heimond op : dat « Willem Lambert die
gelaesmaecker (zou) maecken een nyeuw gelas voort
choor, naer 't patroon dat Joen de maelder hem sal
maecken ». En : « dat Joen de maelder Willem Lamberts te wege helpen sou, dat het gelas goed sou gemaeckt worden . »
Niet alleen voor glasschilders werkte hij, ook voor
borduurders. De proosten Marten van Campen en Pelgrom vermelden in hunne rekening van 1510-11 : dat
« leronimus die maelder » het patroon maakte voor
het " kruis in een nieuw casuifel.
De gravuren naar zijne teekeningen zijn genoeg
bekend, en bekend is ook, dat zijn vriend de bouwmeester Duhamel of van Hameel, hem in het plaatsnijden ten dienste stond. De tijden welke hij beleefde,
gaven hem ruim stof voor deze soort van arbeid, die hij
in het satirische behandelde ; maar tevens de rijkdom, de
vruchtbaarheid, het buigzame van zijn geest komen er
in uit, even als zijne geheel oorspronkelijke richting, die
zich zooveel mogelijk van het gewone losmaakte, om
eene eigen, eene natuurlijke voorstelling zijner denkbeelden te geven, welke veel verschilt van die zijner
tijdgenooten. Men zie zijne Blauwe schuit. Wat blauwe
schuiten destijds waren, is genoeg bekend, maar hij,
in plaats van die schuitwagens welke langs de straten
gevoerd werden, gevuld met duivels en spooksels, die
den draak staken met de berispelijkheden en huiselijke
voorvallen uit de stad, teekende eene eenvoudige visschersboot, waarin een volgeling van Epicureus ronddrijft,
met de armoede die de vedel speelt op den steven. De
nu nog weinig bekende rederijker Jan Cassyes, schreef daar
rijmen onder, die niet getuigen van hervormingsgezinde
gevoelens bij dezen Muzenzoon. Hij schijnt dan ook
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zoo veel en zoo weinig de hervorming in zich opgenomen
te hebben, als een zijner vakgenooten. Dezen bekommerden zich in 't algemeen niet zeer om de nieuwe leer,
maar koesterden alleen zekere zucht naar nieuwigheden.
Ik heb nu nog het sterfjaar van meester Hiëronymus
van Aken zich noemende Bosch vasttestellen. De rekeningen der lustre Lieve-vrouwe broederschap, welke
mij aangaande zijn persoon zoovele bijzonderheden verschaften, zullen mij ook daarin van dienst wezen.
De rekening van 1516-17, w- - loopende even als de
andere, van St. Jan-Baptist (24 Junij) des eenen jaars
tot dien dag van het andere --- opgemaakt door de
proosten Jan Monincx Wz. en M. Goyaert van Eyck,
vermeldt, dat op den g n Augustus (1516 derhalve)
ter eerster exequíe van leronimus van Aken, maelder, Heer Willem Hameker de Mis zong, met diaken
en subdiaken; dat tegenwoordig waren, alle andere
priesters, de zangers, de koster, de bastoniers, ook de
graftemaker, de beyerman, de orgelblazer en de koralen,
benevens de vieren-twintig armen (die bij eene uitvaart
van een gezworen broeder voor het koor der broederschap zaten). De proosten voegen er aan toe, dat allen
de uitdeeling ontvingen welke hun bij die gelegenheid
was toegedacht, en dat alles door de vrienden was betaald.
Den gn Augustus i5 i 6 dus werd de uitvaart gevierd
van den grooten schilder, den stichter eener nieuwe
school, waarin Pieter Breughel en de Teniers hem
volgden. Dien zelfden dag, of weinige dagen te voren,
zooals ik eerder denken zou, werd hij ten grave
gedragen (1). Waarschijnlijk geschiedde dit in de St. Jans-

(i) De statuten der broederschap luiden op dit punt : « Item
het is ghewoonlijck, dat als eenich van de ghesworen broederen
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kerk zelve. Maar ik heb het niet vermeld gevonden. Zijne
grafzerk is daar niet te vinden, en ook bestaan er geene
aanteekeningen meer uit dien tijd, welke de juiste plaats
zijner begraving aanwijzen.
's Hertogenbosch, Januari, 1888.

in de stadt voirs. sterft, soo comers al die ghesworen medebroederen
met hare covelen op die begraevinghe. Ende des vrijdaeghs ende
saterdaeghs naestcomende, soo houden die broeders vigilie, misse
ende groote commendatie ».
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IN fntfooiwftWng ber XX, f 1L3nt,
door R. V. B.

E schilderijen door het gezelschap gekend onder
den naam van « De twintig », hebben den naam
allerhande buitengewone zaken voor te stellen.
Alle leden van den kring worden in dit oordeel betrokken.
Toch vindt men nevens vele zaken die aan den
vastenavond herinneren, ernstiger voortbrengselen, die
van nadenken getuigen, en toonen dat gevoel en uitvoering elkaar de hand hebben gereikt. Daartoe rekenen
bij voorbeeld de beeldwerken, maar ook eenige schilderijen zoowel van de leden der XX als van uitgenoodigden.
De medaljes van Chaplain werden reeds voor eenige
maanden op de algemeene kunst-tentoonstelling bewonderd. Daarneven valt ons de heer Charlier in, die door
een verdienstelijk half verheven beeldwerk (bas-relief)
in was, eene schilderachtige voorstelling geeft van den
u terugkeer na de vischvangst ». M me Besnard, eene
der uitgenoodigden, vertoont ons eenen liefelijken engelenkop in italiaanschen renaissance-stijl, benevens eenige
huiselijke tafereelen (gedeeltelijk gepolychromeerd), waarvan wel de groep De glimlach eener moeder, straks omarmd door haar kind, het ' aantrekkelijkste is. Elders
toont de heer Paul Dubois het portret van den heer
Warnots , een breed gemodeleerd medaillon , alsmede
eenige koppen die wat zondigen door alledaagsch karakter.
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De oprechtheid van Mej. Boch, de heeren Toorop,
Khnopff en eenige anderen, waartoe ik vooral den
pastelteekenaar Helleu reken, vormen eene sprekende
tegenstelling met den voorbedachten raad (le parti
pris zou de franschman zeggen) der heeren Finch,
Schlobach en andere baanbrekers voor nieuwigheden.
De heer Van Strydonck leverde eene groote pastelteekening -- Processie in de kerk — waarop wij geene
ernstige aanmerkingen willen maken, ofschoon het pastelkarakter hier geenszins is ontzien.
Mejufvrouw Boch is gelukkig geweest met hare
twee boeren-binnenhuizen, herinnerende aan de hollandsche schilderschool, die heden alle schilderkunst tot
voorbeeld schijnt te gaan dienen. Dit geeft aan de
kunstenaars toch geen recht om het naturalisme van
genoemde school als 't ware aan te wenden, gelijk men
eene gezwollen redevoering houdt over de ellende van
de volksklasse. De schilderes stelt eenvoudig een huismoedertje voor, dat nevens eene tafel, door eenen zonnestraal zacht verlicht, haar werk doet. Het gevoel wat
er uit spreekt, is dat wat den werkman bevangen moet,
bij den terugkeer tot zijne haardstede, na volbrachten
ruwen arbeid. Onze jonge realisten kunnen hier een
lesje nemen, hoe de vriendelijke huiselijkheid der voorstelling dergelijke onderwerpen behagelijk maakt.
De heer Khnopff richt zijne opmerkzaamheid naar
geheel iets anders. Zijne schilderwijze is uitgezocht,
juist, en zeer fijn van toon. In natuurwaarheid munt
een zijner kleine landschappen uit, w aarop een onweêrachtige hemel zich in eenen beek afspiegelt. Men ziet
echter den hemel niet, maar het groen is zoo treffelijk
van kleur, dat men meent het lichteffect van eene donkere
kamer (camera oscura) te zien. Zijne portretten herinneren aan Jan van Beers, maar zij hebben wat meer
karakter en eenvoudigheid.
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De heer Toorop teekende met houtskool twee groote
figuren, Mager zveelcgeld genoemd, vol uitdrukking;
verder eene liefelijke rozen-studie en eene groote voorstelling in wit en grijs, die hij met recht eene Symphonie en blanc noemet, gelijk wij wat verder den
tegenhanger, eene Sy;nphonie en noir ontmoeten. Waarlijk hebben wij hier met eene soort van goocheltoer
te doen, door den heer Wistler vertoond. De heer
De Groux schetst drie teekeningen van zeven die bestemd zijn, in olie uitgevoerd, den slag van Waterloo
voor te stellen.
Zijne opvatting en behandeling herinneren aan Hiëronymus Bos (I) zoowel als aan den Slag tusschen de
ijzeren kisten en de spaarpotten van Breughel. De Groux
heeft niet aan heldenmoed en geestdrift voor den krijg
gedacht ; maar stelt den algemeenen doodslag, het gewoel,
het getrappel der paarden op de lijken van het voetvolk voor; hij teekent eene algemeene vlucht, de dieven
en plunderaars van het slagveld, de halfgestorven gevallenen in al hunne afzichtelijkheid. Er heerscht eene
koele verbeelding in de behandeling; daardoor ziet men
over eenige opzettelijke wanstaltigheden, en andere bijzonderheden van weinig edelen smaak heen. Doch verontschuldigen kunnen wij die alleen in de meesters der
zestiende eeuw. Ook zou de toeschouwer zich gelukkig
achten wanneer de troepen geenen vormloozen mengelkiomp schenen, en het oog ergens op eenen hoofdgroep mocht blijven rusten.
De heeren Vogels en Dario de Regoyos, trouwe
handhavers van het tempermes, geven ons landschapstudiën die stout zijn ineen gezet. Doch de uitvoering

(i) Zie hierboven bl. 293.
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daarvan is luchtig, en het « vibrisme », waardoor hunne
naburen in de zaal schitteren, doet hun impressionisme
nog meer uitkomen.
Gene belachelijke schilderwijze, met marmervlokken
en puntjes, in ruwe, bonte kleur, gelijk een gesponsde
houten vloer van eenen huisschilder, ontmoetten wij verleden jaar bij de XX in La grande 5'atte van den
heer Seurat.
Dit jaar hebben zich eenige onzer schilders tot dat
schandaal laten verleiden. Meenende dat zij aan hunne
eer verplicht waren den naam te behouden, die zij zich
door hunne excentriciteit, maar in andere richting, hadden
verworven, hebben zij het nu ondernomen in de voelstappen van dien Parijzenaar te treden. Zij hebben de
volgelingen van den Franschman tot deze tentoonstelling
uitgenoodigd ; en zelfs de heer Maus heeft, ter inleiding van den catalogus, zijne verbeelding ten gerieve
dezer mannen laten spelen, zoo dat het niet zonder
belang is, daarvan eenige regelen mede te deelen.
De titel ervan is : La Recherche de la lurziére (i).
(( Hier, bij de jongere schilders, » zegt die schrijver,
« is de groote verandering van aanblik op te merken...
De kunst kent velerlei blik... Het is een vooruitgang
zooals bij voorbeeld die van Claude Lorrain, van Turner, Delacroix, Courbet, welke in hunnen tijd door de
kunstliefhebbers ook slechts met moeite werden verstaan,
omdat door de voorafgaande schilders de opvoeding van
het oog bedorven was. » « Inderdaad », zoo gaat hij
voort, « datgene wat wij om ons zien, is niet het
bestaande. Wat de kunstenaars jaarlijks op de vreeselijke tentoonstellingen, en omlijst door gouden borv

(i) Zie Jttarover de noot van oen heer De Ticheler aan 't einde
van dit artikel
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duursels ons oogen voorhouden, dat alleen leeren wij
zien. Het beeld van de natuur wat zij ons voorspiegelen blijft zoo diep in ons oog geprent, dat wij
het altoos ontwaren, wanneer het ons bij geval overkomt een' blik te wagen op eene natuurlijk frissche
glooiing van mos of op eenen spiegelenden beek. »
Het zal niet noodzakelijk wezen hieruit het besluit
te trekken.
Dit alles wordt met zulk eene naieve onschuld
gezegd, dat alle opmerking onzerzijds daarvan den indruk
zou verzwakken.
Dergelijke theoriën heeft men reeds sedert eenigen
tijd bij ons hooren verdedigen. Verleden jaar heeft men
zelfs willen bewijzen, dat de peinture vibriste van
Seurat, de kunstrijke toepassing bevat der wetten van
het licht en der kleurzweving. Die overdreven loftuitingen hebben natuurlijk vele leden der XX, die reeds
al te gretig naar het buitengewone zijn, zoodanig verrukt, dat ' zij zich in die verw-algebra gedompeld hebben
en erin zijn blijven steken, gelijk eene vlieg op de
verw hunner palet. De meeste hunner kameraden hebben
daarvan min of meer de terugwerking ondervonden ;
zelfs mejufvrouw Boch niet uitgesloten, die, met zedigheid wel is waar, het beroemd geworden pointilleeren
(of sponsen) in een harer landelijke binnenhuisjes heeft
toegepast.
De XX waren, door hun monogram zelf, van te
voren reeds bestemd tot dat droevig lot ; en sedert
vijf jaar dat die twee zinnebeeldige X over hunne bestemming te recht zitten, heeft niemand dat onbekende iets
der dubbele X- letter uitvorschen, noch kunnen vinden wat
eigenlijk de begrippen over kunstschoon zijn van dit
geruchtmakend gezelschap, hetwelk afwisselend uitroept,
gelijk de vledermuis van Lafontaine
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« Je suis oiseau, voyez mes ailes. »
(of wel) cc Je suis souris, vive..... Seurat. »

R. V. B.
De heer De Ticheler schrijft ons, ter gelegenheid
der Préambule van den heer Maus, dat de catalogus
met kleine schetsen en fac-similé's allerliefst is. Maar,
roept hij uit, La recherche de la lumière!
Merkwaardig !
Indien Rembrandt dit eens las, dat men tweehonderd jaren na zijnen dood de vraag stelde, hoe men
het licht op eene schilderij moet brengen ?
« De vooruitgang is niet zeer groot, » zal hij
voorzeker denken. « Ik had betere ver wachting van
het volgende geslacht. »
« La recherche de la lumière! »
Als of iemand, die met onbevangen oog dat galerijtje in de zalen van het aloude museum doorloopt, op
den inval zal komen, dat het aldaar voorgestelde beteekent : « La recherche de la lumière. »
Ja, voorwaar, spreekt daaruit een zeker afzijn van
licht, maar toch zeker in eene meer intellectueele
opvatting dan Maus dit meent.
Wanneer ik toch die jonkvrouwen met roode of
geelachtige haren, met violet kleed, tegen hard groenen
achtergrond aanschouw, of dat schip met oranje-geel zeil,
zonder plooi, als eene groote plek, zonder beweging
zonder..... verlichting -- dan is daar recherche de la
lumière noodig, om al die onbegrijpelijke tegenstrijdigheden goed te maken.
Er zijn ter nauwernood drie vier doeken die ons
doen denken aan eene nieuwe bezieling der natuur. Zonder
die is alle kunst volkomen overbodig. Wij ontkennen
niet dat Mallery weet te teekenen, dat van Strydonck
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begrip toont van groepeering en uitdrukking, in zijne
processie door de kerk, dat Khnopff (ofschoon hij een
loopje met ons wil nemen in zijne zonderlinge naakte
figuren), wezenlijk toont, fijne vrouwenkopjes te kunnen
schilderen, dat Jan Toorop karakter uitdrukt in zijne
bedelaars in krijt, dat G. Charlier , Paul Dubois karakteristieke, kleine beeldhouwwerken hebben geleverd
maar evenzeer is 't waar, dat sommige « Twintigers »
zulke bespottelijke jacht op afzijn van teekening en
onmogelijk koloriet hebben gemaakt, dat men uitbarst
van 't lachen bij de aanschouwing. Wat wil Seurat
met zijn spat en spons-manier, als of hij een planken
vloer behandelde?
De kleur is vrij wel bereikt, maar is dat genoeg?
Moet gij allen dan decoratie-schilders worden , heeren ?
Vroeger werd dit voor een nederige betrekking gehouden,
vandaag is het Recherche de la lurnière.

litOrmor Itooribtrgo.
De Cercle artistique et littéraire geeft zich herhaaldelijk de moeite om gratis tentoonstellingen van
enkele meesters in te richten. Dat is een voortreffelijk
streven. Worden wij op groote tentoonstellingen voortdurend geplaagd door de krasse overgangen van den
eenen schilderstijl in den anderen, van een blauw
koloriet in een rood, van scherp geteekende figuren
in onherkenbare schemergestalten, van blijde onderwerpen
in treurige voorstellingen — niets van dat al hebben
wij in dergelijke tentoonstellingen als de Cercle er geeft
te verwachten. Hier vindt men de voordeelen eener
groote tentoonstelling en niet daarvan de kwelling.
Men zal het toch toegeven dat het voor den
denkenden mensch eene smart is van De Vriendt op
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von Uhde, van Tschageny op Frédéric, van Halkett
op Fraikin of Vincotte, enz. enz, te springen.
Ter nauwernood kan de geoefendste criticus zulk
eene kwelling uithouden, zonder dat de galerij-koorts
hem bevangt.
Wij bezochten daarom reeds met vooringenomenheid
de tentoonstelling der zestig schilderstukken van Alphonse
Asselbergs, en kwamen met groote voldoening daaruit
terug.
De kunstenaar maakt er geen aanspraak op, dat
elk zijner schilderijen een meesterwerk worde genoemd;
maar voorzeker is de algemeene indruk, die zijne
werken teweeg brengen, eene zeer gunstige, voor eiken
kenner van smaak en ernstig kunstgevoel.
Men weet misschien dat Asselbergs bijzonder
gaarne landschappen door sneeuw bedekt schildert.
Onder zijne verzameling bevinden er zich 1 7 van dien
aard : sneeuw in 't najaar, sneeuw in vriezenstijd,
sneeuw in 't voorjaar, aan 't wegsmelten, enz. Kunstrijk zijn die verschillende tijden, in licht grijze tinten
afwisselend, uitgedrukt. Maar toch stellen wij n r 2 Au
Bas-Bréau (Fontainebleau), nr 12 Houfalke en Avril,
en zijn Village du Brabant boven zijne sneeuwgezichten,
die, ondanks eene zekere kunst toch geene groote
verscheidenheid, van leven vertoonen.
Zoo kunnen wij ook aan het grootste zijner werken,
De ondergaande ion, geen recht genoegen vinden. 't Wil
ons voorkomen alsof in de natuur de kleuren en lucht
toch nog levendiger, opwekkender, sprekender zijn.
Overigens erkennen wij dat Asselbergs den adel
der kunst verstaat.
De schilder moet de indrukken der natuur tot
kunstindru kken verheffen — nooit beneden de natuur
blijven, al toont hij ook talent van nabootsing.
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Asselbergs heeft zulks in vele opzichten in de
bovengemelde werken gedaan, en het is niet moeilijk
in hem den waren dichter te erkennen, die de natuur
bestudeerd heeft om die te b eh e er schen en door
kunstrijke samenstelling der lichteffecten te verheerlijken.
Eer aan den kunstenaar, zoowel als aan het
bestuur van den Cercle, hetwelk ons zulk een genot
heeft bereid.
DE TICHELER.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ. 313

Itubrito

14,

trrit Monnafin,

met afbeeldingen en fac-simile's, door
GRAAF MAURIN NAHUYS.

IL
Gerrit Schoemaker (1).
E eenigste zoon van Andries Schoemaker, die den
mannelijken leeftijd bereikte, was Gerrit, geboren
te Amsterdam in de Anjelierstraat, alwaar zijne
ouders destijds woonachtig waren, den 5n September 1 692.
Hij werd den 7n dier zelfde maand in de Noorderkerk
gedoopt, door D s Kasparus Ruppius, waarbij als getuigen
stonden Willem Willemse van Alkmaar en diens huisvrouw Sara Stork.
Den 22n juni 1713, deed hij zijne geloofsbelijdenis bij
D s Nicolaas Wiltens, en den 27n Mei 1714, ruim eenentwintig jaren oud zijnde, werd hij in den echt vereenigd
met Margaretha Esser, geboren den 7n September 1695,
dochter van Hendrik Samuelszoon Esser en Anna Abrahams dochter Vivie, ook wel Vivee of Vieve, eigenlijk du
Vivier (2). Hun huwelijk werd voltrokken in de Waalsche
kerk, door D s d'Arbussy.
Hij was, even als zijn vader, koopman, en legde zijn

(i) Vervolg van bl. 174.
(2) Zie over dit geslacht onze mededeeling in het Algemeen
Nederlandsch Familieblad, onder leiding van den Heer A.A. Vorsterman van Oyen, 111 e )aargang, n° 3, blz. 71.
20
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poorterseed af op den 25 n Juni 1714. Hij werd in 1721
makelaar, en in het zelfde jaar sergeant bij de gewapende
burgerij.
Gerrit Schoemaker volgde de loffelijke voetsporen van
zijnen vader, beoefende met veel ijver de geschied-, oudheid-, geslacht-, wapen-, zégel- en penningkunde. Hij
verzamelde gezichten van steden, dorpen, kerken, abdijen,
kloosters, kasteelen, enz., alsmede oude handvesten en
oirkonden. Hij heeft verscheidene heraldische, genealogische en archeologische handschriften nagelaten, waaronder
ook beschrijvingen van gewesten, steden, dorpen, adelijke
huizen, alsmede topographische en bibliographische registers (i). Hij vertaalde ook in het nederduitsch eenige
werken uit het fransch, onder anderen « Les généalogies
des forestiers et conztes de Flandres, » door Pierre Balthasar en « Histoire du Roy Louis le Grand par
médailles » door Claude Francois Menestrier, terwijl hij
zich ook schijnt onledig gehouden te hebben met natuurkunde, want wij hebben gevonden, dat hij ook werken
over physica van d'Alence en Rohault uit het fransch
in het nederduitsch heeft overgezet.
Hij bezat eene zeer fraaie bibliotheek, voornamelijk
bestaande uit godgeleerde, geschied-, oudheid-, penning-,
geslacht- en wapenkundige werken, waaronder zeldzame
drukken, vele belangrijke handschriften en perkamenten
brieven, wijders eene groote verzameling genealogiën,
kwartierstaten, en eene prachtige verzameling teekeningen,
meest gezichten door C. Pronk, Rembrandt, Rogman, dé
Vlieger, A. Rademaker, de Haan, Stellingwerf, Cloots,
Antonia Houbraken, Stork, van Ostade, Zaanredam,Picart,
Goltzius, Goerée, Beerestraat en anderen, alsmede een

(i) Zie hier achter de lijst zijner ons bekend geworden geschriften.
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klein kabinet van zilveren en koperen antieke en moderne
medailles en munten, al hetgeen na zijnen dood in het
openbaar werd verkocht, in de jaren 1737 en 1738.
In brieven door L. van Laar, Elbertus Waller en
Joh. Crems aan hem gericht, waarvan die der twee laatst
genoemden van den 23 n Juli en den 22n November 1729 in
ons bezit zijn, wordt de studeerkamer van Gerrit Schoemaker beschreven en onder anderen gesproken van zijne
keurige bibliotheek, « met zeldzame drukken, oude hand'schriften, bullen, zegels, enz., oordeelkundig geschikt, en
naar rang van schrijvers in klassen verdeeld. »
Elbertus Waller maakt van ,die zelfde gelegenheid
gebruik om een door hem gecomponeerd en gedicht
zangstuk, waarin de zoo noodlottige wind- en actiehandel door Law uitgedacht, wordt gegeeseld, aan Gerrit
Schoemaker aan te bieden en op te dragen.
Een gedicht van A. van Halen leert ons dat deze
en Gerrit Schoemaker te zamen in Oogstmaand van het
jaar 1719 eene reis naar Kleef gemaakt hebben. Bij
die gelegenheid schreef hij vele aanteekeningen en verzamelde hij vele gegevens voor eene geschiedenis van
het hertogdom Kleef.
In de penningkunde was hij ook ervaren ; men
heeft namelijk aan hem verscheidene ontwerpen van
medailles te danken, onder anderen, gelijk uit den reeds
boven aangehaalden brief van Elbertus Wallei blijkt,
van die geslagen op de zilveren bruiloft van Egidius
Van den Bempden (zeven maal tot burgemeester van
Amsterdam gekozen) en Aegie Hooft , gevierd den
17n Juni 1729. Wij bezitten vier verschillende projecten
van dezen gedenkpenning, twee met de pen geteekend
door Schoemaker, en twee door C. Pronk in Oost-Indischen
inkt en met potlood. De medaille op de gouden bruiloft van Cornelis Spiering en Geertruyd Van der Goes,
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den derden December 1736, is mede door Gerrit Schoemaker ontworpen, met medewerking van zekeren Schaak;
hetgeen weder blijkt uit eenen ons toebehoorenden brief
van Reyer van der Burg van Delft, gedagteekend uit Spieringshoek, den 17n Augustus 1736. Ook van de voorzijde dezer medaille bezitten wij twee verschillende
ontwerpen door C. Pronk fraai geteekend, de eene met
rood krijt en de andere in Oost-Indischen inkt. Beide
bedoelde gedenkpenningen zijn door de Wijs gegraveerd
en . door ons beschreven en afgebeeld in onze 3 e serie
Médailles et jetons inédits relatil ls a l'histoire des dixsept anciennes provinces des Pays-Bas, n os XXIX en
X.X, pp. 71, 73, 77. (I)
Uit eenige brieven van Cornelis Backer, oud-schepen
van Amsterdam, aan zijnen « vriend » Gerrit Schoemaker, in de jaren 1735 en 1736 uit Backershagen
geschreven, alwaar Frans Van Mieris en diens ongehuwde zuster Jans logeerden, blijkt de gulle vriendschappelijke betrekking die tusschen hen bestond. In
een dezer brieven wordt gesproken van « welmenende
intentie van ons en juffr Mieris » die van eene « commissie desisteert, even als haar broeder van 't snuiven ; »
in een andere leest men « vermits de Schipper heede
voor mij naa Amsterdam rijst, dient deéze om onze
en juffr Mieris dienst aan UEd. en UEd. lieve farnill
aantebieden. » Weder in eenen anderen « Frans en
Jans mijne Vr (vrouw) en ik presenteren onze dienst
gelijk altoos. » In een postcriptum onder aan een dier
brieven van den 27n Augustus 1735, vraagt Backer
« Hoe gaat het met de beschrijving van Amsterdam? »

(1) Zie ook Revue Beige de numismatique, 1878, pp. i t7-119,
119-123, pl. 8, n° 29 et pl. 9, n° 3o.
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Inderdaad, uit verscheidene briefjes in ons bezit
door Pieter Vlaming aan Gerrit Schoemaker in J7291733 geschreven, blijkt dat zij te zamen met Christoffel
Beudeker, waarbij zich later B. Huydecoper voegde,
eene historische beschrijving van Amsterdam bewerkten.
In de eerste dier briefjes schrijft Vlaming : « Mijn
vacantie ingegaen zijnde, ga ik met veel vermaek aen
den voorgenomen arbeid en wensch u eens te zien. »
Later schrijft hij : « Midlerwyl verzuim ik niets
om my van myn belofte aen u gedaen te quyten, met
niets anders in al dien tydt bezig geweest zynde dan
met de dingen die tot de beschryving der stad specteeren. » In verschillende andere briefjes vraagt hij
aan Schoemaker om hem diens gemaakte aanteekeningen
te geven omtrent de Nieuwe kerk, het Maria-Magdalena-klooster op 't Spui, hef Paulynen-klooster, het
Karthuizer-klooster en het St-Lucien-convent, alsmede
hetgeen Schoemaker aangaande de famille van der
Burg en hare bezegelingen weet, omtrent de medailles
die betrekking op Amsterdam hebben enz. Dan wenscht
hij zamenkomsten met Schoemaker en Beudeker te
hebben : Den I 5 n Maart 1731 schrijft hij : « Huidekoper komt ook na den eeten » en den 7n February
1733 schrijft hij : « Terwijl ik mij toerust tot de
inleiding van 't stuk van Amsterdam dat aen de beurt
legt. »
Uit eene lijst van hetgeen Gerrit Schoenmaker aan
B. Huydecoper den 22 n Februari en den eersten Maart
1734 ter leen gaf, blijkt, dat, wat de kloosters betreft,
toen reeds de volgende beschreven waren; als j o door
Pieter Vlaming,het Karthuizersklooster, het Lucienklooster,
de Paulinianen en de Minnebroeders. 2 0 door Gerrit
Schoemaker : het Agneta-convent, 1 blad ; het Begijnhof, 3 bladen ; het Barbara-convent, 2 bladen ; het
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Bethanienklooster, i blad ; dat van S. Catharina,
blad ; S. Cecilia, 2 bladen; de Cellebroeders ; de Cellezusters, 2 bladen, het Clarissenklooster, i blad; de
Clarissen H. W. i blad; Geertruyd, i blad; de Karthuizers, 1 9 bladen ; nog eens S. Lucienklooster, 7 1/2
bladen; Margareta, 5 bladen ; Catharina, i blad; Maria,
I blad ; Minnebroeders, 5 bladen ; de Minnebroeders,
oude predikatie, de Nieuwe Nonnen, 3 1/2 blad ; de
Oude Nonnen, 2 1/2 blad ; de Paulinianen, 6 bladen ;
de Reguliers, 3 bladen, en S. Ursula, 3 bladen.
Den 28n Februarij 1734 schreef B. Huydecoper
aan Gerrit Schoemaker om hem te verzoeken diens
(( collectie voor zoo ver die de kloosters aangaat »
ter leen te willen geven, opdat hij in zijne eenzaamheid op Texel (( omtrent dit stuk eenigen voortgang
mogt maken. »
Wijders bezitten wij nog een klein handschrift van
Gerrit Schoemaker, 1 2 blz. in-4. , over het diaken' OudeVrouwenhuis te Amsterdam.
Op die historische beschrijving van Amsterdam
schijnen de volgende verzen te doelen
« Een ander scherpt zijn Geest ook wel met vlijt en Ijver
Tot Nut van 't algemeen en roem van AMSTERDAM
Maar geen zoo 'k mij verbeel die 't Top-punt nader kwam
Als een SCHOEMAKERS geest den Regt' HISTORI-SCHRYVER.
(Getrokken uit meer gemelden brief van
Elbertus Waller, den 23 11 July 1729.

Men vergelijke ook deze dichtregelen, op het overlijden van Gerrit Schoemaker van L. van Brock
« De dood kon mij dit heil beletten.
Nu treurd, met mij, gantsch Nederland ;
Wijl 't missen moet van uwe hand
Een werk, dat in den dag zou zetten
Een reeks van zaaken, door één' Nacht
Van duisternissen als verkracht.

...............
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Men zie die van P. van de Walle
...« En heerlijk opgedolven had
Uit duistere gebeurtenissen;
Die nog het dierbaar daglicht missen,
Ten spijt van uwe Vaderstad. (i)

De dood kwam Pieter Vlaming in het begin van
het jaar 1734 wegrukken.
Eene lade met oude documenten van de Leen- of
Registerkamer van Holland, bij Vlaming berustende,
werd na diens overlijden op last van burgemeesters
van Amsterdam dd. 23 April 1734, behoorlijk gezegeld,
uit het sterfhuis ten huize van Gerrit Schoemaker
gebracht. Aldaar werd zij geopend en eene inventaris
der daarin gevonden stukken opgemaakt, die wij wegens
hare belangrijkheid gemeend hebben achter dit opstel
te kunnen laten afdrukken.
In Juni 1734 gaf Gerrit Schoemaker bedoelde lade
met documenten, tegen ontvangbewijs, aan den advokaat M. Mathys Maten, executeur testamentair van
Pieter Vlaming, voor den fiscaal M r Frans Van Limborch, om naar 's Hage te worden verzonden.
Na zijn vriend en medewerker Vlaming te hebben
zien heengaan, had Gerrit Schoemaker het volgende
jaar het smartelijk verlies van zijnen edelen vader te
betreuren, en geen tien maanden later werd hij op den
nog jeugdigen leeftijd van vierenveertig jaren aan zijne
beminde gade en kinderen, aan zijne veelvuldige vrienden
en aan de wetenschap ontrukt. Zoo werden de twee
ijverigste hoofdbewerkers van de historische beschrijving
van Amsterdam kort op elkander in het midden van
hun arbeid door den dood verrast.
Gerrit Schoemaker overleed in zijne geboortestad
............,.....

(i) Zie ook
bl. XI.

WAGENAAR,

Beschr ij ving van Amsterdam, Voorrede,
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den 18 n October 1736 en werd den 23 n daaraan volgende in de Westerkerk begraven. Bij die gelegenheid
werden verscheidene lijk- en grafgedichten gemaakt.
Zijne echlgenoote overleed te Montfoort den 8n December 1771.
Hij woonde met zijn gezin achtereenvolgens in 1714
op de Leliegracht, stille zijde, in 1715 op de Leliegracht
loopzijde, tusschen de keizers en prinsengracht, in
1716 op de Egelantiersgracht zuidzijde, 1722 op de
noordzijde bij de eerste dwarsstraat en eindelijk 1733
op de Prinsengracht bezuiden de Brouwerij De drie
schelpen. —
Het zij ons nog vergund hier eene bibliographische opmerking te laten volgen. Op het titelblad van
Daniel Willinks Amstellandsche Arkadia staat : « In
ordre geschikt en nader overzien door wijlen den
heere Gerrit Schoemaker. » In het voorwoord en in
het gedicht op dat werk gemaakt door L. V. Broek,
wordt eveneens Gerrit Schoemaker als zoodanig genoemd,
doch dit kan evenwel niet juist zijn, vermits een
geschreven titel van dat zelfde werk voor den drukker
bestemd, (I) in ons bezit, als volgt luidt
AMSTELLANDSCHE ARKADIA, waar in de gelegentheit, toestandt en gebeurtenissen van Amstellandt;desTelfs
stromen, dorpen, heerlijkheden, ambachten, lusthoven,
en. Voorts de oude en hedendaagschc bewoners van dat
landt; hun godsdienst, reden, rechten, en. alsmede de
oorsprong en geschiedenis der heren van Amstel, naaukeurig en op eene aangename wijre beschreven worden;
doormengd met vele Tedekundige, filosofische en histori-

(1) Dat het voor den drukker bestemd was, bewijst de volgende
aanduiding bovenaan het tweede blad geplaatst : « N. B. geheel met
kapitalen en 't geen onderhaald is groter dan de rest. »
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sche aanmerkingen enT. uit de nageblevene schriften van
wijlen DAN IEL WILLINK bijeen vertameld, in order
geschikt, nader overTien, beschaafd en uitgegeven door
JAN-LODEWIJK SCHUER. Te Amsterdam bij Arend van
Huyssteen MDCCXXXVI.
En wat nu nog sterker is, op het tweede blad
staat de volgende opdracht aan Gerrit Schoemaker door
dienzelfden Jan Lodewijk Schuer :
« Den Here GERRIT SCHOEMAKER, opbouwer en
handhaver van alle vrije kunsten en wetenschappen ;
onvermoeid onderzoeker der vaderlandsche oudheden en
geschiedenissen ; uitmuntend kenner der oud adelijke
en voorname geslachten, wapens, zegels, enz. dezer
landen alsmede der oude en hedendaagsche Munten,
Gedenkpenningen, enz. Edelmoedig vriendt en begunstiger van alle wakkere letterminnaars, wordt deze
Am stella n d sc he A rka di a, tot bewijs van dankbaarheit voor genotene vriendschap en beleefdheden, en tot
eene gedachtenisse bij zijn vertrek naar vremde landen,
met behoorlijke achtinge opgedragen door zijn E d el heits
Dienstbereiden Dienaar Jan Lodewijk Schuer. »
Zoo Gerrit Schoemaker en niet Schuer het werk
in orde had geschikt en nader overzien, kon laatst
genoemde noch zijnen naam op den titel plaatsen,
noch het boek aan eerstgenoemde opdragen.
Het komt ons waarschijnlijk voor dat, toen op het
oogenblik van het verschijnen van Willink's Amstellandsche Arkadia, Gerrit Schoemaker kwam te overlijden, en de opdracht dien ten gevolge moest vervallen,
Arend van Huyssteen om toch het werk met den
gevierden naam van Schoemaker te versieren , met
J. L. Schuer overeenkwam, dat zijn naam door dien
van G. Schoemaker zou worden vervangen.
De lijst der door vader en zoon vervaardigde hand-
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schriften, die als zeer onvolledig mag beschouwd worden,
geeft een flauw denkbeeld van de voorbeeldelooze vlijt
van deze beide Amsterdamsche geleerden.

Wij hebben dit opstel doen vergezeld gaan van
eene genealogie der famille Schoemaker en van eenen
kwartierstaat van den zoon van Gerrit Schoemaker, alles
uit verscheidene stamtafels en famille-aanteekeningen van
Andries en Gerrit en uit andere documenten en brieven
door ons samengesteld.
Eenigen zullen misschien van oordeel zijn dat wij
somtijds in al te uitvoerige bijzonderheden zijn getreden,
doch vermits deze beide levenschetsen tevens eenigermate
een tafereel opleveren van het Amsterdamsche leven in
het begin der XVIII e eeuw, hebben wij gemeend dat
die bijzonderheden, vooral wanneer het belangrijke personen geldt, voor menigeen welkom zouden zijn (I).

(1) De geslachtslijst, bibliographie enz. der Schoernakers volgt
in aflevering 4

t^pf^J
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TOONKUNST.
otur Irfiattg.
I.
Eenige algemeene grondregels.

E Leuven weet ik een huis, waar deze woorden
in 't goud op de deur zijn gesneden « Eigen
taal, eigen kunst, eigen zeden » ; en niet ver
van daar is eene kerk gelegen, waar ik op de poort
in groote en onuitwischbare letters zou willen schrijven
« Eigen zang, eigen toonkunst. »
Toonkunst is eene edele, zoo niet de edelste der
kunsten, maar in hare aanwending wordt er meer clan,
eens gedoold ! Dit geldt bijzonder de kerkmuziek, van
welker geschiedenis wij iets willen verhalen. Doch laat
ons te voren in 't kort de voornaamste grondregels van
den kerkzang opzoeken.
Toonkunst, hebben sommigen gezegd, bediedt niets
anders dan het nauwkeurig verbinden der tonen, op
eene wijze die aangenaam luidt. « I:art pour l'art »
zoo hebben anderen eraan toegevoegd, d. i. de toonkunst, zoowel als andere kunsten, moet alleen om zich
zelven en zonder ander doel beoefend worden. Wat
spreekt men dan nog van regelen voor hare toepassing ?
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Ik kan met zulke bewering niet instemmen ; want
de schoone kunst heeft, mijns inziens, nog een ander
doel dan het verheffen der schoonheid alleen. Welnu,
zal men vragen, welk is dan dat doel bij de toonkunst?
De toonkunst is wel is waar eene duistere taal, waaraan bepaalde, klare, zoo te zeggen litteraire gedachten
ontbreken, maar niettemin is zij eene taal, waarmede
wij zeker gevoel van ons hert laten kennen. Letten wij
op, en dikwijls zullen wij ondervinden dat wij, zonder
peizen, als wij met zekere kracht onze aandacht op iets
vestigen, inwendig en somwijlen ook met luide stem
zingen. Het is eene wijze van met zich zelven te klappen. Vreugdig zijnde, zullen wij vroolijk zingen, maar
zoo het gebeurt dat wij treuren, droevig zal ons lied
dan wezen.
Op het bruiloftsfeest wordt er anders gesproken
dan op het kerkhof; zóó moet het ook zijn met onzen
zang, en naar omstandigheden, moeten wij onze tonen
weten te veranderen.
Plato en den Chineeschen wijsgeeren was het genoeg
de toonkunst van een volk te beschouwen, om zijne
zeden te beoordeelen. Fétis (gedurende zijn leven bestuurder van het oninklijk conservatorium van Brussel)
gaat, met andere toonkunstenaars, nog verder en beweert
dat zekere toonaarden geschikter zijn om rust en ernst,
andere om leven en hartstocht uit te drukken. « Il est
certains systèmes de tonalité dans la musique, » zegt hij,
« qui ont un caractère calme et religieux, et qui donnent
naissance i des mélodies douces et dépouillées de passion,
comme il en est qui ont pour résultat nécessaire l'expression vive et passionnée. » Doch, hoe men hierover
ook denke, het volgende is onbetwijfelbaar. « A l'audition
de la musique d'un peuple ii est (donc) facile de juger
de son état tranquille ou révolutionnaire, et enfin de
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la pureté de ses mcieurs, ou de ses penchants a la
mollésse. » (i)
Iedereen, z66 dunkt mij, zal hiermede instemmen,
als hij achtereen gehoord en vergeleken zal hebben :
La Marseillaise, God save the Queen, en het volks
lied der Polakken, zonder dat het noodig zij den zin
der woorden te verstaan.
Wanneer men mij hierbij tegenwerpt dat La Marseillaise eene melodie is uit het oratorio Esther van
Grison (2), en dat God save the Queen een pruisisch
volkslied is, dan hebben wij eenvoudig er op te wijzen
dat Rouget Delisle eerstgenoemde melodie overnam,
omdat die geheel aan den frankhen geest beantwoordt,
en dat het ernstig karakter des duitschen monarchisch
gezinden volks niet zeer verschilt van dat der in 't algemeen zeer conservatieve engelsche natie.
Groot is het voorrecht der toonkunst boven de
schilder-, teeken- en beeldhouwkunst, want slechts een
enkel oogenblik in den tijd kunnen deze plastische
kunsten verbeelden ; hare grenzen zijn afgebakerd. Wat
er vóór of na den slag van isly gebeurd is, zal u de
beroemde schilderij van Horace Vernet niet leeren ;
geschiedenis of verbeelding moet u daarbij ter hulp
komen. Beter is in dit opzicht het lot aan de toonkunst bereid. De toonkunstenaar kan zijne denkbeelden
naar willekeur breed en lang samendringen, weer ont-

(1) Résumé philosophique de l'histoire de la musique, bl. LIII.
(2) J. B. L. Grison, 1775-1787, muziekdirecteur aan de hoofdkerk te S. Omaars, schreet in die jaren dit oratorio, op eenen
tekst uit Racine's Esther geput, in welks eerste deel, De laster
genoemd, de geheele melodie voorkomt. Eerst in 1792 dichtte
Rouget Delisle de woorden van dit volkslied. Aldus te lezen bij
Arthur Loth' in zijn vlugschrift Le chant de la Marseillaise et
son véritable auteur, en in de Nette Musik-Zeitung, 1887, bl. 109.
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rollen, en uiteen leggen, allerlei gevoel in onze ziel
opwekken en door andere indrukken weder vervangen.
Slechts ééne enkele handeling kan de schilder kiezen
om indruk op ons te maken. Onder het gebied des
toonzetters staan wij zoolang het hem belieft, en in
dit opzicht is hij aan den redenaar en den dichter gelijk.
Daarom is met reden, doch niet zonder overdrijving,
en al te absoluut, van de toonkunst gezegd, dat zij de
taal is des gevoels, terwijl de spraak die is van het
verstand (I).
Zal men zich voldaan houden wanneer men in de
spraak de volzinnen zonder onderling verband den eenen
neffens den anderen heeft geplaatst? Neen, altijd zal
men naar eenen samenhang trachten om hen de voorgestelde denkbeelden te doen uitdrukken. Dit zelfde geschiedt
nu ook in de toonkunst, gelijk uit den aard zelf der
zaak duidelijk blijkt.
Niettemin is het den toonkunstenaar zelden mogelijk zijne gedachten zoo klaar en duidelijk te bepalen dat
men die door woorden kan terug geven. Men heeft
daartoe slechts eenige instrumentaal-werken te doorloopen. De woorden die wij bezigen hebben, door het
algemeen gebruik, eenen vrij bepaalden zin ; doch C of D
(do of re') hebben geene bijzondere beteekenis buiten
E en F (mi en fa), Worden de eersten gebruikt om
de vreugde, de laatste om rouw of droefheid uit te
drukken? Het antwoord ligt voor de hand.
Men veroorlove mij de volgende vergelijking. Als
wij twee menschen met elkander hooren spreken, zonder hunne woorden te verstaan, kunnen wij onmiddelijk

(1) DE MONTLOSIER. cc La musique est la parole de l'áme sensible, comme la parole est le langage de Fame intellectuelle. »
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oordeelen of zij blijde of droevig gestemd, vrienden of
vijanden zijn, alléén naar de wijze waarop zij de woorden
uitspreken, of gebaren maken. Dit zelfde is bij de toonkunst het geval en de reden waarom de indruk dien
zij maakt niet vast begrensd is.
Men kan echter door woorden dien indruk meer
bepalen. Groote dichtwerken zijn zelfs door de toonkunst van den ondergang bewaard.
Waarschijnlijk zouden wij Homerus' werken niet
gekend hebben, waren zij niet gezongen geweest, en op
zulke wijze bij het volk behouden gebleven. Lang heeft
de dichtkunst alleen met en door de toonkunst geleefd.
De toonkunst heeft evenwel daarbij niet verloren,
want zij is op hare beurt aan de dichtkunst veel
verschuldigd.
De gesproken taal wordt door haar verlicht ---geillustreerd, verklaard, verheven. Het gezongen gedicht
maakt eenen dieperen indruk en overtreft daardoor alle
andere taal en spraak. (I)
Wel is het te verwonderen dat de Fransche dichter
Lamartine dit nooit heeft willen bekennen, en dat hij
integendeel zoo dikwijls en zoo bitter erover heeft
geklaagd, dat de toonkunst aan de dichtkunst in den
weg staat en haar groot nadeel toebrengt (2).

(i) Ten minste zoo moest het zijn, indien de toonzetters altoos
op de hoogte waren hunner zending. Ons zijn echter honderden
dichtstukken bekend, die door de muzikale compositie meer verloren
dan gewonnen hebben. De toonkunstenaars van zulke werken zijn
te vergelijken bij middelmatige landschapschilders, wier kunstwerken
verre achter blijven bij de natuur die zij willen overdragen en
veredelen op het doek . Hier kan men niet spreken van l'art pour
De arbeid is eenvoudig vergeefsch.
Hij schiet
met spek, » zegt het spreekwoord .
(RED.)
(2) Mij komt het ook voor, dat de meeste van Lamartine's
gedichten door de muziek verloren hebben.
(RED.)
l'art.

Vest du lard. 44
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Er is niet aan te twijfelen dat geene kunst aan
de dichtkunst met muziek gepaard, te boven gaat,
wanneer componist en dichter beiden hunne taak verstaan en mannen van genie zijn. (r)
Dan eerst kan die « evenredigheid » bereikt worden
welke een der kenmerken is der schoonheid, en waarvan de
H. Thomas zegt : (( Ad rationem pulchri concurrit claritas
et debita proportio. »
Wat wij van de overeenstemming der beide kunsten
in 't algemeen gezegd hebben, geldt ook van de kerkelijke toonkunst. Maar hier rijst de vraag op : « Bestaat
er kerkelijke toonkunst ? »
Dit onderzoeken wij in het volgende hoofdstuk.

II.
Bijzondere kenmerken.
Stellen wij de hierboven genoemde vraag aan alle
volkeren, en allen zullen die op eene en dezelfde wijze
oplossen. Overal zult gij de toonkunst aan den eeredienst gepaard vinden. 's Morgens als de Hindoe het
vuuroffer doet, zingt hij de volgende woorden : a Samiddho agnir nihtah prithivjam pratjay visvani bhuvananj
asthat, » (2) op deze wijze :

( i) Racine en Mendelssohn waren beiden mannen van genie ;
maar toch blijft de muziek van Athalie beneden het onderwerp.
Deze compositie werd dan ook door den toonzetter niet waardig
gekeurd uitgegeven te worden, en verscheen eerst na zijnen dood.(Red.)
(2) De zin dezer woorden is : « Agni ('t is te zeggen het vuur
als God aangezien) aangestoken, op de aarde aangelegd, gericht tot
alle schepselen, is opgegaan. »
Zie het werk van G. DE VASCONCELLOS ABREU, a Literatura ea
reliaigo dos Arias na Indias.
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In 't begin werd er bij de Bouddhisten van gebeden
geen gebruik gemaakt; zij waren alleen verplicht te
zin gen ter eere van Bouddha, om hem te bedanken
dat hij hun de ware leer had veropenbaard.
Luitenant Jeffreys verhaalt, dat bij de Tasmaniërs,
wanneer de mannen op jacht naar zeehonden vertrokken
waren, de vrouwen een feest met gezangen vierden, en
door hunne liederen om hulp en bijstand voor hunne
echtgenooten smeekten (i).
Ook bij de wilden geschieden de offers met gezang.
Te Dahomey, terwijl honderden ongelukkige slacht-offers hunne schrikkelijke folteringen onderstaan, wordt
er gedanst en op speeltuigen getokkeld en geslagen I
En heden, in zulke kerken waar noch schilderij, noch
altaar te vinden is, worden toch nog orgelspel en
gezang gehoord.
Of er eene toonkunst bestaat die het uitvloeisel is
der ziel in bijzondere verhouding tot God, en daarvan
de bijzondere uitdrukking is, werd nooit beter beantwoord dan door Joseph d'Ortigue in zijn boek : « La
musique a l'église. » Observons, » schrijft hij, « que s'il
existe une manière d'invoquer et d'honorer Dieu, dutre
que celle dont on glorifie la créature, si l'amour divin
comporte un élément plus noble et plus pur que celui

(1) BRUNWICK,

Daily life of the Tas;naniers.
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(dont est formé l'amour humain, s'il doit être dégagé
, de tout ce qui tient aux sens, de tout ce qui a rapport
a la partie terrestre et périssable de nous-mêmes -- on
doit admettre qu'il existe dans l'art une forme particuliére, un mode approprié a l'expression de cet ordre
de sentiments, de cet hommage rendu a Dieu, de ce
culte en un mot ; sans quoi l'art, expression de l'homme,
n'cxprimerait pas tout l'homme. »
Er bestaat eene bijzondere aan het godsdienstig
gevoel beantwoordende kunst, of er bestaat in het geheel
geene kunst ! Het een kunnen wij zonder het ander niet
aanveerden.
Maar nu verandert de zaak. Men vraagt : « Bestaat
er nog hedendaags een kerkelijk gezang ? » Vooreerst
geeft de plaats waar een toonstuk wordt uitgevoerd,
daaraan geen kerkelijk karakter ; een wals laat zich niet
tot een « Offertorium » verkeeren, of zij ook al op het orgel
gedurende de H. Mis en door den koster wordt gespeeld!
Welke de regelen zijn die de kunstenaar in het
toonzetten van een stuk voor de Kerk vasthouden
moet, zullen wij niet nader bepalen. Er zijn dagbladen
en voordrachten genoeg uitgekomen, die dezen in 't breed
en 't lang doen kennen (I).
De hoofdregel luidt aldus : « Kerkzang moet zich
onderscheiden van de wereldsche gezangen ». Wierd
deze regel onderhouden, niet lang zouden de misbruiken

(i) In ons land verschijnt er maandelijks een uitmuntend blad
voor kerkelijke muziek, namelijk Musica sacra, door Kan. Van
Damme te Gent uitgegeven. Daar worden zoowel de ware regelen,
als de echte voorbeelden geleverd der toonkunst die voor de kerk
moet dienen. Te Mechelen bestaat er eene Kerkmuziekschool bestuurd
door M. Edg. Tinel, en die school vormt leerlingen, welke niet
alleenlijk op 't orgel kunnen spelen, maar ook weten wat en hoe
er op moet gespeeld worden.
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blijven bestaan waarvan wij een woordeken willen zeggen.
Wie latijn wil spreken moet deze taal verstaan.
Het zelfde geldt voor de toonkunst. Zijt gij van zin
eene mis te schrijven, dan moet gij minstens weten
welke de beteekenis is der woorden die gij gebruikt.
Kyrie eleison wil zeggen : « Heer, heb medelijden met
ons. » Met een bedroefd hert moeten wij deze woorden
uitspreken. Gaat nu in onze kerken eens luisteren
hoe het Kyrie gezongen wordt, en zegt mij of de tonen u
eenigermate den zin dezer woorden laten vatten ? Daartoe behoeven zij niet in 't oneindige te worden herhaald,
gelijk in honderden gezongen missen geschiedt.
Hoe dikwijls ook gebeurt het niet, dat men met
den klemtoon der woorden schijnt te spotten? worden
zelfs niet vaak woorden uit Gloria of Credo weggelaten, om den wille van den muzikalen volzin ? Zulke
toonzetters zijn niet waardig dat wij acht op hunne
werken nemen!
Nog andere verkeerdheden zijn er in den kerkzang
op te tellen. Stellen wij ons tevreden met er nog eene
enkele te doen kennen. Zoo weinig merkt men somwijlen
het verschil op tusschen kerkelijken en wereldschen zang;
zoo weinig kent men het doel der toonkunst, dat men
eenvoudig de Trovatore (het geliefde werk van alle
slaperige en sentimenteele amateurs) uitplundert, om
in den Benedictus als anderszins op het volk te werken.
En men moet de zaak niet komen verschoonen met
te zeggen dat men ook in de tooneelstukken aan het
godsdienstig gevoel te gemoet komt, zooals in « Dieu,
que ma voix tremblante s'élève jusqu'aux cieux » van
Eleazar, het gebed van Odette in Charles VI, of dat
van Marcel in Les Huguenots. Dergelijke theatrale gebeden kunnen, evenmin als geheel wereldlijke tonen,
tegelijk op het tooneel en in de kerk dienen.
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Men ontneemt hun in de kerk het karakter der
voorstelling, maar geeft hun niet dat van den eeredienst.
Dus in elk geval moeten wij tegen dit smadelijk misbruik
de stem laten hooren. Wat bestemd is voor ons hedendaagsch wereldlijk tooneel, moet er blijven, en niets
heeft de kerk daarmede te doen, zoolang er nog onderscheid bestaat van stijl en geest.
Zij zouden dit alles moeten verstaan, wien de eer is
vergund door hunne kunst den dienst van den Allerhoogste te verheffen.
De vermaarde engelsche wijsgeer Herbert Spencer
handelt in zijne werken over den « samenhang der
zinnebeelden, l'association des images. » Hier in ons
onderwerp had hij een sprekend voorbeeld kunnen
vinden. Wanneer er in de kerk iets wordt voorgedragen
dat van te voren in een tooneelstuk heeft gediend,
welke zijn dan, zoudt gij peizen, de gewaarwordingen
der hoorders? Is het naar God dat zij hunne gedachten keergin? Gaat men niet in den geest ten schouwburg terug ? Wordt de kerk niet een wereldlijk spektakel? Zoo sprak ook over eenige jaren het Handelsblad van Antwerpen, en allen zullen het bekennen,
die waarheid willen en durven spreken.
Omdat het kwaad zoo algemeen is, en er zoo menigvuldige misbruiken bestaan, heb ik mij het genoegen
gegeven eens na te sporen hoe het in vroegere tijden
met den kerkzang stond; en nu ik dit heb gedaan,
zegde ik bij mij zelven, gelijk eertijds de Zaligmaker
tot de Fariseers : « Ab initio non fuit sic, In 't begin
was het zoo niet a.
Dit zij dan mijne kenspreuk voor de volgende
studie.
(Wordt vervolgd).

G.

VANDEN GHEYN.
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Pt vioot nt 4art boottro,
door

ALBERT TOTTMANN.

(Vervolg van blo. 19 z .)

OOR dat de viool meer en meer in gebruik
kwam, en de instrumentalemuziek zich volmaakte en uitbreidde, ten koste van de menschelijke stem, trad voor deze de viool in de plaats, welke
zich even goed leende tot het schitteren met het sierlijk
spel der figuren, als tot de voordracht eener zielvolle
zangwijze.
Daarom bestond er dan ook, in de zestiende en
zeventiende eeuw; geen enkele toonzetter, welke aan dit
instrument zijne opmerkzaamheid niet schonk, en er
niet over geschreven heeft.
Evenwel gelukte het nog niet aan de viool, onder
de toenmaals gebruikelijke speeltuigen eene eerste plaats
in te nemen ; want bij alle muziekuitvoeringen in groote
lokalen, onder den blooten hemel, of wel bij den dans
en de openbare optochten, vond men om zeer verklaarbare redenen in de eerste plaats de dreunende blaaspijpen.
Wij leeren dit vooreerst uit de beschrijving van
den tocht van Ulrich von Lichtenstein, in' 1228, naar
het steekspel te Neuburg ; vervolgens, uit de latere
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toonstukken van Giovanni Gabrieli (1557-1613) en andere
meesters ; terwijl zich het gebruik der snaar- of wel
strijkinstrumenten vooral tot de begeleiding van den
zang in kleinere zalen, en in den familiekring bepaalde. (I)
Wij weten wel, uit de berichten over de Fransche
menestreelen, en de Duitsche stedelijke blaasgilden, dat
ook onder de zoogenaamde « vedelaars en blaaskoningen »
velen het snareninstrument handig gebruikten ; edoch dit
geschiedde alleen als handwerk, tot dadelijk practisch nut.
Eerst later, en van dien tijd af werden de snareninstrumenten meer om der kunst wille gepleegd, toen de
instrumentalemuziek door eene meer volkomen vereeniging met de zangmuziek als 't ware een zuiveringsproces ondergaan, en zich vervolgens van haar losgemaakt had. (2)
Het optreden der viool in het orkest vindt men
eerst bij Giovanni Gabrieli ; als zelfstandig orkestinstrument in de opera, treft men haar eerst in den

(i) Wij kunnen dit gevoelen van onzen geëerden toonkundigen
medewerker niet omhelzen, tenzij de schrijver met de « kleine zalen
en den familiekring» alle bijeenkomsten bedoelt die tusschen vier
muren worden gehouden. De voorbeelden door hem aangehaald
behooren eigenlijk tot de krijgsmuziek, die bijzonder door het
rythmus werkt.
Ook in groote zalen, waar men zich eigenlijk muzikaal
genot wilde verschaffen, verschenen de snaren-instrumenten, hierboven reeds genoemd. 't Is waar, men zong, men danste tevens
bij ae fijnheid hunner tonen, gelijk dit uit een aantal overblijfselen
blijkt; het kunstgenot was verdeeld, minder ernstig dan heden ;
doch de plaatsen en' gelegenheden waar blaasmuziek werd gehoord
waren gelukkig niet zoo talrijk als in onzen tijd, waar geene ruimte
te klein schijnt om een oorverdoovend kopergeschal te doen ruischen.
( RED . )
(2) Bij eene volgende gelegenheid zullen wij dit alles in de
Dietsche Warande nog nader bevestigd vinden, door eene studie
over het museum van oude muziekinstrumenten van den heer
De Wit, te Leipzig.
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Orfeo van Claudio Monteverde, in 't jaar 16o7 te Mantua
verschenen.
De namen der verschillende soorten van violen —
bas-, tenoor-, alt-, discant-viool toonen dat deze speeltuigen in het begin alleen bestemd waren om de daarmede overeenkomende zangstemmen te begeleiden. Zoo
vinden wij dan ook in oude koorboeken, in plaats van
de soort van menschelijke stem, het speeltuig aangegeven wat haar moet ondersteunen, of wel, men vindt
bij zangstukken de opmerking, dat zij op instrumenten
kunnen voorgedragen worden, zonder dat de aard der
speeltuigen — als bekend — wordt opgegeven.
Bij Hendrik Schatz (1585-1672), den leerling van
Giovanni Gabrieli, die betrekkelijk de aanduiding der
instrumenten, de doelmatige nieuwe wijze zijns leeraars
volgde, leest men, b. v. in de Concerti voor twee of
meer stemmen, de uitdrukkingen : Basso continua
(orgel), luiten, gietaren, enz., elders evenwel corneti, of
violen, enz.
Ten gevolge van den hierboven gesproken vooruitgang in den vioolbouw, treedt hun gebruik steeds meer
naar den voorgrond, tot dat het instrument zich volkomen van den ondergeschikten dienst als begeleider
van den zang losmaakt, en een geheel zelfstandig leven
in het rijk der tonen begint te leiden.

Door het verlaten van het gezongen woord, moest
de instrumentale muziek altoos meer karakteristiek en
duidelijker van uitdrukking worden, indien de hoorder
den gang der muzikale gedachte wilde volgen, en den
geest die den toonzetter zelven had bezield in zich
wilde wakker roepen.
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Het waren weder Italianen, welke van zulke eene
scherpere uitdrukking der muzikale inspiratie het voorbeeld gaven. Vooreerst Carissimi (1604-1674) en Alessandro Stradella (1649-1725) streefden naar eene fijnere
uitwerking van bijzonderheden, om eene grootere kracht
van uitdrukking te bereiken. Zij legden den grond tot
eene vruchtrijke ontwikkeling der instrumentalemuziek
en waren zooveel als de scheppers van dezen zelfstandigen tak der toonkunst.
Op dit gewichtig keerpunt begon de viool hare
nieuwe zending, en trad op als de voornaamste vertegenwoordigster van rein muzikale gedachten. Zij begon haren.
machtigen invloed op de verdere ontwikkeling der instrumentalemuziek uit te oefenen .

-Ai
Als nu, bij den aanvang der zestiende eeuw, onder
den invloed van de opkomende operamuziek, de koraalstijl of de stijl der samenklinkende tonen terugweek
voor dien van den enkelen zang, met andere woorden,
de homophone schrijfwijze van toonstukken op de
polyphone , begon te drukken — in dien tijd, zeg ik,
liepen de verschillende muzieksoorten — de kerkmuziek,
de operamuziek en de reine instrumentalemuziek —
ook meer 'en meer uit elkander.
Binnen de grenzen dezer instrumentalemuziek vormden zich nu weder nieuwe soorten, zoowel door de
wijzigingen in den bouw der speeltuigen zelven, als in
de aanwending daarvan, hetzij als orkest- of als soloinstrument , waarvan het ontstaan der kamermuziek
nevens de orkestmuziek het gevolg was.
Door « kamermuziek » verstond men toenmaals
uitsluitend zulke muziek van wereldschen aard, welke
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voor de zalen der vorsten en andere Grooten bestemd
was. Hiervan was de zang niet uitgesloten. Zoo zegt
men van de dichterlijke Margaretha van Oostenrijk,
stadhouderes der Nederlanden en voogdes van Karel (V)
en zijne zuster Eleonore, dat zij wist :
Danser, jouer, tant bien rire et escrire,
Peindre et pourtraire, accorder monocordes,
[Et en faire]... vibrer les cordes.

Want, gelijk de zang van de kamermuziek niet
was uitgesloten, evenmin en nog minder waren zang
en dans van elkander gescheiden.
Een merkwaardig voorbeeld van eene zang- en danspartij vindt men op een paneel ten stadhuize van
Augsburg, van het begin der 16 e eeuw. De spelers
van snareninstrumenten, die de dansende paren in hunne
bewegingen begeleiden, bevinden zich op verschillende
punten van de zaal. Of er verschillend gezongen en
gespeeld wordt op het zelfde oogenblik, kan men natuurlijk
hooren noch zien.
De gezangen die in de zestiende eeuw tot de
kamermuziek werden gerekend, waren bij voorbeeld
tweezangen, Duetti da camera geheeten, Madrigals (in
Spanje), Kamercantaten, enz.
Later werden slechts de toonwerken voor een of
meer solo-instrumenten, vooral voor strijk-speeltuigen
of klavier, dus sonaten, trio's, kwartetten, enz. kamermutiek genoemd.
In de kamermuziek laten zich, omdat elk instrument zelfstandig optreedt en zijn eigen bijzonder karakter
behoudt, de muzikale gedachten, gelijk aan elkeen wel
bekend is, op veel fijnere wijze uitwerken dan in de
saamgedrongen menigte der orkeststemmen.
De kamermuziek gelijkt deswege op eene fijn uitgevoerde teekening met de pen, die, om wel geschat
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te worden den scherpen blik en eene vriendelijke, gewillige en niet minder aanhoudende opmerkzaamheid
van den kenner vordert. De orkestmuziek daarentegen.
kan men bij de, door grootschheid van lijnen en
schittering van kleuren uit de verte treffende olieverwot freskoschildering vergelijken.

-di
De kamermuziek knoopte zich dan, gelijk gezegd
is; aan de vocaalmuziek, aan de CanTone, enz., en van
de andere zijde kwam de vorm van de Toccata, uit _
het gebruik van het orgel, het klavier en de luit ontstaan, te voorschijn. Daaraan sloot zich de Phantasie, de
Capriccio, en de Ricercara, de CanTone voor instrumenten en de Suite.
Uit deze Suite ontwikkelde zich vervolgens de bijzonderste aller toonwerken van dezen aard, namelijk de
Sonate, die ook den grondslag vormde der symphonische scheppingen in later dagen, door Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, enz., in 't leven geroepen.
In 't bijzonder werkte de viool door de verscheidenheid
van haar wezen gunstig op dezen kunstvorm. Monteverde, Marini, Farina, Fontana en Merula hadden
den weg tot de zelfstandige behandeling van dit speeltuig aangebaand, dat, door de venetiaansche muziekschool,
voor de verhevenste toonscheppingen in algemeen gebruik
was gekomen.
Reeds in het jaar 1620 ontmoeten wij een toonwerk
waarin de viool geheel zelfstandig haren weg gaat. Het
bestaat uit eene Romanese, Gagliarde en Corrente van
Biagio Marini (-I- omtrent 1660) ; en de oudste tot nu
bekende vioolsonate is geschreven door Giovanni Bat-
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tista Fontana (t 163o). De sonate verkreeg echter eerst
den uitgewerkten vorm, waarin wij haar kennen, door
Albano, Neri en Giovanni Legrenzi (1625-1690) den
meester van Caldara, Lotti, en anderen. Met de
ontwikkeling van den vorm der sonate komt echter
ook het streven naar eigenlijke virtuozen-kunsten aan
den dag. Wij vinden daarvan een voorbeeld in een
Capriccio stravagante van Carlo Farina (in den vioolsleutel geschreven!) ; hierin komen namelijk reeds dubbele
grepen, tremolo's en fluittonen voor. Maar deze middelen
tot verhooging van zekere tooneffecten dienen hier alleen
tot eene soort van kinderlijke schildering met klanken.
Zoolang het oud en het nieuw stelsel van componeeren nog met elkander kampten, was een recht
duidelijke uitdrukking eener rein muzikale gedachte
niet wel mogelijk.
Eerst toen zich eene klarere orde van modulatiën
gevormd had, welke eerst na de volledige erkenning
van Dur- en Mol- toonaarden kon ontstaan, was het
mogelijk dat de sonate naar vorm en inhoud langzamerhand de hoogte bereikte, waarop wij haar nu zien staand
Wij moeten doen opmerken dat wij hier en in
de volgende bladzijden alleen de sonate voor vioolsolo
op het oog hebben. Deze vormt een onafscheidbaar
onderdeel der ontwikkelings-geschiedenis van het vioolspel en de toonstukken voor dit instrument geschreven.
Reeds bij Neri en Marini ontmoeten wij tweeërlei
soort van sonaten, namelijk de sonata da camera en
de sonata da chiesa (de kamer- en de kerksonate).
Eerstgenoemde bestond uit eene opeenvolging van lichte,
bevallige toonstukken, Balletten (i) en A riën genoemd, die
(i) Verg. Lexicon der toonkunst van Mr. Henri Viotta, op het
Woord Ballade.
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slechts door het losse band van den toonaard aan elkander geregen waren ; daarom wordt in Frankrijk deze
Sonata dikwijls met de Suite verwisseld. De zoogenaamde
kerksonate daarentegen bevatte meestal toonstukken van
bijzondere vinding, die met zorgvol kontrapunt uitgewerkt
waren. In gene vertoonde zich een behagelijk melodisch karakter ; zij diende tot aangename verstrooiing ; deze, de
naam duidt het reeds aan, bestemd om in de kerk de
godsdienstoefening te begeleiden, had een veel ernstiger,
verhevener karakter. Daarom merkt von Wasielewski
dan ook terecht op, dat in deze compositiën, wegens
hare ideale richting en doorgaand bestudeerde bewerking der thema's, het uitgangspunt voor latere instrumentalecompositiën te zoeken is.
Behalve de sonate werd ook het Vioolconcert met
zorg beoefend.
Deze beide vormen van toonstukken voor viool
werden vervolgens door Giovanni-Battista Vitali (1644.1692; niet te verwarren met Filippo en Antonio Vitali),
alsmede door Bassani (I 657-1716) verdienstelijk beoefend.
Vitali hield zich wel is waar nog aan den dansvorm, doch Bassani, de leeraar van Corelli, maakte
zich daarvan los. Hij liep zelfs, in de omwerking en
verkorting der muzikale motieven den gewonen ontwikkelingsgang der toonkunst verre vooruit ; zijn streven
werd eerst door veel latere meesters der tonen als een
der grondslagen hunner scheppingen zichtbaar erkend
en gevolgd.
Wat andere toonzetters van dit tijdperk in het
leven riepen streefde in beteekenis de werken der laatstgenoemde meesters niet te boven.
Wij moeten daarbij evenwel het aanwenden van den
sonatevorm op het concert, wat Mazzalini (omtrent 1687)
uitvoerde, en het schrijven van vioolconcerten met
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begeleidende stemmen, gelijk Torelli (t 1708) dit in
zijne Concerti-grossideed, als eene nieuwigheid betrachten.
Torelli sprak hier eenvoudig opnieuw het beginsel
uit, wat reeds lang vóór dezen meester, aan allerlei
homophoon geschreven werken voor zangstemmen,
ten gronde was gelegd.
Hoe verdienstelijk echter de scheppingen der laatstgenoemde meesters ook waren, toch bereikte de vioolsonate eerst met Arcangelo Corelli (1653-1713), den
stichter der Romeinsche school, haar eigenlijk kunstrijk
toppunt.
Deze meester schreef bijzonderlijk sonaten in vier
deelen, waarin twee langzame tempi met twee snelle
afwisselden.
« Corelli behoort, » zegt von Wasielewski, » tot
diegenen welke koen vooruitstreven, en nieuwe banen.
openen, het scheen zijne zending te wezen het overgeleverde te zamen te vatten, te veredelen, of vollediger
te maken, en het in harmonische eenheid ter leering van
jongeren te doen strekken. Corelli's werken zijn tegen'woordig in nieuwe fraaie uitgave, door Joachim, David,
Alard, enz. bezorgd, te verkrijgen.
Hetgeen wij hier over Corelli voordroegen is ook
in zekere mate op zijnen leerling Geminiani (1686-1762)
van toepassing, die de opsteller van de oudste methodische vioolschool was. Ook Locatelli (1693-17 94) kan
nevens Corelli worden geplaatst, zoowel als Veraccini,
die in het laatste gedeelte der zeventiende eeuw leefde.
Van veel meer beteekenis nog dan de zooeven genoemde
mannen was de gelijkelijk als componist, vioolspeler
en theoreticus uitstekende stichter der Paduaansche
school, namelijk Giuseppe Tartini (1602- i 770) .
Tot dien tijd toe vertoonden de mannen die Corelli's
baan betraden nog menigen al te sterken familietrek,
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uitsluitend aan compositiën tot oefening in het vioolspel eigen. Tartini toonde zich merkelijk vrijer en
oorspronkelijker in zijne vinding van melodiën.
Vooral is over zijne dikwijls zeer uitgewerkte, langzame muzikale volzinnen eerre wondervolle poëzie verbreid ;
zoodat Tartini's vioolcompositiën ook heden nog van
welbekende violisten in 't openbaar gespeeld worden,
Tartini's werken bereiken het hoogste punt van
het oude klassische tijdperk van het vioolspel en der
toonstukken daarvoor in Italië geschreven.
In Frankrijk was om dezen tijd Jean Maria
Leclair (1697-1764) de uitstekende vertegenwoordiger der
vioolcompositiën. Hij sloot zich echter bij de kenlijke,
nationale eigenaardigheden van Corelli en Tartini aan.
In Duitschland bevorderden, om dezen tijd, bijzonder
Franz Heinrich Liber (1638-1698) en Johann Jacob
Walter (geb. 1650) het vioolspel en de compositie voor
dat instrument.
In 't algemeen toonen echter deze werken, met
die van Corelli en Tartini vergeleken, weinig zin voor
schoonheid van muzikalen vorm, en eenen tamelijk
ongelouterden smaak. Zoo schreef bijzonder Walter,
quodlebetachtige stukken, en, evenals Farina, vermaakte
hij zich op waarlijk naieve wijze, met het nabootsen
van dienstemmen. Doch, al is nu van een esthetisch
standpunt zulk streven ook verwerpelijk, zoo heeft men
daaraan toch de ontdekking van menig nieuw klankeffect te danken, die aan latere meer edele kunstrichting
ten goede kwam.
Nevens Liber en Walter kan men nu nog Stamitz
en Leopold Mozart noemen, van welken laatste de eerste
D*itsche vioolschool afstamt. Beide kunstenaars verwierven
zich groote verdienste als leermeesters in het vak des
vioolspels. Als componisten droegen zij tot de verdere
ontwikkeling der toonstukken voor viool niet veel bij.
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Met het optreden van Viotti (geboren te Fontana,
in Piëmont, gestorven te Londen in 1824) nam het
vioolspel in Frankrijk, Duitschland, België en Nederland
eene nieuwe vlucht. Men kan daarom dezen kunstenaar als
den grondlegger der nieuwere vioolspeelkunst betrachten.
Viotti was van den frisschen geest der klassische
symphoniën en strijkkwartetten van Jozef Haydn doordrongen. Daardoor werd hij wel niet de schepper van
nieuwe vioolconcerten, maar hij riep de oude tot een
nieuw leven ; want door nieuwe vinding wijzigde hij
daarvan den vorm.
De drie zoogenaamde meesters der Parijsche vioolschool -- Kreutzer, Baillot en Rode — sloten zich bij
Viotti aan, verschilden echter onderling, zoowel door
hunne leerwijze als door hunne compositiën.
Iedereen, welke eenigszins met dit vak bekend is,
weet dat de vioolstudiën van Rode en Kreutzer van
duurzame waarde zijn. Baillot schreef eenige concerten ;
doch deze compositiën getuigen meer van grondige
muzikale kennis en van gemak in de combinatie, clan
van eenen waren kunstenaarsgeest of hoogere scheppingskracht, en van de andere zijde toonen zij juist
het begin van die matheid en flauwheid, welke het fransch
vioolspel langzamerhand tegemoet ging.
Tot den kring der zooeven genoemde meesters van
liet vioolspel behoort eindelijk nog genoemd te worden
Federigo Fiorillo (1753-1812), die zich door zijne studie
ter bevordering der weekheid en gratie in het hanteeren
van den strijkstok, eenen onsterfelijken naam heeft
verworven.
In Duitschland klom onder den invloed der genoemde
meesters, en bijzonder dien van Rode, het vioolspel in
den persoon van Louis Spohr (1789-1855) tot eene
ernstige hoogte. Spohr vertegenwoordigt ons den
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grootsten lyrischen vioolkunstenaar. Hij had alle uitingen der ziel door middel van zijn speeltuig, zoo te
zeggen in zijne macht. De beginselen van Viotti,
Kreutzer, Rode heeft hij tot hoogere klaarheid en
heerlijkheid gebracht. Zijne vioolconcerten bekleeden
in de muzikale literatuur eene eerste plaats. Allen zijn
tot de voordracht zeer geëigend ; zij zijn tot het
bereiken der hoogste vioolspeelkunst onontbeerlijk.
In de voetstappen van laatstgenoemden meester trad
vooreerst Molique: Zijne concerten bezitten echter niet
het warme zieleleven van die zijns voorgangers. Zij zijn
smaakvol, maar koud als marmer. Bovendien zijn zij
bijzonder op de vaardigheid der virtuozen berekend.
Een andere leerling van Spohr, zoo wel als bearbeider
van bestaande werken, als vv egens zijne oorspronkelijke
werken en zijne verdienste als leeraar bekend, is Ferdinand David (1810-1873). De talrijke concerten, variatiën, enz. van dezen toonkunstenaar dragen geen sterk
uitgedrukt karakter, evenmin als die der meeste zijner
tijdgenooten. Hij bouwt voort op moderne franschbelgische voorbeelden.

Voor dat wij de nieuwere kunstenaars nu verder
bespreken, moeten wij nog eenen blik werpen op de r
ontwikkeling van de eigenlijke, wij zouden kunnen
zeggen eenzijdige, moderne virtuoziteit.
Reeds bij Locatelli, Lolli en eenige andere violisten van dezen tijd vertoont zich het uiterlijk effectbejag. Doch alle deze pogingen waren slechts zwak
kinderspel te vergelijken bij de kunstvaardigheid, die
door Nicolo Paganini (geb. 1782, te Genua, dus
weder een Italiaan ; gest. 184o te Nizza) op het kleine
ahorn- en dennenhouten met vier darmen bespannen
kastje werd ontwikkeld.
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Paganini verschijnt onder de vioolspelers zijns tijds
als een alleenstaande grootheid, als eerre vurige ster,
die, zonder in de normale kunstontwikkeling eenen
trap in te nemen, zonder tot een geheel gesternte te
behooren, alles overschittert.
Hij tooverde geheel met nieuwe effecten, waarvan
men vóór hem geene gedachte had.
Alles te zamen genomen (I) kan echter het verschijnen dezes Genueeschen meesters niet als e e n e zege n r ij k e gebeurt en i s in de geschiedenis van het vioolspel
beschouwd worden; want in de eerste plaats ontstond daaruit een wedstrijd in kunstvaardigheid onder de moderne
virtuozen, of beter, onder de hand- en vingerhelden.
Daardoor werd diegene voortaan koning van den
dag verklaard, welke reeds alleen door werktuigelijke
vaardigheid zijnen mededinger wist te overtreffen.
De tweede vioolkunstenaar dier dagen, nevens dezen
« eersten », (gelijk Paganini zich zelven, naar men zegt,
eens betitelde, ter gelegenheid van een gehoor bij den
keizer van Rusland) de tweede in grootte is de Pool
Lipinsky (1790-1861). Charles Lafont (178 1 -1 839) behoort
ook tot deze rij, zoowel als Henri Ernst (1814-1865).
Men kan zeggen dat deze laatste bij Paganini te vergelijken is, gelijk Spohr bij Molique ; want ofschoon
Ernst een leerling van Mayseder was, reisde hij Paganini langen tijd van oord tot oord na, om de geheimen
der kunstvaardigheid van dezen wonderman, (zooals
Lobe hem noemt) te bespieden en te verklaren. Toch
overtrof Ernst zijn voorbeeld in een zeker opzicht.
Zijne toonwerken staan in diepte van gevoel verreweg

(i) Wij bespreken hier niet in 't bijzonder de waarde van
sommige compositien des spelers.
22
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boven die . van Paganini, en blinken ook voor den
muzikalen bouw daarboven uit. Wij herinneren hier
bij voorbeeld aan de bekende Elegie, aan het Fis-mol
concert, en aan de Phantasie op thema's uit Rossini's
Othello.
Met Henri Ernst streden de Italiaan Bazzini (geb.
1818) en de belgische Henri Vieuxtemps (1820-1881), een
leerling van Charles de Bériot, om den voorrang. Wat de
vioolwerken dezer kunstenaars betreft, moet aan Vieuxtemps bepaald de prijs worden toegekend. Zij zijn door
den geest eener natuurlijke, ware phantasie (Romantiek)
bewogen. Ook door oorspronkelijkheid en rijkdom van
vinding, door geestige behandeling en glansrijke orkestratie
munten zij boven de compositiën van Ernst en Bazzini
uit (I).
De eigenlijke geboortegrond der moderne vioolvirtuozen is de belgisch-fransche school, waarvan de hoofdvertegenwbordigers zijn : de Bériot (1820-1870), Prume
(1816-1849), Léonhard (geb. 1819) en Alard (geb. 1815)
uit Bayonne.
Door deze meesters werd het bevallige salonspel
bijzonder gepleegd. Aan hen hebben de tegenwoordige
virtuozen, Wieniawski (1835-188o), Lotto (geb. 1840),
Sarasate (geb. 1844), Sauret (geb. 1852), en anderen hunne
vorming te danken. Ja kunstenaars als Ole Bull, de
Zweedsche Paganini (geb. 181o), David, Bott, Hauser
(geb. 1822). Remény (geb. 183o), Jean Becker (geb. 1836),
Auer (geb. 1845), Wilhelmi (geb. 1845), Marsick en anderen,
welke niet dadelijk tot gene school behooren, vermochten

(1) Men vergelijke Fiihrer durch die Violinliteratur (Leipzig, Jul.
Schubert). Daarin zijn de werken van laatstgenoemde kunstenaars
bijeen gesteld, en door den schrijver dezes grondig besproken.
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toch, noch in hunne compositiën (voor zoo verre zij er
schreven), noch in hun spel, zich aan den invloed van bovengenoemde meesters te onttrekken.
Omgekeerd konden de nieuwere belgische en fransche
vioolkunstenaars, b. v. César Thomson en Eugène Isaye
zich van den invloed van den meer ernstigen duitschen
kunstgeest niet geheel vrijhouden.
Het gevolg daarvan is een tegenwoordig heerschend
cosmopolitisme in de uitvoerende kunst; eene soort van
compromis wat de virtuozen met den duitschen kunstgenius gesloten hebben.
Doch tegenover dit verschijnsel komen er meesters
voor, die gedeeltelijk door het onderwijs, gedeeltelijk door
het voorbeeld, het onafhankelijk ideaal der toonkunst in
alle reinheid en gestrengheid handhaven en door hun spel
schijnen te bereiken.
Onder de vioolspeelsters staat in dit opzicht mevrouw
Normann-Neruda (geb. 1839), en onder de violisten de
tot heden onovertroffen vertolker der diepzinnigste vioolcompositiën, Jozef Joachim (geb. 183 r) en zijne school
boven aan.

Dat het vioolspel zich aldus weder uit de kwijnende
slapte der virtuoziteit, welke in de eerste twintig, dertig
jaren onzer eeuw heerschee, weder tot hoogere beteekenis
begint te verheffen, moet in groote mate daaraan toegeschreven worden, dat niet de violisten in 't bijzonder,
maar in 't algemeen de toonzetters van waren roep en
groote gaven zich meer en meer met compositiën voor
de viool bezig hielden, en, hetzij in den vorm van een
concerto, eene phantasie, of dergelijken meer, werken
schreven van zeer degelijken muzikalen inhoud, die verreweg de gewone virtuozenstukken overtreffen.

348

TOONKUNST.

De vroeger bestaande verhouding is omgekeerd ; de
kunstvaardigheid wordt niet langer als hoofdzakelijk vereischte ter uitvoering eener compositie vereischt, maar
wel als middel beschouwd, om eene hoogere gedachte
uit te drukken, in geval die vaardigheid daartoe noodig is.
Aldus ontstonden, op het voorbeeld van Beethoven,
de groote, als symphonie gedachte concertos van Men delssohn, Bruch, Brahms, Raf, Reinecke, Gade, Litolff,
Saint-Saëns en anderen.
Doch niet alleen aan den nieuwere componisten
hebben wij de herleving en verfrissching van de moderne
vioolspeelkunst te danken, maar ook aan den terugkeer
tot de aloude groote meesters en door de ontwikkeling
van den historischen zin, welke dien in de hand werkt.
Want het is juist deze zin die ons leert, wélke kunstuitingen als toevallig en oppervlakkig, wélke andere als
deugdelijk echt moeten beschouwd worden ; wit alleen
op den oogenblikkelijken smaak berust, en wat duurzaam
zal wezen en verdient vereeuwigd te worden.

nICHTKUVST, LETTEREN.
Athvi c1

i

Direr en « De vier th np ramnenfrn
door Dr JOZEF DANK6.

R. Jozef Dank® uit Esztergom (Gran) zond ons,
vó®r eenigen tijd een naar vorm en inhoud
even zorgelijk behandeld opstel, over de verhouding van Albrecht Durer tot de « hervorming ».
Deze studie is deswege van gewicht, dewijl vele
geleerden, zoowel onzer dagen als van vroegeren tijd,
meehen te kunnen aantoonen, dat Durer hervormingsgezind was ; ja waarschijnlijk vele denkbeelden van
Luther had omhelsd.
Gelijk elke groote redenaar gaarne eens pro domo
spreekt, zoo is iedereen min of meer belust om de
begrippen of meeringen die hij voor waarheid houdt
niet alleen te verdedigen, maar die ook door anderen
als zoodanig te zien erkend.
Het is verder eerre edele en natuurlijke drift, personen die men half kent, als broeders in 't geloof te
beschouwen. Kortom, een christenmensch ziet gaarne in
elk wiens geloof hem onbekend is een Christen, de Jood
een' Jood, de vrijdenker eersen vrijdenker. Zoo beschouwt de katholiek zekere beroemde mannen der laatste
eeuwen gaarne als katholieken, de protestant die personen als protestanten, zonder te weten wat hun juiste
standpunt was in vragen betreffende het geloof.
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De katholieken houden Shakespeare en Hugo de
Groot gaarne voor zonen der katholieke Kerk ; evenzoo
achten de hervormden dat Albrecht Durer een der
hunnen is geweest, omdat zijn katholicismus niet bepaald
uit zijne werken kan worden aangetoond.
Op dergelijke wijze is het gesteld met dichters en
geleerden wier nationaliteit niet juist kan worden aangegeven'. Verschillende natiën beschermen gaarne zulke
mannen als uit hun midden gesproten, in welk land
zij ook zijn geboren, waar of zij ook hebben geleefd en
gearbeid.
De eene is van meening dat de geboorteplaats de
nationaliteit bepaalt, de andere meent, het land waar
de geleerde het meest van invloed is geweest heeft het
recht hem den zijnen te noemen, enz.
Welnu, wil Mgr. P. F. X. de Rain, in zijne Hagio,raphie nationale de zendelingen die aan den Dollar
werkten, zoowel als diegenen welke aan de boorden
van de Moezel het geloof verspreidden, tot « nationale
heiligen )) van het tegenwoordige België rekenen, wil
men verder Pater Poirters liever in het Noordbrabantsche dorp Oosterwijk, of in het Zuidbrabantsche dorp
van dien naam bij Herenthals het eerste daglicht laten
aanschouwen, en willen de dorpelingen, de provincie,
het land (Noord of Zuid) erop fier zijn dat Poirters'
moeder zich in dit of dat dorp in 't jaar i6o6 ophield -- of wil men omgekeerd beweren dat Mercator
(Gerard Kremer), uit Rupelmonde in Vlaanderen geboortig,
een Duitscher is, omdat hij het grootste gedeelte zijns
levens buiten Nederland heeft gewerkt, te Duisburg is
gestorven, en zijne werken aldaar, te Keulen en te Bazel
zijn uitgegeven?... Daarvan zal de wereld niet ondergaan !,
Maar men heeft dan te meer recht Poirters een' Belg
te noemen, want in Belgenland vooral leefde en werkte hij
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Meer dan de nauwkeurige kennis der geboorteplaats,
en die van de Kerk of gemeente waartoe deze of gene
vermaarde man behoorde, komt het mij belangrijk voor
te weten, of een kunstenaar de roeping der kunst heeft
verstaan, en hoe hij die heeft verstaan ; of een ander
het gewicht der schoone letteren kende, en of hij zijne
kunstvaardigheid gebezigd heeft tot het nastreven van
waarheid en schoonheid ; of een derde een edel bouwmeester, even kunstrijk als fijn van geweten is geweest,
om zijne monumenten te doen beantwoorden aan het
doel waarvoor zij zijn opgericht --- en of hij schoone
lijnen en kleuren aan doelmatige inrichting heeft weten
te paren...
Velerlei vragen naar geboorteplaats en godsdienstige
overtuiging staan hierbij, dunkt mij, voor onze lezers,
in belangrijkheid achter.
Dan alleen, in geval d3 juiste kennis dezer zaken
de beoordeeling der kunstwerken moet ophelderen,
schijnen die vragen mij van bijzonder gewicht voor
het lezend publiek.
Doch meestal zullen wij daarom niet nader komen tot
de kennis der oneindige waarheid en schoonheid, wanneer wij nauwkeurig weten aan welke geloofsbegrippen
zekere kunstenaars in hun leven getrouw zijn gebleven
of ontrouw zijn geworden, en of zij op den linker of
rechter oever eener grensrivier zijn geboren. Meermalen
geschiedt het integendeel dat de juiste kennis dier
nevenzaken het oordeel benevelt, en dat de schatting
omtrent eenen kunstenaar verandert naarmate men beter
weet of hij katholiek of niet, hervormd of niet, jood
of vrijdenker is geweest.
Het komt mij wel eens voor dat Albrecht Durer,
hoe groot zijn genie ook zij, toch een deel van den
lof dien men hem toem aait daaraan te danken heeft,
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dat men in hem een' vriend der in zijnen tijd opkomende leer heeft gezien ; want werkelijk zou men oppervlakkig zeggen dat er tusschen zijn geloof als katholiek
en zijne werken eenige tegenspraak bestaat. Dit is
echter inderdaad niet zoo.
Althans blijkt, volgens Dankó, uit geene zijner
schilderwerken noch schriften, dat hij opgehouden
heeft aan de geloofsleer der katholieken trouw te zijn ;
al moge hij ook eenen afkeer hebben gehad van de
misbruiken, welke in zijnen tijd, zoowel op geestelijk
als op wereldlijk gebied bestonden.
Daar nu de geest van Durers werken beter verklaard
kan worden, wanneer wij 's meesters bedoelingen kennen,
is de vraag naar Albrecht Durers geloofsleer gewichtiger
dan zulke vraag in 't algemeen, en is het opstel van
Dr Dankó geene onvruchtbare daad. Wij hebben echter,
wegens de uitgebreidheid der stof, de geheele « theologische
studie » onzen lezers niet mogen aanbieden, dewijl het
meerendeel daarin geenen bepaalden smaak zou hebben
gevonden. Met toestemming van den geleerden schrijver
maken wij onze lezers evenwel met dat gedeelte van
het werk bekend, wat zich onmiddelijk aan een van
Durers meest bekende schilderwerken sluit ; namelijk
aan de twee paneelen der Oude-Pinakotheek, te Munchen,
welke men a Durers apostelen » pleegt te noemen, en
welke den uiterlijker vorm van luiken van een altaarstuk (triptiek) hebben.
Wij laten nu onzen begaafden kunsthistoricus aan
't woord. Het volgend opstel vormt het slot zijner uitvoerige studie.
PAUL ALB. TH.

Albrecht Durer zag de « hervorming » niet zonder
belangstelling, niet onverschillig in 't leven treden. Hij
heeft die evenwel noch door de graveernaald, noch
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door de teekenpen of 't penseel bevorderd. Wel heeft
hij in 't jaar 1524 de beeltenis van Philips van Saksen
in koper gegraveerd, en in 1526 daarop het portret
van Melanchton laten volgen, doch in dezelfde jaren
beeldde hij ook de familie Pirkheimer en Erasmus van
'Rotterdam met de graveernaald af. In eerstgenoemde
portretten is dus niet de uiting van een of ander
beginsel te zoeken.
In 1526 schilderde Durer ook het portret van
.Holzschuher (Berlijn), die een aanhanger was van die
partij welke Luthers eerste optreden met bijval begroette,
doch zich later van hem afkeerde.
Men heeft ook de bekende levensgroote beeltenissen
,der vier heiligen aangevoerd, als bewijs dat Albrecht
Durer niet aan de beginselen is getrouw gebleven,
waarin hij was opgevoed.
Hoe is het hiermede nu gesteld? Men noemt
die figuren (( De vier Apostelen ». Voorgesteld zijn
Petrus, Paulus, Joannes en de evangelist Marcus. Zij
bevinden zich, gelijk iedereen weet, in de Oude Pinakotheek, te Munchen, onder n° 247 en 248. Zij zijn
met. 2.04 hoog, met. 0.74 breed, geteekend met Durers
monogram en het jaartal 1526 ; Professor L. Raab heeft
die vier figuren, op de grootte van 68 X 52 cent.
onlangs fraai geëtst.
De naam Vier Apostelen of Vier Evangelisten, dien
men aan de figuren pleegt te geven, is echter onjuist.
Men moet die heeten De vier Temperamenten of Gestellen.
De schrijfmeester Neudorffer, een vriend en medewerker van Durer, verhaalt het volgende, in zijne
Berichten over Neurenberger kunstenaars : (1)

(i) Nachrichten von Kunstlern and Werkleuten in Nurnberg,
A. D. 1547, uitg. LOCHNER, Quellenschriften fur Kunstgeschichte,
Weenen, 1875, bi . 132, 3, n o 41.
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u Hij (Durer) schildert de paneelen (malet die
[Landauer] Tafel) op Allerheiligen, en vereerde mijnen
Heer den Raad met vier schilderstukken (Bilder) van
levensgrootte. Hij schilderde die in olieverve, in de
bovenkamer van het regiment (in der obern Regimentsstube). Men moet daarin eigenlijk een bloedmensch
(Sanguinicum, S. Petrus) eenen galachtige (cholericum,.
S. Paulus), eenen phlegmaticuin (S. Marcus) en eenen
neerslachtige (melancholicum, S. Joannes) erkennen ».
In oude schilderij berichten noemt men deze figuren
werkelijk De vier temperamenten. Op de kopij te Bamberg, zijn die vier titels te lezen (I).
De verdeeling van het menschelijk organisme in
vier temperamenten, was toenmaals de grondslag der
beschouwing van de menschelijke natuur in de physiologie, de ziel- en geneeskunde ; de sterrenwichelarij ging
daarvan uit bij hare verklaringen en voorzeggingen.
Durer week van de beschouwing zijner tijdgenooten
niet af, en verleende aan zijne voorstelling, naar toenmalige begrippen, een wetenschappelijk kleed. Hij wilde
de verscheidenheid in den menschelijken geest door
genoemde vier typen aanschouwelijk maken.
In October des jaars 1526 schonk de kunstenaar
aan den Raad zijner vaderstad dit hooggeroemde werk,
als uitdrukking van zijnen vaderlandschen zin.
Hij voegde eenen brief daaraan toe, waarin hij zich
zelven en zijn werk in 't algemeen zeer klein acht.
Doch hij verzekert op deze « tafels » zooveel vlijt aangewend te hebben dat de Raad die toch misschien
welgevallig en gunstig zal willen aanvaarden (2).

(1) HELLER, Das Leben and die Werke A. Durers, Bamberg,
1827, II, 1, 142.
(2) F. CAMPE, Reliquien von Albrecht Durer, Nurnberg, 18281
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Heller is van meening dat Albrecht Durer naar
zijne christelijke gezindheid deze schilderstukken aan
eene katholieke kerke hadde geschonken, indien hij niet
gevreesd had, dat de beweging op kerkelijk gebied
zijn werk hadde bedreigd. Daarom verkoos hij liever
die in zekerheid op het stadhuis te plaatsen. De
Neurenberger Raad nam het prachtige geschenk inderdaad met welgevallen aan, doch besloot, op Zaturdag
den 6n October de « tafel mit vier bilden » niet
zonder vergoeding des schilders te aanvaarden. Deze
mocht opgeven « wat hem daarvoor toekomt » (I).
Durer ontving nu 112 rhijnsche guldens. Honderd
jaren lang bleef het heerlijke werk op de aangewezen
plaats te Neurenberg. In Augustus 1627, stelde de Raad
de schilderijen ter beschikking van keurvorst Maximiliaan van Beieren. De nieuwe bezitter liet de onderste
deelen daarvan, waarop bijbelteksten geschreven stonden,

bl. 57, 8. De tekst van den brief is zoowel wat zin als vorm
betreft waard gekend te worden : « Fursichtig Erber weis Lieb
Herren. Dieweil ich forlangst geneigt wer gewest, E. W. mit meinem kleinwirdigen gemel zu einer gedechtnus zu fereren, hab ich
doch solchs aus mangel meiner geringschebzigen Werk underlassen
muessen, dieweil ich gewusst, lass ich mit demselben for E. W.
nit ganz wol het muegen besten. Nachdem ich aber dise Vergane
gen Zeit ein Thafel gemalt and darauf mer Fleis Bann ander Gemel
gelegt hab, acht ich nyement wirdiger die zu einer gedechtnus zu
behalten dan E. W. derhalb Ich auch dieselben hie mit Derer
Underthenigs Vleis pittent, die wólle diese meine kleine schenk
gefellig and gunstlich anemen and mein gunstig lieb Herren wie
bisher ich albey gefunden hab, seyn and bleiben. Das will ich mit
aller Underthenigheit um euer Weisheit zu verdienen geflissen sein. »
(1) J . BAADER, Beitrage fur kunstgeschichte, Nurnbergs, I, g.
« Item ails Albrecht Durer ein tafel mit vier bilden zue seiner
gedechtnus gecoacht and damit verert; Ist bey eynem erbern Rath
erteilt dem gemelten Durer zusagen, eynem erbern Rath sey mit
nichten gemeynt, soliche tafeln dergestallt zu haben, sonder seyen
erpötig, das zu gedechtnus zu behalten, aber nicht mynders erpbtig
Ime dafur zu bezalen, was er daran verdient habe. »
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wegnemen, en die stukken, met de kopijen van Gartner,
naar Neurenberg terug zenden, alwaar zij zich sedert
dien tijd bevinden (i).
Wie met onbevangen blik deze groote figuren te
Munchen aanschouwt, zal noch in de keuze der stof,
noch in de groepeering, evenmin als in de afgezaagde
bijbelteksten eene herinnering aan de hervorming ontmoeten, of er uit zien in welke verhouding zich Durer
in 1526 tegenover haar bevond (2). Fr. Kugler evenwel
kenteekende die paneelen als het oudste afgewerkte kunstwerk, wat aan het protestantismus is ontsproten. En
Rettberg (3) noemt het een waardigen tegenhanger van
Luthers lied « Ein' feste Burg ist unser Gott ».
« Ook dient opgemerkt te worden dat niet Petrus
en Paulus, maar Joannes en Paulus op den voorgrond
zijn gesteld. Joannes houdt het geopende boek in de
hand ; en het ziet er zoo uit als leerde Paulus daarin lezen.
Het ligt echter niet in Paulus' karakter veel muggen te
ziften, maar wel met het zwaard voorwaarts te streven ».
Tegen zulk eene onhistorische opvatting der voorstelling is de kunstkenner prof. G. F. Waagen (4.) opgetreden. Zahn (5) laat de al of niet godsdienstige strekking
geheel ter zijde, zich alleen bezig houdende met het
grootsche der vormen en den adel der mantelplooien.
Ludhardt (6) daarentegen ziet in de voorstelling eene

(1) BAADER, Beit,•age, I, 12, vlg.
(2) Handbuch der Geschichte der Malerei, I, uitg. v. 1837,
III, uitg. v. 1867.
(3) Nurnbergs Kunstleben in seinen Denkmalen dargestellt.
Nurnberg, 1854, bl. 115.
(4) Handbuch der Geschichte der Malerei, I, Handbuch der
Deutschen und Niederlandischen Malerschulen. Stuttgart,1862, I, 199.
(5) Dfirers Kunstlehre, and sein Verhaltniss Tur Renaissance.
Leipzig, 1866, ,b1. 104.
(6) Hans Sachs and Albrecht D firer . Leipzig, 1875, bl 52.
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beeltenis der reformatie in de volle beteekenis van het
woord. Doch Woltmann (r) meent dan weer, dat deze
gestalten, ofschoon reformatorischen geest ademende, geen
partijstandpunt van den kunstenaar aanduiden. Hubner (2)
meent op zijne beurt, dat (( uit deze heldengestalten
van het christelijk geloof de volle grootheid van het
herwonnen evangelium spreekt ». W. Schmidt (3) was
ook van meening dat de kunstenaar « in deze figuren
zijne evangelische geloofsbelijdenis en gehechtheid aan
de reformatie wilde uitspreken.
Daartegen protesteerde dan weder, een paar jaren
later de godgeleerde Merz (4), naar wiens meening « het
schilderstuk geenszins als een gedenkteeken der hervorming moet worden beschouwd.
De Neurenberger geschiedschrijver P. W. C. Loch.
ner (5), in 1861, en de katholieke godgeleerde J. Sighart (6)',
in 1863, keeren nu met hunne meening tot de aloude
opvatting terug, als stelde het werk vier temperamenten
voor. Thausing (7) zegt dat in de eenvoudigheid der
voorstelling, op de breede plooiing der gewaden, en de
geweldige uitdrukking der gelaten de koenste daad des
duitschen volks, de reformatie geschreven staat en
voegt daar de verrassende veronderstelling aan toe, dát
deze groepen de luiken waren van een altaarstuk, van
binnen te zien ; terwijl voor de buitenvakken oorspron-

(1) Die Deutsche Kunst and die Reformation. Berlijn, 1871,
bl. 28.
(2) Durers Festrede. Dresden, 1871, bi. 31.
(3) A . Durer. Leipzig, 1877, bl. 33.
(4) Christliche Kunstblatter, 1879, bl. 20.
(5) Lebenslaufe beruhmter and verdienter Niirnberger. Nurnberg, 1861, bl. 57.
(6) Geschichte der bildenden Kunste im Kónigreich Baiern. Munchen, 1863, II, 274.
(7) Durer, II, 274.
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kelijk de bekende Adam en Eva van i 507 bestemd
waren.
Deze figuren kwamen eveneens op het stadhuis, en
zouden later bestemd zijn geworden om het Laatste
Oordeel tot middenstuk te krijgen, waarvan de schetsen
zijn terug gevonden.
Ook Zucker (z) merkt op : « Dat deze gestalten
,als deelen van een grootsch altaarstuk gedacht zijn, is
eene door Thausing met goed vertrouwen uitgesproken
veronderstelling. Doch het is moeielijk daarvan de waarschijnlijkheid te bewijzen ».
Zucker schijnt ons echter op zijne beurt bezijden
de waarheid te wezen, zeggende : dat « Durer, in tegenspraak met de leer der katholieke kerk, aan S. Petrus
tene ondergeschikte plaats heeft aangewezen »... « Dan
komt nog de vraag op », zegt hij verder, « waarom
Durer juist Joannes nevens Paulus heeft gesteld? »
Ik geloove Zucker heeft nooit bij Horatius de
plaats uit de Ars poetica 9, rol gelezen, over de vrijheden welke de kunstenaars zich mogen veroorloven.
Dat Durer aan Petrus eenen voorrang boven de
andere figuren wilde geven, wordt daardoor getoond
dat hij hem de bekende sleutels in de hand geeft,
zoowel als door het daarbij gestelde onderschrift.
Waarom Darer verder S. Marcus als vierde figuur
schilderde is niet moeielijk te verklaren. Naar de oudste
oorkonden der kerk was de gemeenzaamheid tusschen
t s. Petrus en S. Marcus zéer innig, en werd Marcus
steeds de Hermeneut (Verklarer) S. Petri genoemd (2).
Aan elk der ' vier heiligen is eene aanhaling uit

(i) Bi. 34.
(2) EUSEBIUS,

Hist. Eccl. III, 39.
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,zijne eigene schriften toegewijd, met eenige inleidende
woorden , welke algemeene waarschuwingen bevatten,
als deze. « De wereldlijke regenten mogen bedenken dat
zij het goddelijke woord doen eeren. Daartoe vermanen
hun deze figuren. » Want Petrus waarschuwt tegen de
valsche profeten en verderfelijke secten. Joannes zegt
Men moet niet iederen geest gelooven, maar dezulken
alleen die Jesus Christus belijden. » Paulus schrijft dat
in de jongste tijden menschen met allerlei slechte hartstochten zullen optreden. « Maar Gods kracht zal de goeden
steunen. » S. Marcus schrijft over de aanmatiging der
schriftgeleerden, die huichelachtig en gierig zijn (I).
á(

(i) Alle weltliche regenten in diesen ferlichen zeitten Nemen
billich acht, das siê nit fur das gattlich wort gethon noch dannen
genommen Naben. Darauf horent dise trefflich vier menner Petrum,
Johannem, Paulum and Marcum Ire warnung.
Petrus spricht in seiner andern Epistel Im andern Capitel
also : Es waren aber auch Falsche propheten unter dem volck,
wie auch unter euch sein werden falsche lerer, die neben einfuren
werden verderblic seckten and verleucken den Herren der sie
erkauft hat unnd werden uber sie foren ein schnell - verdanies.
Und vile werden nachvolgenn Irem verderben , durch welche
ward der weg der warheit verlestert werden, Und durch geitz
mit erdichten wortten werden sie hantieren Uber welche das
Urtail von langes here nit saumig ist.
Johannes in seiner ersten Epistel Im vierten Capittel schreibt
also ir lieben glaubt nicht einem yechlichem geist. Sondern proffen
die geister, ob sie von Gott sind Denn es sind vil falscher propheten
.sufgangen in die welft. Daran erkennt den geist gottis Ein yetlichen geist der da bekennet das Jhesus Christus ist komen in
das Fleisch, der ist von Gott Und ein yetlicher geist, der da nicht
bekennett das Jhesus Christus ist komme in das fleisch, der ist
,nicht von Gott. Unnd das ist der geist des widerchrists von
welchem ir habt gehóret, das er kompt Unnd ist yetzt schon in
der welft.
In der anderen Epistel zum Timotheo.
In dem Britten Capittel schreibt S, Paulus also Das sollter
aber wissen, das zu dem letzten zeitten werden mennschen sein
die von sich selbst halten, geytzig, stolt, .hoffertig. Lesterer, den

36o
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Door deze woorden wordt dan, naar Zuckers en
Thausings meening, het standpunt aangegeven dat de
kunstenaar anderhalfjaar voor zijnen dood innam, toen
hij het kunstwerk aan de stad Neurenberg vereerde.
Thausing schrijft dan eindelijk nog (i) , dat de
bovengestelde woorden moeten betracht worden als Durers
testament, als kunstenaar, als mensch, als patriot, en
als evangelisch christen.
De schrijver verzwijgt echter wat Neudorffer bericht (2),
dat hij als schrijfheester naar eigene vinding de teksten
aanbracht (3).
Hierdoor wordt de beteekenis niet weinig bevestigd
en de gevolgtrekking die Thausing uit de bijbelteksten
afleidt verliest merkelijk aan waarde.
Woltrnann (4) geeft toe dat de teksten een getuigenis
geven van den kamp welke er in die tijden heerschte,
doch slechts « een getuigenis van zaken die door den
strijd niet zijn ondergegaan. » Hadde Durer aanhalingen
tegen de leer der katholieke kerk willen bezigen, dan

Eltern ungehorsam, undanckpar, ungeistlich, unfreundlich, storrig,
schender, unkeusch, unguttig, wild, verrether, freveller, auffgeplasene,
die mer lieben die wollust den Gott, die da haben das geperde
eines gotseligen Wandels. Aber seine Krafft verleucken sie, Unnd
von solchen wende dick, ausz denselben sind die die heuser
durchlauffen and foren die weiblein gefangen, die mit sunden (ita)
beladen sind and foren mit mancherlei lusten Lernen ymer dar
and kunden nymer zur erkentnus der warheit komen.
Sant Marcus schreibt in seinen Evangelium Im 12 Capittel
also Under leret sie and sprach zu Inen habt acht auff die
schrifftgeleitten, die gehe,, gem In lanngen kleidern Unnd lassen
sie (sic, sich ?) gern grussen auff dem marckt, Und sitzen gern
oben an in den schulen and ober tisch. Sie fressen der wittwen
heuser unnd wenden langs gepet fur. Dieselben werden dester
mehr verdambnus empfahen.
(1) Bl. 281, 4.
(2) T. a. p. n. 6q, bl. 168, vlg.
(3) a Die vorgemelten vier Bilder beiden Fessen schrieb, and
etlich sprach heiliger Schrift bezeichnete » zegt Durer.
(4) T. a. p. bl. 29.
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hadde hij, « die de toenmalige vlugschriften kende », voor
zijne onderschriften meer bijtende genomen.
Uit de thans gekozene kan men vijanden aller aard
verstaan...
Al reeds voor twee eeuwen, en nog vroeger schreef
J. Sandrart (I) dat Durer de meening van den humanist
CEcolampadius aangenomen had, en beroept zich daarbij
op Durers voorstelling van het heilig Avondmaal. Durer
heeft het H. Avondmaal driemaal voor de houtsnede
geteekend, en dat wel op de wijze als de voorstelling
bij het volk bekend was. Het is dus een oppervlakkig
pluizen, wanneer Sandrart hierin een bewijs vindt van
J. D.
Durers protestantismus.
Wij besluiten dit artikel met onzen dank aan
Dr. Dankó, welke zich, uit het verre Hongarije, door
zijn opstel, rijk aan leering, aan ons heeft verplicht.
Wat men ten slotte ook van Durers geloofsbegrippen moge denken, zeker is het, dat hij meer dan
aan eenig ander land, voor zijne kunst aan Nederland
dank verschuldigd is. Hierover zijn de kunstgeleerden
het eens, die zich door de pen van Kugler (2) uitspreken,
zeggende : a Het schijnt dat Durers reis naar de Nederlanden, op gevorderden leeftijd (5o jaren oud, in. 1520 en
1521), hem de eenzijdigheid van zijne kunstrichting
hebbe doen inzien, en de aanleiding was tot de
pogingen, van dien tijd af door hem gedaan, om zich
los te maken van dat gebrek.
P. ALB. TH.

(1) Teutsche Academie, 1675, II, D. III, 223.
(2) Kunstgeschichte, II, 723.
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Vonfitt ato TritrbiAttr.
(Vervolg van bladT.

229.)

Inwijding van het Stadhuis te Amsterdam,
door N.

VAN REUTH.

IJ komen terug op de 1 nzvijding van het
Stadhuis. Ziehier den aanhef
Vs. i . Gelijk nu de akkerman de zeisen slaat in de aren,
En heenstreeft door een zee van goud en gouden baren,
Zoo wekt ons Amsterdam, door overvloed van stof,
Om in den vruchtbren oogst van zijnen rijken lof
Te weiden met de penne, en vroolijk in te wijen
5.
De hoogtijd van 't Stadhuis en burgerheerschappijen,
Meteen de jaarmarkt, die met haren open schoot,
Alle omgelegen steên en bondgenooten noodt
Op 't heerelijk banket van allerhande gading,
10. Die 't nimmer zat gezicht genoegen en verzading
Belooft door zooveel schat, gerief, verscheidenheên
Als kunst en handwerk hier nu stapelen op een.
Gij Heeren, die de Stad, gelijk vier hoofdpilaren,
Met raad en wijsheid stut, in 't rijpste van uw jaren,
Groot achtbre Vrijheer Graaf, en Ridder Maarseveen,
40. Oprechte telg van Tol, en Spiegel, die 't gemeen
Ten burgerspiegel strekt, gewaardigt ons gezangen
Te hooren, daar 't muziek uw intreê zal ontvangen
Met blijdschap op den stoel, en 't eerlijk wapenkruis;
Uw burgemeesterschap, het ingewijd Stêehuis
45 . Versieren, meer dan kunst, besteed aan witte marmers;
En de oude burgerij haar hoofden en beschermers
Begroeten, uit den drang van overal vergaard ;
De Burgemeesters zijn met recht alle eere waard.
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De zwakheid van den mensch, zoo gaat de dichter
voort, behoort gestut te worden door loon en straf,
dit eischt het gezag en de wettige orde. Om gezag en
orde te handhaven is het noodig dat er eene Overheid
bestaat, die het volk in toom houdt. En wil de Overheid haar ambt voeglijk uitoefenen, dan behoort zij een
huis te hebben, waarin zij vergaderen kan ten dienst
der stede. Tot heil van den burgerlijken staat is dus
het Stadhuis onontbeerlijk. Het dient dan alom ten
toeverlaat en vrijburg van het volk, dat zich gerust
aan zijne zaken wijden, en vertrouwen kan op zij ne
Vaderen, de Burgemeesters, die voor de burgers als
hunne kinderen waken, en toezien dat geen storm der
stede poorten noch wallen genaakt. Zoo doende blijft de
gemeente gespaard voor schipbreuk in het zich verheffen der oorlogsbuien, die den burgerlijken staat beroeren en ten gronde richten, tenzij dit de Hemel afwere,
welke de Heeren der Overheid handhave, en hen doe
gelijk zijn aan pijlers, die vele duizenden huizen als
in één Stadhuis besloten, stutten. Dit ééne Raadhuis
is het hart van geheel de stad en al de sta dgenooten,
die 't hart dank zeggen voor zijn levendigen gloed;
omdat het bogen kon en nog steeds kan op rustige
bewindslieden, staat Venetië sints twaalf eeuwen als een
metalen rots te midden der baren pal; om die reden
blinkt Keulen, mijne wieg, reeds zestienhonderd jaar
uit; daarom stond Rome schier zes paar eeuwen
onwrikbaar vast, eer de Noordsche volken het overheerschten. Al handhaaft de Overheid, in oorlog en
geweld, de steden eeuw op eeuw, eindelijk hebben deze
den bij lotsbeschikking toegestanen eindpaal van hun
bestaan bereikt. Aan hetgeen stervelingen bouwen, is
geen eeuwig bestaan gegeven. Alles wat van deze
aarde is, is vergankelijk. Wie iets duurzaams zoekt,
heffe daarom zijn hart omhoog.
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Dat het Raadhuis niet zonder reden met het hart
vergeleken wordt, waarnaar de vijanden der burgerlijke vrijheid met heimelijke wapens steken, dat
bleek, toen het rot van Jan Beukelszoon van Leiden,
de naaktloopende Wederdoopers, het licht der logentaal
als een herboren klaarheid op den Dam wilden
planten ; dat bleek, toen de Galliërs na de inneming
van Rome, het Capitool zochten te overvallen, hetwelk Manlius en zijne krijgsmakkers, uit hunnen
slaap gewekt door het gekakel der ganzen, zoo dapper
verdedigden, dat de vijanden afdeinsden, en Brennus,
op het Capitool gestuit, eerlang zijnen roof staakte.
Heer Gijsbrechts stad, aanvankelijk slechts een visschersdorp, had door hare gunstige ligging en den handelszin harer inwoners, na twee paar eeuwen, de verhoudingen eener wereldstad aangenomen, en zag, in omvang
al toenemende, haar Raadhuis tot driemaal toe verplaatst.
Het eerste stond aan het Y, in de nabijheid der zeekapel,
door den Amstelheer den held en martelaar van het
Noorden, Sint Olof, gewijd ; het tweede aan het naar
den Dam geheeten waterrak ; het derde, alsof Natuur
de geschikste plaats met de hand had aangewezen, waar
Kalverstraat en Nieuwendijk op den Dam uitzien. Zoo
koos Romulus uit zeven heuvelen Tarpejus'berg als
grondslag voor den vrijburg van het Gemeenebest : het
Capitool, dat eerst met riet gedekt, door toedoen van
Numa Pompilius opgetrokken en verguld werd, zoodat
het bij het op- en ondergaan der zon, Phoebus ten
trots, als eene zon praalde en straalde.
De Raad van Amsterdam, na uit verschillende
ingeleverde ontwerpen voor een te bouwen stadhuis,
dat gekozen te hebben, hetwelk in zijn oog het meeste
waarde bezat, koos na rijp overleg de plek van het
derde Stadhuis, nu door ouderdom. arbeid, zorg en
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last moede en afgereden, om daar het nieuwe te plaatsen.
Voorzeker konden de Overheden geene betere keus gedaan
hebben, want de Dam is het middelpunt der stad, het
hart in 't lichaam, waar zich beurs, waag en Nieuwe
kerk bevinden, terwijl Amstel en Y, uit welke men in
Rijn, Waal, Maas, Schelde en in zee komt, zich aan
beide zijne zijden uitstrekken. Maar vele rampen moest
de stad verduren, vele tegenkantingen de Overheid ondervinden, eer het Raadhuis voltooid was. Eerst zocht de
Nijd, bij het morgenkrieken met zijne vendels voor stad
gekomen, de poorten stil te ontgrendelen. Hij deinsde
af, toen de burgerij, van zijne komst verwittigd, het
geschut op de wallen voerde, en onverschrokken in
het harnas blonk als een ijzeren rots, welke geen stormgeweld des Oceaans vreest. (I)
Nog rust hij niet, maar streeft naar de ijzige poolstreken, en hitst den Noordewind aan met volle kracht
op dam en dijk te blazen. Holland schudt en ijst onder
het machtig geweld van dien adem ; de zee verlaat
hare bedding, de springvloed wast, en komt in het meer
van Diemen gevallen. De polders rondom de stad, het
open Amstelland, het vlakke veld, tot in het Sticht en
het Veen, gelijken ééne bare zee. De huisman steekt het
hoofd, gedoodverfd, uit het dak, en smeekt om hulp.
Na dezen zeestorm begint Brittenland te woelen.
Het daagt Holland ten strijde. De beide groote zeemogendheden der wereld vallen op elkander aan, als
krijgsgezinde rammen of stieren, dol van wraak, en
nooit stootens moede. Gedurende dien verwoeder kamp
der worstelaren, wordt op zekeren nacht de stad opgeschrikt door het geroep van brand. Het oude Stadhuis

(1) Mislukte aanslag van Willem II op Amsterdam.
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stond in vlam. Het is opmerkenswaardig hoe Gods gunst
zich te midden dier vlammen openbaarde in de zorg,
waarmede hij den hoogen steiger van het nieuwe Stadhuis, rondom het oude opgetrokken, behoedde. Een
voorteeken scheen ons in kennis te hebben willen stellen
met dien vreeselijken brand, toen geheele regimenten
ratten, drie dagen v66r den nood, het oude Raadhuis
ontvluchtten, als van eene zucht tot zelfbehoud instinktmatig gedreven. Nauwelijks was de schrik, ten gevolge
van dat ongeval, van het harte,
Vs. 326 Toen schon de bouwplaag fluks een watervloed van muizen
Op Hollands kusten aan. Dit heer, in 't lang en breê
Geslingerd staart aan staart, kwam drijven over zee,
Van 't Noorden op ons strand. Hier baat geen tegensportlen
33o Zij knagen hooi en gras en klaver met hun wortlen
In groente en stelen af. De geest des beemds verdwijnt.
De landheer, bij gebrek van voêr en klaver, kwijnt,
Men troost hem, dat de scha der muizen 't land zal baten,
En zij een gouden tand in veld en weide laten;
335 Gelijk het naaste jaar de muizenscha vergoedt
Met driemaal zooveel winste, en weide in overvloed .
Maar 't rijzend Raadhuis wordt met smaad en hoon bejegend,
En houdt een zelfde streek, zoo hoog als 't nu, gezegend
Van al de burgerije, eens ieders oog behaagt,
340 En de eer van al de stad in 't statig voorhoofd draagt.

Het is voorwaar geen klein bewijs van de majesteit en macht van Gijsbrechts stad, dat men van
's marktvelds navelpunt vijf hoofdgebouwen bereiken
kan : het Stadhuis ; de Nieuwe kerk, toen men ze
inwijdde tot Gods eer de kerk van Sinte Katharina
genaamd ; de waag, waar de zegen van 's werelds
koopstad juist, maar nimmer geheel en al afgewogen
wordt, door toevloed van de vaart ; de vischmarkt, die
den burgerdisch allerhande teelt van 't vochtig element
verschaft; de beurs, waar Mercurius gediend, gevierd
en aangebeden wordt. De Dam wijkt voor 't SintMarkus-plein te Venetië noch voor het veld van Mars,

DICHTKUNST, LETTEREN.

367

zoo beroemd bij de Ouden, die Rome in zijn kracht
en middagglans aanschouwden, toen Caesars erfgenaam
Augustus, in vollen vrede, triomfantelijk het Capitool
opreed.
De bedilziekste persoon keurt het afbreken van het
blok burgerhuizen op den Dam goed, nu ruimte en
stadsgerief de schade ruimschoots in winst doen verkeeren. Met vreedzame middelen heeft men zulks verkregen ; geen dolle Nero, belust den brand van Troje
na te bootsen, en de bocht der wijken af te rooien op
land- en stalgeschrei, heeft hier de stad in laaien
gloed behoeven te zetten.
Hoe luchtig kan men nu op het marktplein adem
halen, en zich op marktdagen op zulk eene ruimte
vrij bewegen. Het Damrak voert met schepen vol de vrachten aan van noordsch mastbosch en Benthemer en
Bremer steen. Heeft Orfeus eertijds, door de tooverkracht
van de tonen zijner lier, bosschen verplaatst, de
steenrotsen van Schotland volgen den maatzang van
Jakob van Kampen, aartsbouwheer van het Stadhuis,
die nut, schoonheid en duurzaamheid gedagvaard heeft,
om hem bij den bouw van 's werelds achtste wonderwerk te dienen.
Vs. 631. De Bouwkunst, toen ze in 't werk beoogde haren wensch,
Koos tot haar voorbeeld uit het lichaam van den mensch,
Zoo meesterlijk volbouwd, van buiten en van binnen,
Dat niets hieraan ontbreekt, en de allersnelste innen,
635. Die dit doorsnuffelen, van 't meeste aan 't minste lid,
Bekennen moeten, dat het allerminst miszit,
Wat hieraan wordt hersteld. Herstellen is misstellen.
Wie dit hervormt, misvormt. Laat overmeten, tellen
En wegen, wien dit lust ; het lichaam schroomt geen licht,
640. Geen klare middagzon, noch maat, getal en wicht.
Zoo blijkt dit bouwsel dan van lid tot lid rechtvaardig
In evenredigheid, en zulk een bouwheer waardig,
Die ieder bouwer wijst, en als/ Gods leerkind, trouw
Het oog leert slaan op Hem, en zijnen schoonsten bouw.
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Van welke zijde, van binnen of buiten, waar of
hoe men het ook beschouwe, overal blijkt het Stadhuis een meesterstuk te zijn. Ware het geoorloofd een
blik te slaan op de andere bouwgewrochten der wereldkoopstad, ik sleet den dag en tijd, die nu alleen aan
Jakob van Kampens stichting moet gewijd zijn. Daarom
'slechts eene korte opsomming van Amsterdams voorname gebouwen, en ik keer tot het Raadhuis terug, en
schets diens voor- en achtergevel, diens buiten- en binnenbouw. Toen Romulus zijne nieuwe stad stichtte, zal
hij voorzeker niet gedacht hebben, dat zij eenmaal wetten
zou stellen aan aarde en zee. Toen de Kennemers, om
's Graven Floris, moord te wreken, den brand staken
in het pas tot een stad ontluikend visschersdorp, wie
had te dien tijde kunnen denken, dat Amsterdam eens zoo
fier zijne kroon verheffen, en op een Raadhuis bogen
zou, dat voor geen Capitool onderdoet ? Nauwgezetheid
en kleingeestigheid schijnen zich echter over de pracht,
de praal, den grootschen omvang van het geheel te
belgen, doch gelijk de tempels den godsdienst, die
's Hemels eer bewaart, toegewijd zijn, zoo past het
ons den Staat van het burgerlijk regeeren, het recht,
en 's rechts gestoelte achting te bewijzen. Wie weigert,
-- de wethouders der stad zijn immers onze voogden,
onze tweede ouders, de stoel- en plaatsbekleeders van
God, -- wie weigert hun een huis, als aan hunne
waarde en waardigheid voegt ? Het oude Stadhuis, dat
ijselijk rattennest , mocht geen durende verblijfplaats
worden. En was het oude, bouwvallige gesticht komen
in te storten, wie zou van dien val de schade hebben
moeten dragen? Wie anders dan de stad en hare burgerij ?
Wie tot het handhaven van wetten geroepen is, kent
zijne wet en maat in het bouwen. Geen wijs man
zal dus verstoord zijn over de grootheid van het Stadhuis.
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Latinus' Raadhuis, toen Eneas met zijne Trojanen
den Tiber kwam binnenloopen, verhief zich als eene
kerk op honderd pilaren in het hoogste gedeelte der
stad aan den gelen stroom, in schaduw van lommerrijk
geboomte, om volgens het beoogde doel des bouwmeesters, schroom, ootmoed en ontzag in het hart
der aanschouwers op te wekken.
Vs. 1307. Het burgerlijk gebied, zoo schuw van tirannij,
En slaande op onzen aard, hier ook, naar zijn waardij,
Zijn stoel verheven heeft, daar Gijsbrechts burgerheeren,
Als op den hoog gin burg der Vrijheid nu regeeren.

De burgemeesters zullen van daar de gemeente met
eenen zachten toom leiden ; de stad zal gedurende hun
gezag, een cederboom gelijk, hare kroon voltrekken en
steeds hooger wassen. Zij zullen de gulden vrijheid als een
kostbaar kleinood bewaken; om haar te verkrijgen,
hebben zij bijna eene eeuw in het vuur des krijgs gestaan. Wie de vrijheid grieft, grieft kroon, oog en hart
der Amstelstad, die naijverig geen vlek in haar kleed
duldt, die geen schipbreuk zwaarder acht dan het
schenden harer eer, hoe roekeloos daarmede anderen
,00k spelen mogen,
Vs. 1322. Die min in 't erf van deugd, en meer in 't ijdel deelen.

Waarom de Hemel dan ook haren Staat handhaafde
en vaster vestigde, ten schimp van veel nijds, arglistigheden en lagen. De vijanden des lands, -- na het
overdrijven van misverstand, dat als een mist den
horizon der goede verstandhouding verduistert, -- de
verbonden provinciën, bieden haren burgers gunst, en
haten die haar haten. Zij eeren haar als den pijler
der Zeven Vrije Staten , als de schatkist van den Staat.
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Zoo neemt Gijsbrechts stad door eendracht, machtiger
dan Indisch goud en staal, in bloei toe. Door deze
klom ook de Tiberstad, de beheerscheres der wereld,
ten toppunt van macht en roem.
De Burgemeester weet in onze stad al naar het
noodig is, den breidel aan te halen of te vieren,
. ... weet alle ambten te bestieren
Vs. 13,51. In orde, en kan nu zacht, dan weder strenger 'gaan,
Naar eisch van elks natuur en staat, niets onberaán
Verhaasten ; wrevelen, die hooge en lagen hoonen,
Betemmen ; misverstand verbloemen en verschoonen;
1355. De lasten minderen, zooveel de Staat dit lijdt,
Eer 's koopmans koopkans keere, en winst en welvaart slijt.
Uitheemschen gunt hij plaats, en welkomtze uit ontfermen
Hij zorgt doorgaans met lust voor Gods nooddruftige armen°
't Geweten min of meer door onverstand verrukt,
1360. Beschut hij. Niemand wordt in zijn gemoed gedrukt,
Noch in zijn billijk recht verkort of opgehouden .
Getrouwheid aan 't Gemeen wordt rijkelijk vergouden.
De deugden draven hoog op 't voortreén van den Heer.
De boosheid smelt allengs. Geen goud gaat boven eeres
1365. De kunsten winnen veld . De nutte wetenschappen
Geraken op den troon . Geen averechtsche stappen
Misleiden nu de kiel in 't zog van snooden buit.
Men koestert peis en vreé, tot waar de zeevaart stuit,
Houdt iedereen te vriend, en acht de baatzucht schande
1370. Dus bloeit de olijftak blij, te water en te lande.
De Zeven Volken, alle uit éénen Duitschen stam,
Bekennen dat hun heil, van God en Amsterdam,
Gelijk een morgendauw en zegen, neer komt vallen.
Zij eeren nu om strijd de Wijsheid, daar dees wallen
1375 Opwassen in hun ronde, en sterken 's lands gezag.
Zij wenschen, dat ze nooit van 't Raadhuis scheiden mag,
Maar kronen dezen bouw met titelen en namen
Van Heeren, die hun stoel en kussen niet beschamen..
Aldus is de gang van het gedicht.

Eindhoven, Maart, 888.

(hig

N. V. R.
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(Earl* it ittff of ;iitiu iuftanu,
beschouwd als bevorderaar der landstaal en als nederlandsche dichter (i Anno 1 646),
door
EDWARD VAN EVEN (I).

RYCIUS Puteanus was een man van een gul
en rond karakter, een voorbeeldig burger, een
volmaakt vaderlander in geest en hart. Op zijne
nederduitsche afkomst was hij fier. Al wat de vaderen
ons goeds en roemrijks achterlieten was hem dierbaar.
Zoo had hij ook de volkstaal hartstochtelijk lief. Hem
was het nederduitsch niet enkel dierbaar als eerre spraak
vol kracht, rijkdom en frischheid ; zij was het hem meest
als een ontschatbaar erfgoed der vaderen, het verstandelijk levensbeginsel van het volk, de ziel van het
volk, het volk zelf.
Ten huize van Puteanus werd de volkstaal gesproken. Alhoewel in Italië geboren en opgevoed, had
zijne vrouw het nederduitsch aangeleerd, en was die
taal machtig geworden. Het was in het nederduitsch
dat zij haren uitersten wil in schrift liet brengen. (2)
Giovanini Sacco, secretaris van Milaan, had zijn
dochterke, Laura, aan Puteanus toevertrouwd, om
door hem in de letteren onderwezen te worden. Aan

(1) (Vervolg van bl,^ . 243.)
(2) 6 feb. 1663. Het stuk is door ons uitgegeven. Zie Mes
-sagerdcinhtoqus,
1882.
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dit Italiaansch meisje, dat te Leuven, te zijnen huize,
verbleef, onderwees hij onder anderen ook onze taal,
als blijkt uit eenera brief door hem, in Juli 1607, aan
Sacco gericht. (I)
Wij zagen van Puteanus onderscheidene brieven
in het nederduitsch opgesteld, en aan mannen gericht
die nogtans het latijn machtig waren.
Ook hield hij zich vroeg onledig de taal van
basterdwoorden te zuiveren, gelijk wij aanstonds zullen
toonen.
In Italië had hij gezien, wat er aldaar ter ontwikkeling van het nationaal gevoel, door het schrijven
in de moedertaal, werd bewerkstelligd. Hij had de
overtuiging gekregen dat ten onzent, gelijk in Italië,
de taal moest aangewend worden, om den ingesluimerden volksgeest wakker te schudden, en de natie
hare eigen waarde te doen beseffen.
Bekend is het dat de langdurige oorlogen der
16e eeuw niet alleen onze steden en dorpen, maar
tevens ons nationaal gevoel hadden verwoest. Bij den
aanvang van het bestuur der aartshertogen Albrecht.
en Isabella rees er eene ster van hoop op verheffing
van den nationalen geest. Maar deze hoop werd door
de omstandigheden verijdeld. De aartshertogen waren
ontegensprekelijk deugdzame en volkslievende menschen,
doch zij hielden niet op zich ten onzent als spaansche
prinsen te vertoonen, en het land ging voort den
invloed dezer spaansche beschaving te gevoelen. Aan
hun hof te Brussel sprak men de lieve, rijke, zachtklinkende taal van Cervantes en Lopez de Vega bijna
zoo keurig als te Madrid. De spaansche taal ten hove

(1) ERYCII PUTEANI

Epistolarum Bellaria .

Lov. 1

6 t 2 in

40.
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heerschende, maakte in korten tijd grooten opgang,
daar de kennis ervan voor de hoogere standen eene
behoefte was geworden. In de scholen werd zij den
jongelingen aangeleerd bij middel van het fransch en
van het nederduitsch. In onderscheidene kerken werd
er in het spaansch gepredikt, terwijl er in Brussel en in
Antwerpen eene menigte van boeken in die taal van de
pers kwamen (i).
De belgische geleerden, bemerkende dat de volkstaal
door het hof en den adel verstooten werd, zagen hunne
landgenooten voorbij, en schreven in het latijn, de taal
van het toenmalige gemeenebest der letteren. Men kan
licht beseffen, dat de landstaal, uit de beschaafde standen
en uit den kring der geleerden verbannen, nog alleenlijk.
bij den gemeenen man in gebruik kon blijven. De onverschilligheid der Belgen omtrent hunne schoone moedertaal
griefde Puteanus; en, ofschoon gunsteling van het Spaansch
gezinde hof, dorst hij het echter bestaan in haar belang
de stem te verheffen. Nauwelijks had hij, te Leuven, bezit
van zijn ambt genomen, of hij trok zich de zaak der taal
aan. Ten jare 1607 hield hij, in de gehoorzaal van het
Drie-talen-College, in 't latijn, zijne Lofrede op de
nederlandsche jeugd (2). Van deze gelegenheid maakte hij
gebruik om de aandacht zijner landgenooten op de
waarde hunner moedertaal in te roepen. Hij stelde den
rijkdom en de voortreffelijke eigenschappen der nederduitsche taal in het licht, roemde hare oudheid, en
bewees dat zij het kenmerk is van den belgischen

(i) Men heeft dusverre in de geschiedenis der vaderlandsche
letterkunde, ondanks eenige mèrkwaardige verhandelingen daarover,
in 't algemeen, nog niet genoeg rekening gehouden van den invloed
van t spaansch gedurende de XVI e en de XVII e eeuw.
(2) Juventutis Belgicce Laudatio, Lovanii, 16o7, in-folio.
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volksaard, terwijl hij de jeugd waarschuwde tegen de
bastaardwoorden, welke de schrijftaal al meer en meer
begonnen te ontsieren. Deze waarschuwing getuigde
van 's mans doorzicht. Had die verbastering, welke
onder het huis van Burgondië, in de rederijkkamers,
haren oorsprong nam, blijven voortduren, ons nederduitsch zou misschien, door den invloed der uitheemsche woorden, hetzelfde lot ondergaan hebben, als het
saksisch bij de Engelschen, na de overheersching der
Normandiërs.
Laat ons den man hooren in een vrije overbrenging van zijne woorden:
« Gewis onze jeugd werkt, en werkt met lof ; doch, zij is van
het latijn zoodanig doordrongen, dat zij vreest den tempel der
zanggoddinnen door de vaderlandsche tale te besmeuren. Het is
waar, niets is er schooner dan over geschiedenis en oudheden in
het latijn te verhandelen, . .
« Doch wij zijn juist onder zulk ongelukkig gestarnte niet geboren,
dat wij gedwongen worden onze toevlucht tot het gebruik eener zoo
groote taal te nemen, als moesten wij aan eenen vuilen mesthoop
zoeken te ontspringen. Neen, wij hebben ook schoonheden en
sieraden in onze landsspraak, en een wonderlijken rijkdom van
woorden. Vast klimt de ouderdom onzer spraak niet op tot dien der
voorchristelijke talen : doch, indien men aan de oudheid ook
haren roem niet betwist, blinken wij onder het meerendeel der
hedendaagsche volkeren in taal en geestvermogens uit. Ik verhef
derhalve onze taal, omdat zij zuiver en geheel onbevlekt is van
uitheemsche pracht. Heden wordt deze krachtige taal jammerlijk
veracht, als of het schoon ware in zijn eigen land zich van
vreemden bedel te bediénen. Men onteert door dwazen hoogmoed
den geest des lands, en, na de moedertaal verworpen te hebben.
zoekt men naar oneigene en ontaarde woorden. Soms neemt
hoovaardige dartelheid de plaats van 's lichaams natuurlijke
schoonheid in. Zou het met de taal ook zoo niet gelegen zijn?
« Wij bezitten eene taal, zoo schoon, dat wij die met ijver
zouden beoefenen, indien wij ze niet geerfd hadden; eene taal
aan kracht en karakter onzer waardig. Ja, onze taal is gespierd en vol
oprechtheid ; maar wij zijn niet eerlijk; wij hebben ze bezwalkt,
door zucht naar nieuwigheden ! Dat de jeugd oppasse! Deze
ziekte weet zich in te dringen. Onder de eigene en aangeborene

woorden onzer moedertaal ontstaan er wangedrochten. In onzen
akker, uit eigen zaad bestaat er eene aangename en bloeiende taal.
Waarom ze dan gemengd met vreemde beuzelingen?
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« Ik zeg het nog eens, dat de jeugd oppasse ! Zij mag alle
talen aankweeken, doch geene onteeren. Na de hoofdtalen, de
drie, de geleerde, wil ik zeggen, aan de beoefening waarvan deze
leerzaal gewijd is, moet zij haar eigene taal weten te achten ; niet alleen
met den geest, maar tevens door het levend woord moet zij haar_
vaderland eeren. De taal toch is de tolk van den volksaard. Wij kunnen
onze inwendige onbevlektheid en deugd niet te kennen geven, ten
zij wij ons in onze taal uitdrukken. » '(i)

Zoo sprak Puteanus, nu 280 jaren geleden, over
de moederspraak, en zulks niet in den kring van eenige
vaderlandsche burgers, maar voor de leerlingen der Leuvensche hoogeschool, wien hij geroepen was onderricht
in de latijnsche taal- en letterkunde te geven. Wij meenen
het in 't voorbijgaan te moeten opmerken dat Puteanus,
toen hij de hierbovengeschrevene woorden op 't papier
stelde, het tafereel onzer dagen afmaalde. Wij bezitten eene
taal die in rijkdom, kracht en welluidendheid voor geene
der hedendaagsche spraken moet onderdoen, eene taal
die bij ongeveer tien miljoen menschen gangbaar is,
eene taal, eindelijk, waarin menigerhande kunstgewrochten vervat zijn, op welke eene natie terecht trotsch
mag wezen, en desniettemin wordt zij van vele Belgen
nog verwaarloosd, ja achter de spraak gesteld, welke
Voltaire met den naam van « Indigente orgueilleuse »
bestempeld heeft.

(1) Wij volgen den tekst der Palestra bonte Mentis-Lovanii,

1611, bl. 76-77. — De groot: Corneille die het nederduitsch ook
niet ongenegen scheen, daar hij zich, in 1638, vereerd voelde
met eene vertaling van zijnen Cid, levert, in de voorrede van
zijn treurspel Pertharite, uitgegeven in 1653, eene plaats uit
Puteanus geschiedenis der « Barbaren », loopende over zijnen held;
doch, hij durfde ze niet overbrengen, uit vreeze, zegt hij, van
den schoonera stijl des hoogleeraars te krenken. Zoo zeer deelde
de schrijver van Le Cid en van Polyeucte in de algemeene bewondering der verdienste van Puteanus als schrijver. Wellicht hadden
wij, bij het aanhalen zijner woorden over de moedertaal, het
voorbeeld van Corneille, dienen te volgen.
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Het kon niet anders of de zoo gegronde als verhevene denkbeelden welke Puteanus over de moedertaal
mededeelde, moesten op de Leuvensche studenten indruk
maken en meer dan een dezer jongelingen tot het
beoefenen der vaderlandsche letteren overhalen.
Niet alleen in de Leuvensche hoogeschool, maar
door geheel het land vond zijne redevoering bijval.
Een kleinzoon van Marcus van Vaernewyck, Jan
de Schepper, van Gent, bracht ze in de volkstaal over.
Bij dezen arbeid zorgde hij dat geene vreemde woorden
zijnen stijl ontsierden. Onze hoogleeraar haastte zich dan
ook er den vertaler zijne tevredenheid over uit te
drukken.
(( Jan de Schepper, » zegt Sanderus, « schreef eene
zuivere en krachtige taal. » Hij voegde er bij « dat men
op dit punt de Hollanders diende te volgen, die niet
slechts uitheemsche woorden verwerpen, maar welgepaste
samengestelde woorden vormen en onze taal op die wijze
verrijken (i). Het ware wenschelijk den ondergang der
volksspraak te voorkomen, wier behoud en oefening
voor den Staat van groot belang is ; want met den
ondergang der tale verdwijnt ook de eenvoud des Vlamings
en de deugd die hem van andere volken onderscheidt. » (z)
De hier medegedeelde woorden getuigen dat Sanderus, alhoewel hij zijne historische werken in het latijn
schreef, de moedertaal op prijs wist te stellen. Gelijk zijn
vriend Puteanus, bespeelde hij weleens de Nederlandsche
lier.

(i) Heden kan men dat niet meer van alle Hollanders zeggen.
Vele noordelijke broeders gebruiken basterdwoorden, ook daar waar
die zonder gevaar voor den zin konden vermeden worden. Maar wat
het smeden van n i e u w e uitdrukkingen betreft, meenen wij de geestdriftige vlaamsche jongelingschap daarvan eer te moeten afhouden
dan hen daartoe aan te moedigen.
(RED.)
(2) ANT . SANDER!, de Scriptoribus Flandriccv, Antw., 1624, in-4°.
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Vergeefsche pogingen hebben wij aangewend om
eenen afdruk der vertaling van de Juventutis Belgicce
Laudatio terug te vinden. Zij verscheen te Leuven, in
1608, in-80 (1).
Onze hoogleeraar stond allen, die in België voor
de vaderlandsche taal- en letterkunde min of meer werkzaam waren, \met raad en daad ten dienste. Waar hij
kans zag om de landspraak te verheffen, liet hij de
gelegenheid niet voorbijgaan. Reeds in 16°8 prees hij
openlijk den Gentschen dichter Justus Hardwijn, den
overzetter der Goddelijke Wenschen van Hermannus
Hugo, over zijne nederduitsche verzen. Hij was bevriend
met de vlaamsche dichters Jacob Ymmeloot, van Yperen,
en Olivier de Vree, van Brugge. In 1617 bracht hij zijne
hulde aan Richard Verstegen, van Antwerpen, bij de
uitgave zijner Nederduitsche Epigrammen , door een
heerlijk dichtstuk, aan het hoofd van dit werk gedrukt ;
en in 1643, .aan Willem Van der Borcht (a Castro)
van Brussel, bij de uitgave van zijnen Spieghel der
Eyghen-Kennissen, door een distichon onder het portret
van dezen dichter geplaatst. Deze werken hadden hunnen
opgang gedeeltelijk aan den roem des Leuvenschen hoogleeraars te danken.
Terwijl hij de pogingen der Nederduitsche dichters
en schrijvers in België aanmoedigde, liet hij niet na
den voortgang der Nederlandsche letterkunde in Holland
met alle nauwgezetheid gade te slaan. Ofschoon het
katholieke België destijds tegenover het protestantsche
Holland in 't harnas stond, telde Puteanus in dit land
vrienden en bewonderaars.
Zeer vroeg stond hij met de Nederlandsche letter-

(1) Zij moet den titel dragen van Logrede der nederlantsche
Jonckheyt. Zie H . WITTEN, Memorice Philosophorum, 1677, bl. 371.
24
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kundigen in betrekking. Onder de eerste vrienden die
hij aan gene zijde van den Moerdijk telde, dienen
genoemd te worden, Geeraard-Jan de Vos (Vossius),
leeraar van welsprekenheid, te Amsterdam, met wien
hij te Dordrecht ter schole had gelegen, en Daniel
Heins (Heinsius), uit Gent, hoogleeraar en bibliothecaris te Leiden. Heins was een man van verbazende
geleerdheid, het hoofd der Nederlandsche vernuften uit
die dagen. Als latijnsche en grieksche dichter verwierf
hij grooten roem. Ook als Nederlandsch dichter had hij
ongewone waarde. Gelijk men weet was hij het die
in de nederduitsche prosodie een nieuw en verbeterd
stelsel invoerde, een stelsel dat tot heden in gebruik
is gebleven. In 1616 verzamelde Petrus Scriverius zijne
Nederduitsche Poëy. De verzamelaar droeg het boek
op aan Jacob Van Dijck, gezant van koning Gustaaf
Adolf van Zweden bij de Staten-Generaal. In de
opdracht zegt Scriverius met Horatius, dat in eene
vreemde taal schrijven « hout in het bosch dragen » is.
Hij zegt overigens dat Petrarca en Sannazar meer eer
behaalden door hunne italiaansche gedichten dan door
hunne latijnsche schriften, waarop zij nogtans zelven
veel hoogeren prijs stelden.
Ter gelegenheid eener reis naar Friesland, bezocht
Puteanus zijnen vriend Heins, te Leiden, en genoot,
te zijnen huize, eene gulle gastvrijheid. Na het sluiten
van het twaalfjarig bestand (16I o) bezocht Heins het
land zijner ouders en voorouders, en kwam ook te
Leuven. Hij ging Erycius Puteanus opzoeken, die hem
met opene armen ontving. (I) Heins behoorde tot de
orthodoxe hervormde kerk en was zelfs secretaris der
(i) Zie zijn gedicht : Ad Erycium Puteanum hospitem et
Amicorum intimum, in Poemata latin g, i 649, bl . 116.
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Dordrechtsche synode. Ondanks het verschil van godsdienst
onderhielden de twee geleerden de vriendschappelijkste
betrekking.
Onder de andere schrijvers en dichters van Holland waarmede Puteanus bevriend was, dienen vermeld
te worden Constantijn Huyghens, heer van Zuylichem,
raad- en rekenmeester van den prins van Oranje, Pieter
Corneliszoon Hooft, drossaart van Muiden, Huig de
Groot, raad-pensionaris van Rotterdam, Casper van
Baerle (Barleus), hoogleeraar bij -de doorluchtige school
te Amsterdam, en Jacob Cats, raad-pensionaris van Holland en west-Friesland. Hij kende in één woord de
voornaamste geleerden der vereenigde gewesten.
Puteanus onderhield eene briefwisseling met een
anderen Hollandschen beroemden dichter, oud-leerling der
Leuvensche Hoogeschool, Cornelis Gyzelbertzoon Plemp,
van Amsterdam, een der katholieke dischgenooten van
Hooft, te Muiden, die ook de latijnsche lier met roem
bespeelde.
Onder de Hollandsche vrienden van Puteanus noemden wij zooeven Pieter Corn. Hooft. Deze uitmuntende
schrijver, terecht de Hollandsche Tacitus geheeten, stond
te Leuven in betrekking met eenen kloosterling die de
nederduitsche letteren beoefende, en die tevens met Puteanus bevriend was. Hooft noemt hem « Broeder Gabriël,
Capucijn tot Looven. » In eenen brief gedagteekend
'« van den huize te Muiden », den 2I n September 1645,
zegt hij tot dezen Franciscaan : « Indien 't u Eerw.
gelieft mij Benige aanwijzing van plaatse te doen daar
U Eerw. verhaal van de zeldtzaamheden, gebeurt onder
haare orde, te krijgen zij, ik zal 't voor een zonderling
teeken houden van U Eerw. goede gunste ; aan welke,
gelijk ook aan die van den hoogstgeleerden en wijdtsvermaarden Heere Puteanus ik mij met schuldige dankzeg-
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ging voor de toegedraagen' eere op 't vuurigste beveel. » (I )
In een anderen brief, gedagteekend uit Amsterdam,
den 12n mei 1647, aan denzeifden broeder Gabriel gericht,
zegt Hooft : « Mijn huisvrouw Eleonora Hellemans,
gesproten uit Antwerpen, heeft tot Looven een vaderszuster, genaamt Constantia Hellemans, stichtster van
zeeker vrouwenklooster. Zoo de gelegenheidt lijdt dat
U.E, onze ootmoedige gebiedenissen aan haare E. doe,
zal 't een werk van groote verdienste bij ons weezen. »
De zuster van den vader der gade van Hooft had,
te Leuven, in 1607, het klooster der ongeschoeide Carmelitessen van St Joseph gesticht, in 't welk, als hooger
gezegd is, de zuster van Puteanus het nonnenkleed had
aangenomen. De aartshertogen Albrecht en Isabella hadden, in 1620, den eersten steen tot de kerk van dit
klooster gelegd.
In den beroepen brief zegt Hooft nog aan broeder
Gabriel : « D'ondergang van U.E. Brabandtsche zonne
den Heere Puteanus, is hier, tot bedroefenis der fraaye
vernuften, over een wijl ruchtbaar geworden : gelijk bij
U . E. (mijns achtens) de ondergang van den Heere de Groot,
onze Hollandtsche zonne, hoewel zij ons in lang zelden
had toegeschenen. Daarentusschen is 't geen geringe
troost, dat het licht, geboren uit dusdanige zonnen, ons
ook naa den ondergang der zelve bij blijft ; daar 't licht
der andere ons seffens met haar ontvalt. Bovendien,
gelijk de hemelsche (zonne) haaren tijdt van daalen en
weder van rijzen heeft, zoo doen ook de aardtsche
zonnen ; waaronder ik alle schrandere opbouwers der
vaderlandsche taaie tel en inzonderheydt U.E. wien

(i) Brieven van C. P. HOOFT. Amst., 1738, in-folio bl. 56i.

DICHTKUNST, LETTEREN.

38 i

Godt langduurende welvaart verleene, naar hartelijken
wensch. » (i)
Nu wij de betrekking van Puteanus tot zijne nederduitschschrijvende tijdgenooten hebben doen kennen,
gaan wij Anna Visscher, de zuster van Maria Tesselschade, bij hem inleiden. Deze twee vrouwen genoten
in Holland zoo groote befaamdheid, als mevrouw de
Rambouillet en mejufvr. de Scudéry in Frankrijk. (2)
« 't Is goed, heeft men terecht geschreven, dat zoo
treffelijke typen van ware levenswijsheid en van de
schoonste vrouwelijke deugden in altijd-frisch aandenken
worden bewaard. Dat onderhoudt en versterkt, bij elk
opvolgend geslacht, dien echt vaderlandschen zin, welke
meer waard is dan het goud der Hollandsche DuE. V. E.
katen. » (3)
Leuven.
(Wordt vervolgd.)
(1) Brieven, bl. 566.

Inlichtingen over Broeder Gabriel, die Hooft onder de schrandere opbouwers der vaderlandsche taal rangschikt, hadden wij
gevraagd aan den Eerw. Pater Marcellus, archivist der Belgische
kloosterprovincie van de Capucijnenorde, te Brugge. Met de meeste
dienstvaardigheid heeft deze kloosterling een onderzoek ingesteld
tot het ontdekken van wat wij verlangden; doch, het heeft hem
niet mogen gelukken iets zekers over den man weder te vinden,,
Een oogenblik heeft hij gedacht dat het pater Gabriel van Amersfort zou kunnen wezen, die zich in de jaren 1640-1644, in Holland bevond, ter gelegenheid der missie die de Capucijnen aldaar
kwamen te stichten. Doch, van dezen pater, die naar Indiê vertrok, en in 1651, te Benin, overleed, heeft men tot heden geene
gedrukte werken teruggevonden. Wij blijven derhalve tot dusverre
zonder inlichtingen nopens den capucijn door Hooft vermeld en
geeerd.
(2) De hollandsche lezer van dit opstel moge bedenken dat
in Belgie een aantal beschaafde lezers de namen van Anna en
Maria Tesselschade Roemer Visscher niet hebben hooren noemen.
Voor dit talrijk publiek is het daal om niet overbodig deze beide
uitstekende vrouwen wat nader ' aan te duiden.

(3) Gedichten van Anna Visscher en van Maria Tesselschade
Visscher Utrecht, 1851, lil. 2.
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414r oniqut two gypoottiono influotritttio.

ETTE fois-ci la moisson a recueillir sur le champ
des expositions industrielles n'est pas trés plantureuse. Quelques nouvelles de l'étranger, nouvelles qui n'ont même pas le prestige de l'absolue
nouveauté : voilà tout.
Heureusement nous sommes en mesure de dédommager amplement le lecteur en communiquant in extenso
le magnifique Discours prononcé par M. Ernest Slingeneyer, a l'occasion de la discussion sur le budget
des beaux-arts et de l'agriculture a la Chambre des
Représentants. Ce discours, traitant de l'enseignement
aux écoles professionnelles et industrielles, en
remontre a ceux qui voient dans l'agriculture seulement,
la source du bien-être matériel d'un pays, a ceux qui ne
veulent point reconnoitre a Fart un role prépondérant
dans la vie humaine. Comment donc ! un homme intelligent et sensible vivrait-il uniquement par la matière?
Mais écoutons plutót le sympathique orateur.
Parmi les problèmes que nous avons eu a examiner depuis que les
questions ouvrières sont soumises a nos délibérations, il en est peu
d'aussi ardus et d'aussi importants que celui concernant les écoles
professionnelles et industrielles. Ii me parait donc urgent que nous
étudiions la question sous ses cótés multiples et que nous chetchions a profiter des lecons de l'expérience.
y a quelques années, nous étions encore, au point de vue
industriel, dans certains de nos métiers artistiques, dans un état
d'infériorité incroyable. Ainsi, lors de la construction de la CoJonne
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du Congrès, nous n'avions pas d'artisans sculpteurs, et sauf les grandes
sculptures de Simonis, de Guillaume et Joseph Geefs et de Fraikin,
aucune main beige n'a touché aux ornements de ce monument
national. La Banque Nationale a été décorée dans les mêmes conditions. Heureusement, depuis quelques années, plusieurs écoles
ont été établies, qui ont beaucoup relevé le niveau artistique de
nos artisans, entre autre celles de Saint-Josse-ten-Noode, de Molenbeek-Saint-Jean et d'Ixelles; de plus, l'on vient d'en instituer une a
Etterbeek. Il sufpit de párcourir nos rues pour constater, dans d'heureux détails d'ornementation, l'influence des enseignements nouveaux.
Ce serait donc un grand bienfait que de voir, comme en France,
en Angleterre et en Allemagne, le nombre des écoles industrielles
et professionnelles augmenter notablement et ces utiles institutions
s'implanter dans toutes nos villes; mais a la condition, toutefois,
que l'enseignement y soit artistique et n'ait pas un caractère exclusivement matériel. Ces écoles ne peuvent devenir florissantes et
produire d'heureux résultats que pour autant que ' leur enseignement ait comme base l'étude du dessin et les notions fondamentales de l'art. L'exercice de l'ceil a toujours pour résultats la
justesse du coup d'ceil, la sensibilité et l'habileté de la main.
Aucun enseignement n'est plus propre à préciser les idées et á développer l'intelligence de nos ouvriers. II ne faut pas commencer,
comme on semble vouloir le faire dans nos écoles professionnelles,
la pratique d'un métier sans cette préparatlon préalable. Il ne faut
pas faire de nos ouvriers des hommes maniant habilement la
matière ; il importe de leur faire acquérir la véritable intelligence
du travail, c'est-à-dire, leur faire comprendre la beauté de la
forme, la pureté de la ligne et leur inspirer a tous, à des degrés
différents, suivant leur spécialité, le sens artistique de leur travail;
it faut enfin en faire des artistes a différents degrés et non des
manoeuvres. Notre abaissement actuel en cette matière est même
incompréhensible, en présence de ce que nous révèle l'étude des
anciens.

Nos ancêtres -- et c'est ce qui a toujours fait leur force et
leur gloire — avaient pour principe l'indivisibilité de fart, et ils
croyaient de leur devoir de ne rester étrangers a aucune de ses
manifestations.
Les artistes de la Renaissance combinaient l'art pur et son
application aux objets industriels. Its étaient presque tots, a la
fois peintres, sculpteurs, architectes
Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient peintres d'histoire,
sculpteurs, architectes, poètes et ingénieurs. Its ont construit des
fortifications, entre autres celles de Florence.
Otto Venius, maitre de Rubens, était peintre d'histoire, architecte et ingénieur, et, en cette dernière qualité, il occupa les fonctions , d'ingénieur en chef des armées du duc de Parme.
Ni
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Coeberger était peintre d'histoire, architecte, économiste, poète,
antiquaire, numismate, ingénieur : on lui doit le desséchement des
Moëres, marais qui existait entre Furnes et Bergues-Saint-Winoc,
et qui, dès 1622, grace a ce savant artiste, avait commencé à être
assalni. Ce travail enrichit l'agriculture des Flandres de plusieurs
milliers d'hectares et rendit la vie possible dans ces parages.
Ii est passé en préjugé de conspuer un de ses chefs-d'oeuvre :
la facade de l'église des Augustins, a Bruxelles, tant admirée par
Baudelaire, dont les papiers posthumes révèlent qu'il s'est en
vain adressé á des Beiges pour apprendre de qui elle était, et
qui ajoute que jamais aucun d'eux n'a pu le lui dire.
Je signale, en passant, le nom par trop oublié de ce grand
homme a la reconnaissance du pays.
Vredeman de Vries était sculpteur, architecte et poète : it a
fait, entre autres, un livre et des meebles qui resteront toujours
des types superbes de style et de gout.
Rubens n'a-t-il pas dessiné des quantités de modèles de tapsseries de haute lisse l Combien de constructions monumentales
et d'arcs de triomphe ne compte-t-il pas dans son oeuvre, sans
parler des nombreuses illustrations dont on voit encore les dessins
originaux au musée Plantin, a Anvers !
Avant Rubens : Lambert Lombard, Van Orley, Corneille et
Jean Floris, Quentin Metsys, Lucas Fayd'herbe et tant d'autres
de nos Flamands en avaient fait autant.
Benvenuto Cellini a appliqué son puissant génie même à la
confection de surtouts de table.
Et, si les artistes d'alors avaient, comme règle générale, adopté
d'étudier l'art sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, qu'elles appartinssent a l'art appelé aujourd'hui industriel
ou a l'art pur, les artisans, de leur c6té, táchaient de se rapprocher des artistes et d'élever leurs connaissances en perfectionnant
sans cesse leur éducation artistique. Il en résultait une espèce de
communion entre les artistes et les artisans, qui a fait produire
a nos ancêtres ces oeuvres d'arts appliqués que nous admirons
aujourd'hui et que nous ne savons plus égaler. Cette entente à
duré aussi longtemps que 1'indivisibilité de l'art a servi de base
a l'enseignement.
L'éducation artistique, ainsi faite, créait moms de déclassés
que de nos jours, car, dans le parcours de ses études variées,
embrassant toutes les branches de l'art, l'élève découvrait inévitablement sa vole. Au surplus, it lui était facile d'abandonner la
spécialité qu'il avait d'abord adoptée, pour en embrasser une
autre, répondant mieux à sa véritable vocation.
C'est ainsi que Quentin Metsys, l'auteur des admirables
grilles de Westminster et de la belle fontaine d'Anvers, attiré plus
vivement vers la peinture, abandonna la ferronnerie et, en peu de
temps, devint un peintre Mare.
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Ce grand principe de l'indivisibilité de l'art est aujourd'hui
méconnu. On a séparé fart .je ce qu'on se plait a appeler
l'enseignement industriel, comme si les arts industriels étaient
autres que l'art appliqué aux choses Bites « utiles ». Ces deux
enseignements doivent se confondre . Au lieu de celà on a fait
bifurquer les ètudes en autant de directions différentes qu'il y a
de branches dans l'art. Dans nos académies et nos écoles de
dessin, chaque élève se confine exclusivement dans le genre
qu'il a choisi : sans avoir pu huger préalablement de ses aptitudes,
it opte au hasard pour la peinture, la sculpture ou l'architecture.
On a même créé des classes pour enseigner le paysage, les animaux, voire les natures mortes : autant d'innovations inconnues
de nos anciens maitres, chez qui tout marchait de pair. Ce mode
d'enseignement offre un autre désavantage : comme it est moins
aisé d'apprendre beaucoup de choses qu'une seule, ils est vraisemblable que, isi nos vieux maitres en toute espèce d'art et d'arts
appliqués nous sont restés bien supérieurs, c'est que, à cette
époque, l'éducation artistique étant plus complète et exigeant des
facultés plus sérieuses, les forts seuls ont résisté; mais les autres
pouvaient au moins se rabattre sur les métiers artistiques, chose
devenue impossible avec notre système de subdivisions, qui ne
produit que des spécialités.
Ainsi, par exemple, pour ne parler que de l'architecture, les
architectes d'autrefois n'étaient pas de simples constructeurs :
c'étaient des artistes complets, ayant des notions justes et des,
idées créatrices dans toutes les parties des différents arts qui doivent
concourir a la beauté d'un monument. Aujourd'hui, sauf de rares
exceptions, l'architecte ne s'occupe que des constructions et nulle•
ment de la partie décorative qui doft compléter son oeuvre et
habiller son squelette.
Il n'est pas rare a notre époque de voir plusieurs sculpteurs
ornemanistes travailler á un même objet, l'un ne sculptant que
les figures, un autre les fleurs, un troisième les emblèmes et
ainsi de suite, comme on fabrique des Iusils a Liége au moyen
de la division du travail ! On ne songe pas que la qualité essentielle de tout objet d'art est de constituer un ensemble et d'être
tout entier l'expression d'une pensée unique. Si l'on compare les
produits exécutés ou plutót « fabriqués » dans de semblables
conditions aux admirables travaux de la Renaissance, on est
frappé de la supériorité de ces derniers. Ce spécialisme ainsi
poussé a outrance ne sert que la spéculation et non les intérêts
de l'art. On cherche a fabriquer vite et a bon marché et, sous
cette tendance tyrannique, nous abdiquons notre puissance artistique, ce qui, vis-à-vis des autres nations, mieux avisées, nous place
dans un état d'infériorité incontestable.
Je crois done qu'il nous faudra faire un pas en arrière et
tácher de reprendre certaines traditions.
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Dans les ateliers des corporations, on commencait par donner
aux apprentis des lecons de dessin, afin de leur faire acquérir
la sureté de l'ceil et la fermeté de la main; on leur donnait
également, pour la plupart des métiers, des lecons générales relatives
aux premiers éléments de fart. Après cet enseignement, les apprentis
travaillaient sous les yeux des maitres. On les classait d'après le
métier de leur choix, en tenant compte, cependant, de leurs aptitudes.
On fixait un certain temps a l'apprentissage et, avant de conférer
,la maitrise aux apprentis, on exigeait d'eux une garantie complète
de capacité industrielle et artistique par la production d'un échantillon appelé chef d'oeuvre, Ce noviciat expiré, on await le droit de
devenir maitre, mais non autrement. L'organisation de ces cornpagnies mériterait une étude sérieuse et approfondie : peut-être même
y aurait-il lieu de nous en rapprocher autant que le permettent
nos lois et nos usages. Certains de nos voisins n'ont pas hésité
a le faire, et, dans notre pays du reste, la tendance de nos classes
ouvrières vers la création de syndicats est un indice de leurs
aspirations dans le sens de ce progrès.
Le gouvernement doit s'occuper d'urgence de ces importantes
qu e stions. L'illusion n'est plus possible : toute notre population
ouvrière est fort arriérée au point de vue de l'enseignement des
arts du dessin. Tandis que les statistiques constatent que, en France,
en Angleterre et en Allemagne , sur i,000 habitants, 123 apprennent a dessiner, en Belgique, sur i,000 habitants, 59 seulement
sont dans le même cas. Cependant le moms que l'on soit en
droit d'exiger d'un ouvrier ordinaire, comme minimum de connaissances, c'est qu'il sache dessiner l'objet qu'il est appelé à
exécuter : it doit savoir le décomposer, l'analyser, expliquer la
raison d'être de chaque morceau et en donner la forme exacte.
A ceux qui professent un métier que nous pourrions appeler
relativement élevé, it faut des connaissances de dessin p lus étendues, y compris celles des styles d'architecture qui caractérisent
les production des divers peuples et des différents époques. Cette
classe de travailleurs doit être en état de dessiner ou de modeler
ses propres compositions.
Quant aux ouvriers d'élite, dont le travail est très rapproché
de l'art, it leur faut une éducation artistique presque complète.
Cette mission appartient aux académies. Former des artistes nest
pas en leur pouvoir : les élèves exceptionnellement doués surgi4
ront á leur heure, quoi qu'on fass e.
Le passé est lá pour nous servir d'exemple. La première
académie en Belgique n'a été établie à Anvers qu'en 1664, par
Teniers, à la suite d'un décret de Philippe IV, et, par conséquent,
les Van Eyck, les Rubens, les Van Dyck, les Jordaens, ni aucun
de nos illustres peintres flamands n'en ont jamais connu l'existence.
Les académies dolvent donc, sans tarder, s'occuper beaucoup
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plus des artisans que des artistes. Elles auraient à reprendre,
sous une forme appropriée à notre temps, l'ancien enseignement
de nos pères, qui était empreint de logique et de bons sens.
Tous les élèves indistinctement suivaient, dans les ateliers du
maitre, les mêmes études et, en raison de leur intelligence,
chacun d'eux s'arrêtait a la dernière limite de ses facultés : ainsi
se formaient successivement les différentes catégories d'artisans; les
moms capables se bornaient à suivre les cours inférieurs et
restaient dans les métiers ordinaires ; les autres continuaient leurs
études : ainsi, graduellement, les plus forts devenaient des artistes
complets. Grace à ce système, fart se trouvait délivré de beaucoup de médiocrités et l'industrie y gagnait des forces considérables.
L'expérience s'est chargée de démontrer ce fait indéniable que,
depuis plus de deux siècles que nos académies fonctionnent dans
le pays, les arts ne sont plus remontés à leur niveau d'autrefois
et, à plus forte raison, les arts appliqués, qui . en dérivent. Je
tiens a dire que cette situation est le résultat des méthodes et
non des professeurs, en général très capables et dont quelques-uns
sont même d'un mérite hors ligne. Cependant, nous sommes
actuellement impuissants à atteindre les résultats obtenus par
l'instruction magistrale, telle que la comprenaient nos pères et telle
qu'ils l'enseignaient aux grandes époques ou l'industrie a revêtu
ses formes les plus belles et les plus artistiques. I1 n'entre pas
dans ma pensée de conseiller limitation de l'art qui florissait alors :
on ne saurait assez répéter que l'art, comme tout en ce monde,
ne se recommence pas; jamais it ne retourne en arrière. Je n'envisage que la méthode, qui autrefois était excellente et simple,
qui dans l'élève dégageait le maitre. De nos jours, au contraire,
on surcharge les études, on surmène les cerveaux. Rien de tout
cela n'existe dans les anciens traités de dessin et de peinture.
Une circulaire récente de l'honorable M. de Moreau concerne
les écoles professionnelles et industrielles. Ce document, fort
instructif, qui date du 14 mars 1887, fait connaltre certaines
opinions exprimées par de grands industriels étrangers. Il y est
dit, entre autres, que des hommes éminents de France demandent
que l'Etat développe spécialement l'enseignement de l'art, -- la plus
puissante machine de l'industrie — selon leur expression. Lette
nécessité est aujourd'hui comprise partout, sauf dans la patrie
de Rubens !
« Tous les pays, nous a' dit l'honorable ministre, même
l'Amérique, le pays le plus utilitaire du monde, ont dépensé
des millions pour l'enseignement artistique, pour les musées et
tout ce qui est relatif aux arts.
« En Hollande, ou it n'y avait pas de budget des beaux-arts,
it y en a un aujourd'hui, et it se chiffre par des dépenses à peu
près égales aux nótres, L'Angleterre multiplie les millions pour
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toutes les dépenses d'art. La France et 1'Allemagne rivalisent avec
acharnement sur le terrain des beaux-arts : ii y a deux ans, 2 millions de mares ant été dépensés pour les acquisitions des musées.
On dépense en ce moment 6 à 7 millions pour transformer le
vieil arsenal, a Berlin, en un panthéon ou les artistes sont appelés
a représenter les grands faits et les grandes figures de l'histoire
nationale. La France de son cóté, a notablement augmenté son
budget des beaux-arts. »
Voilà ce qui se passe autour de nous, voilà ce que 1'honorable
ministre est vena, avec raison, constater à cette tribune, le
17 fevrier 1887, dans un excellent discours sur les beaux-arts, et
l'augmentation de ces dépenses d'art, a-t-il ajouté, a eu pour conséquence la plus-value des industries artistiques de ces différentes
nations. Pour la France seule, le produit annuel a augmenté de
Soo millions de francs.
Ces faits sont trop éloquents pour nécessiter des commentaires. Le Ole du gouvernement est ici clairement indiqué : it a
pour premier devoir d'élever sensiblement le budget consacré aux
arts, et qui est vraiment lamentable pour un pays comme le notre,
di les aspirations vers fart et les arts appliqués correspondent aux
instincts de notre race . On n'a pas suffisamment encouragé ces
dispositions physiques et intellectuelles qui existent chez nous, et
c'est une grande faute. Nous en ressentons les dépiorabies effets. Je
1'ai déjà dit, je le répète, car on ne saurait assez le dire : le gouvernement doit, dans l'intérêt du pays, subsidier fart le plus largement possible, parce qu'il est un des besoins sociaux les plus
intenses et les plus salutaires. L'Etat doit aussi faire tous ses
efforts pour imprimer une nouvelle vigueur a fart vraiment national,
a cet art plein d'originalité, qui est à nous, oui, bien à nous, et
qui a valu tant de pages glorieuses à la Belgique ! 111 doit l'encourager sous toutes ses formes, en faisant décorer nos édifices
publics, en augmentant nos collections d'art et darts appliqués,
tant en province que dans la capitale, en modifiant le mode d'enseignement' dans nos académies, en réorganisant et en multipliant
les écoles professionnelles et industrielles.
La section centrale devant laquelle 1'ai eu l'honneur de développer récemment ces idées s'y est ralliée, en ce sens qu'elle a
accepté en principe une augmentation du budget des beaux-arts,
dans l'intérêt de notre industrie. Je prie la Chambre de la suivre
dans cette voie. Je ne doute pas que l'honorable ministre n'appuie
cette mesure. J'en trouve un gage dans les paroles que je rappelais
tout a l'heure et qu'il a prononcées dans la session dernière,
L'honorable ministre comprend aussi bien que n'importe qui
qu'un gouvernement trouve aisément un grand honneur dans l'appui
donné a fart sous toutes ses manifestations et it est imbu spécialement de cette vérité, vraiment contemporaine, qu'il faut soutenir
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et encourager les arts industriels. Ce sont ces derniers qui entrent
dans la vie pratique, dans la vie universelle, en embellissant les
objets d'un usage quotidien; ce sont eux qui, étant dans toutes
les mains, étant constamment sous les yeux de tous, contribuent
véritablement a l'épuration du gout dans toutes les classes de la
société, et civilisent la population entière.
Les beaux-arts proprement dits, quand on les envisage sous
leur forme la plus élevée, , se localisent, de notre temps, chez les
riches et ne descendent pas jusqu'aux masses. C'est la marque de
leur dignité, mais c'est, en même temps, leur inconvénient. Avec
les idées démocratiques qui se développent si rapidement, it faut
penser à la généralité, satisfaire a ses besoins, veiller a l'améliorer
sans cesse, afin de lui inculquer ce gout et de lui donner cette
juste mesure qui soot les conditions les plus efficaces de l'ordre
et de la moralité. C'est par l'application de l'art à l'industrie, par
l'introduction de l'art dans tous les métiers, qu'on y arrive le plus
promptement.
Un gouvernement qui méconnaitrait cette verité serait en
dehors de notre époque it manquerait a son premier devoir.
Celui qui, au contraire, la comprend et la favorise devient un
instrument intense de progrès et facilite, en répandant partout le
gout des belles chases et l'horreur du laid et du désordre, l'organisation dune société ai l'on retrouvera la bienveillance et la paix,
dont le manque un peu partout se fait tant sentir aujourd'hui.
On fait de louables efforts pour protéger les intéréts agricoles
et pour sauver la grande industrie, qui sont incontestablement d'une
importance capitale pour un pays et qui rriéritent de trouver dans
la Chambre, di ils sop t d'ailleurs largement représentés, de
nombreux et ardent défenseurs.
Mais it ne faut pas d'exclusivisme. Il importe que, en Belgique, la grande portée sociale des beaux-arts soit comprise comme
elle l'était autrefois, comme elle lest maintenant chez nos voisins.
II faut que l'on cesse, chez nous, de ne voir lá qu'un simple
objet de luxe, un superflu, que l'on comprenne que la chute de
l'art entra?nerait fatalement celle de l'industrie et que l'on soit bien
convaincu que, vivant des conquétes artistiques, la production
industrielle, sans cette source d'inspiration, perdrait tout éclat et
sombrerait dans la banalité et le mauvais gout!

PETITES NOUVELLES.
refOgne.
Mai-Novembre -i 888 : Exposition internationale d'instruments de mu s i qu e anciens et modernes, autographes,
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, éditions curieuses, instruments d'aoustiques, ouvrages
sur l'histoire et la théorie de la musique, inventions
nouvelles, etc. Président d'honneur : Giuseppe Verdi;
Présidents : Arrigo Bolt° et Codronichi. (Entre parenthèses : Des représentations de l'opéra Tristan et Yseult
de Wagner, avec le concours du célèbre ténor Winkelmann, auront lieu a Bologne a cette occasion.)

'Paris.
Un comité d'experts, prépare en ce moment une
,exposition rétrospective d'objets ayant rapport h. l'histoire
de la ' grande révolution francaise de 1789. Le comité
fait appel a tous les amis de cette révolution, sans distinction aucune. D'autre part, une société spéciale pour
l'étude de son histoire, va être constituée sous peu.
A l'occasion de l'exposition il y aura un congrès
d'agriculture, divisé en trois sections : 1 0 Les rapports
entre les propriétaires et les fermiers ; zo Le crédit
agricole, 3° Convention internationale pour la protection des animaux utiles, et l'extirpation des insectes
nuisibles.
Le Comité exécutif beige a l'Exposition de Paris
en 1889.

La Commission beige a élu son Commissaire général,
et avis de cette désignation a dil être donné au Gouvernement francais. C'est M. Carlier, représentant de
Mons, qui a été nommé Commissaire général.
Voici comment est composé le Comité exécutif.
M. Victor Lynen, président ;
MM. le comte de Ribeaucourt, E. Slingeneyer,
De Naeyer, vice-présidents ;
M. Gody, secrétaire général.
MM. de Savoye, Sabatier, Eninotte, Systermans,
Linden, Goemaere et Eloy, membr es.
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Une exposition internationale des beaux-arts est
ouverte cette année à Vie n n e, á l'occasion du 4ome
anniversaire de l'avenement au tróne de S. M. l'empereur Francois Joseph 1.
Un compartiment beige y sera organist et pourra
comprendre des oeuvres d'art de toute nature, créées
depuis 1882, et qui n'ont pas encore figure à Vienne.
Un artiste ne pourra exposer plus de trois oeuvres
du même genre. L'espace reserve a l'exposition beige
étant restreint, la commission beige ne pourra admettre qu'un tres petit nombre d'ouvrages.
Les frais de transport et d'assurance des oeuvres
sopt à la charge de la commission beige.

Au moment de mettre sous presse nous recevons
encore les communications suivantes
Exposition rétrospective d'art industriel organisée
par le Gouvernement sous le haut patronage
de Sa Majesté le Roi des Beiges. — 1888.
Bruxelles.

L'exposition comprendra les classes suivantes :
Époque belgo-romaine ; époque franque; orfévrerie
et émaillerie religieuses ; orfévrerie et émaillerie civiles;
bijoux, montres et miniatures ; médailles ; cuivres; étains ;
ferrures; coffrets; armes et armures ; ivoires ; marbres
et albátres; bois sculptés ; meubles; horloges et pendules ; cuirs et reliures ; verres ; vitraux ; grés ; terres
vernissées; fa'iences; porcelaines ; terres cuites artistiques ;

tissus ; tapisseries ; broderies; denteiles ; vêtements
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sacerdotaux, costumes civils, &entails ; manuscrits enlumine's; instruments de musique ; gildes et corporations.
L'Exposition sera installée dans des bkiments
présentant toutes les garanties de sécurité contre l'incendie.
Tous les frais d'assurance, d'installation, de surveillance et de transport seront a la charge du Gouvernement.
Le Président, EDM. REUSENS. — Le Secrétaire,
EDM. PARMENTIER. — Vu et présenté : Le Commissaire général du gouvernement, Cte AD. D ' OULTREMONT. -- Le Commissaire international, Cte ALB. DE
BEAUFFORT. — Approuvé : Bruxelles, le 22 février 1888.
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des
1 ravaux Publics, CHEV. DE MOREAU.
Voir : Moniteur officiel du Grand Concours,
15 mars 1888.

BRUXELLES.
La première exposition de l'Union des Arts &coratifs aura lieu ce mois-ci dans les locaux de l'ancien
musée de peinture.

rd000r (I).
Na de kunstenaars van La recherche de la lumière,
Les XX, komen die van den Essor, De opvlucht, die
voorzeker niet minder dan hunne kunstgenooten van

(i) Na het sluiten der aflevering werd deze tentoonstelling
geopend. Een volledig overzicht verschijnt in de volgende aflevering.
25
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het andere gezelschap, naar nieuwe lucht- en lichteffecten
zoeken.
Dit is trouwens wat elke kunstenaar , op doek,
paneel of muur steeds heeft gedaan ; of wel hij was
een groote stumper.
Doch neen ! « Zoeken, » wil ik juist niet zeggen.
Elke geniale meester drukte de verlichting der voorwerpen op de wereld zóó uit als hij die zag, of hij
Rembrandt , Claude Lorrain , Ru-ysdael , Breughel , of
Teniers of Watteau heette.
Bij het binnentreden der zalen valt het oog allereerst op de levensgroote processie van J • Mayné ,
bescheiden van toon, goed van groepeering, verdienstelijk
van teekening, doch niet sprekend van waarheid in de
stoffen, die meer waterachtig dan geweven uitzien. Vele
typen der figuren zijn recht oorspronkelijk, vooral de
pastoor die het Hoogwaardig draagt ; maar eene zeer
aantrekkelijke verheffende poëzij vindt men hier niet.
De omstanders zijn evenmin geroerd, want van allen,
klein en groot, knielt er niet één.
Merkwaardig vertoont zich , wanneer men zich
omdraait, die Hymne aan de Ton van Lacroix :
man, vrouw en kind wenden den toeschouwer den rug,
staan half naakt (het kind geheel in Adamskleeding)
met uitgestrekte armen, naar boven ziende, midden op
de schilderij. Heeft men zich bij de XX over zonderlingheid te beklagen,, hier voorzeker niet minder , en
een meesterstuk kan dit werk niet juist genoemd worden.
Wij slaan liever 't oog naar Francois' winter, waar
de stilte recht treffend is uitgedrukt.
Ook Ondine van Hoyoux vereenigt leven en poëzie,
al is de type een weinig alledaagsch. L. Dardenne's
waterverw-teekemngen geven evenzoo bewijs van vinding,
phantasie en studie. Hij stelt den optocht van spelers
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in een middeleeuwsch godsdienstig drama voor, en
bewijst in de teekening en groepeering veel geest. E. de
Biévre's phantasie steekt daarbij wel wat schrikverwekkend
af, met zijne wonderlijke, ofschoon zinrijke gedrochten.
De eenvoudige, ongezochte natuurlijkheid der sprekende honden-studie van L. Van Ghelder en Ch. van
der Eycken werkt nu des te streelender, gelijk Mozart
na Wagner. Dergelijke specialisten brengen de kunst
vooruit.
Echt menschelijk zijn de portretten van Herbó.
In dit vak zijn in 't algemeen onze meesters het sterkst.
En toch is daarop eene uitzondering te maken.
Wij zagen namelijk in de Salle Verlat te Antwerpen
de bijzondere tentoonstelling der werken van L. van
Engelen.
Deze kunstenaar voelt zich blijkbaar eerst op zijn
gemak, wanneer nevens de natuur, die hij overigens
sprekend maar koel opvat, ook aan zijne phantasie eene
zekere speelruimte wordt gelaten, grooter dan de eenvoudige beeltenis van eenen persoon dit toelaat. Hij schilderde Bellevue (?), aan de overzijde der Schelde : een
gezelschap dat bij een glas bier, enz. eenen aangenamen namiddag in de open lucht, gezellig, rond tafeltjes
gezeten, doorbrengt. Eenigen kouten en lachen, anderen
luisteren naar den zang van eenen ouden, maar sentimenteelen muzikant, welke zich in het midden der
schilderij bevindt. Het werk heet Le Troubadour
Men vindt hier eenige portretten, die beter gelukt
zijn dan de dames die zich afzonderlijk door dezen
kunstenaar hebben laten afschilderen.
Het meesterwerk van deze zeer boeiende tentoonstelling is wel La Cigale en La Fourmi, voorgesteld
door eene vrouw en eenen man uit het volk, op twee
kleine doeken.
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Het portret wat ons het meeste boeide is getiteld
Une

future étoile.

Doch wij komen een oogenblik op den Essor terug.
Wij bewonderden er het hollandsche klare water
van Alex. Marcette ; en bijzonder L. Fréderic's vrouwelijke en andere ambachten op het veld (in I. 1 lijsten
gevat) met houtskool geteekend.
Henri Evrard's Houthakker door den Dood betocht,
is vol uitdrukking, en gaarne zouden wij bij E. van
Damme-Sylva's Kerk en koebeest wat langer stilstaan.
Maar de ruimte gebiedt hier te eindigen, nadat wij
vriendelijk begroet zullen hebben onzen vermaarden
Dillens en C. Samuel, wiens statuette van veel talent
getuigt, al is de behandeling der kleederen ook wat
nalatig, en herinnert aan de geimproviseerde cartonkleederen van sommige gelegenheidsbeelden.
DE TICHELER.
Brussel.
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••...
s
*OA,

-+ZiF+E.441G+;

^urr^^in franfaio.
TES-vous déjà allé dans la Campine, dans notre
belle et poétique Campine immortalisée par
Conscience? Non? Vous avez tort! Vous auriez
éprouvé d'abord une -joie indicible en errant dans la
bruyère, et puis vous y auriez découvert un des monuments les plus intéressants de notre beau pays. Je veux
parler de l'abbaye de Postel ou plutót de l'église y accolée.
Le Chanoine Welvaerts, prieur de l'abbaye, a bien
mérité de l'art architectural en donnant, dans la troisième livraison de la Dietsche Warande, une description
detainee de ce temple dont les Prémontrés de Postel
sont fiers à juste titre, M. Josz, directeur des ateliers
polygraphiques de Vilvorde, apporte à cet article l'appoint
de son beau talent de dessinateur. Il nous présente une
reproduction héliotypique très réussie de plusieurs fragments architecturaux qu'il a pu aller croquer sur les
lieux, grace a.. l'aimable hospitalité à lui octroyée par
les moines de Postel.
Les abonnés de la Dietsche Warande auront par
lá même la primeur de cette reproduction que nul
ouvrage ou manuel archéologique n'a encore donnée jusqu'à present. Attirons encore l'attention sur le
splendide chandelier de Postel, objet de la légitime
convoitise de plus d'un collectionneur d'Outre-Manche,
et passoes.
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M. Hezenmans a tiré de la poussière des archives
des jalons biographiques peins d'intérêt concernant le
fameux peintre Agnen ou plutót Hieronymus van Aken
ou Hiëronymus Bosch, dont le nom a ouvert un si
vaste champ de conjectures aux amateurs des tempétes
dans un verre d'eau.
Voici venir M. le Comte Maurin Nahuys avec la
suite de sa très intéressante monographie des deux
frères Schoemaker.
M. Tottmann présente la dernière partie de son
Ilistoire du Violon, article dans lequel it rend hornmage á notie école beige de violon, si hautement
appréciée par nos voisins les Allemands.
M. Van den Gheyn se fait le champion de la vraie
musique religieuse a l'église, une bonne action que le
lecteur ne manquera pas de porter a son actif. L'auteur
fustige d'importance ceux qui trempent dans ces parodies grotesques qui se perpêtrent sur la plupart de nos
jubés. L'on serait mal venu cependant à prétendre
qu'une réaction sérieuse n'est pas en train de s'opérer.
« Graces a Dieu », dit l'auteur, « nous avons a enregistrer
les résultats prestigieux obtenus depuis six ou sept ans
par l'enseignement tout a fait hors pair qui se donne
a 1'Ecole de Musique Religieuse de Malines, ainsi que
par les efforts réunis 'des sociétés de S t Grégoire. »
Nous attentions impatiemment la suite de l'article
de M. Van den Gheyn.
Vous pensez sans doute que la critique aiguise ses
crocs pour aller rendre visite au salon des XX, a Bruxelles.
Détrompez-vous. MM. Van Bastelaer et De Ticheleer ont
trouvé tant de bonnes chases cote á cote, it est vrai, avec
certaines aberrations de l'art (1), qu'ils n'ont pu se décider
(i) Voir au verso de la couverture le programme du Con
cours

ouvert par 1'Administration de la Dietsche Warande.
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a tremper leur plume dans le fiel, au risque d'être
assigns en dommages et intérêts par certains artistes
assoiffés de réclame, qui se livrent a la peinture « dêcadente )) afin que l'on fasse du bruit autour de leurs
noms.
Une reproduction du fameux bas-relief de Charlier
Le Retour des pecheurs, figure dans la présente livraison.
L'auteur en a gracieusement mis l'esquisse a la disposition de la revue.
Faute de temps, le compte-rendu définitif de 11 Essor
a di être ajourné, mais on touche un mot de l'exposition
organisée dans le courant du mois dernier, au Cercle
artistique de Bruxelles, par M. Alphonse A sselberghs.
L'éminent artiste nous a donné l'occasion d'admirer
une soixantaine de toiles dont le monde des arts a fait
le plus grand cas.
Un littérateur hongrois, coutumier de découvertes
intéressantes, le D r Joseph Dankó, a envoyé a la rédaction un travail de longue haleine sur Albert Diirer, travail dans lequel l'éminent écrivain fait montre de beaucoup
d'esprit et de savoir. Maliaeureusement le cadre de la
revue étant trop restreint pour permettre d'enchAsser le
travail tout entier, l'auteur a bien voulu en détacher
le dernier chapitre a l'intention de la Warande.
Ces pages tirent au clair l'origine des Quatre Apeitres d'Albert D-Cirer, désignés parfois sous le nom de
Les Quatre Tempéraments.
D'aucuns ont prétendu prouver a déquatement que
Darer, inféodé a la réforme, aurait voulu glorifier celle-ci
par l'ceuvre en question ; nombre d'auteurs affirment exactement le contraire. De là les ardentes polémiques qui
se livrent autour de ces panneaux.
Dankó met une sourdine A. tous les propos mal-veillants par un raisonnement simple et juste, sans
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d'ailleurs se laisser empaumer par ceux qui voient en
Mixer l'idéal et le type accompli de l'artiste chrétien.
Mentionnons aussi la suite de l'étude de M. Van
Even, dont nous admirons le généreux patriotisme local
au profit de la « Dietsche Warande ».
Ce ne sont plus les « nouveaux docteurs de l'ancienne Université de Louvain », faisant boinbance,
buvant sec, que nous dépeint l'excellent archiviste. C'est
un professeur de la docte Alma Mater, l'érudit Hendrik de Putte, le chdtelain du Mont-César qui fait les
frais de son article.
Pas de Chronique des Expositions industrielles cette
fois-ci. Par contre, le trés remarquable discours prononcé
dernièrement a la Chambre par M. Ernest Slingeneyer,
est reproduit in extenso.
C'est tout.
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ZiitroOrifttn.
ET gelieve den lezer de volgende opgave van
tijdschriften alleen als voorloopig te beschouwen.
In de volgende aflevering zullen ten eerste alle
de tijdig ingezonden tijdschriften worden vermeld ; ten
tweede zal door een onzer medewerkers een overzicht
gegeven worden van alle gewichtige artikels uit nederlandsche, fransche, duitsche, engelsche, spaansche, italiaansche en andere tijdschriften, die op de vakken
betrekking hebben, welke de Dietsche Warande vertegenwoordigt : kunst en zedegeschiedenis , waartoe
de letteren bepaald behooren. Vooral zal herdacht
worden al wat de lezers in België en Nederland bijzonder
kan boeien.
Nederlandsch Museum, tijdschrift voor letteren,
wetenschappen en kunst. Derde reeks. Eerste jaargang,
elfde en twaalfde aflevering. Inhoud : Aug. Gittée,
Jongste folkloristische uitgaven. Fl. Van Duyse, Het
kxrelslied. Pol. Anri, Lotje uit den porseleinwinkel.
Jacob Stinissen, Voor de vierschaar ! Boekbeoordelingen
door Max Rooses, C. N., Aug. Gittée. — Gent, Ad, Hoste.
Id. Tweede jaargang, eerste aflevering. Inhoud :
X., Onze taal in het middelbaar onderwijs. A. Prayon
van Zuylen, De Transvaalsche goudvelden. Gustaaf
Segers, Tante Fien en hare erfgenamen. Victorien
Van de Weghe, Het doodenheir. Omer Wattez, Onze
dichters (Claeys). Boekbeoordeelingen, door A. Prayon
V. Z., J. F.
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De Katholiek, godsdienstig, geschied- en letterkundig
maandschrift. Drie-en-negentigste deel. Nieuwe reeks.
Vijfde deel. Januari, 1888. Inhoud : Dr. Th. B , Sanctmo.
Domo . N. Leoni PP. XIII. D. S., Chronogram. A. G. S.
Jaartalvers. A. M. C. Van Cooth, Aan den lezer.
H. J. A. Schaepman, Het katholiek Nederland aan
Z. H. Paus Leo XIII. M. J. A. Lans, Paus Leo XIII
en de kerkelijke toonkunst. Th. L. Koxhoorn, Paus
Leo XIII en de geloofsverspreiding in de missiën.
H. W. J. van Hertum, Paus Leo XIII als vredestichter
tusschen vorsten en volkeren. Dr. Th. V, laming, Paus
Leo XIII in zijn overweldigde hoofstad. J. J. van den
Horst, De katholieke wereld naar Rome. J. A. van
den Akker, De zegepraal van den gevangene in het
vaticaan.
Verschillende dichtstukken bij het gouden feest van
Leo XIII, door Jozef Alberdingk Thijm, Leesberg,
van Hoogstraten, Boks, van der Lans, Zwart, de Rijk.
— Leiden, J. W. Van Leeuwen. Utrecht, J. R. Van
Rossum,
Id. Februari 1888. J. P. Th. van Namen, Onze
koloniale politiek (slot). G. van den Eisen, De HH.
Norbertus en Rupertus (vervolg). Boekbeoordeelingen
door A. J. Flament (Boekerij van Egmond). P. A.
de Bruyn. Sprokkelingen (Hoctin, boekdrukkunst). Letterloover. Bijlage.
Id. Maart, 1888. J. F. A. Leesberg, Iets over den
oorsprong van het tijdschrift De Katholiek. H. A.
Horning, De christelijke moeder. J. C. A. Hezenmans, De
Oorschotsche non. Boekbeoordeeling door G., door G. van
den Eisen (Latijnsche school van Gemert), A. M. C.
van Cooth. — Decreten der H. Congregatiën. (Verboden
boeken). Letterloover (Isaias, van G. Jonckbloet).
De Nederlandsche Spectator. N° io. Berichten
en mededeelingen. C. Vosmaer, Marcantonio. W. C.
van Manen, Renan's, Geschiedenis van Israël Gerard
Keller, Al. I. van Art. VII. Pluksel, Anti-revolutionair.
Plaat : Nieuw Geuzenverbond, na de verkiezingen.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888.
Id. N° I 1 . Archiv der Ethnographie. Eglises Wallonnes, enz. Emants drama « Adolf van Gelre ». De
bouwvallen van het Parthenon door Dr H. C. Muller.
N° 12. Akademiebericht. Helleensche Vereeniging, enz. De
Vries, Woordenboek. Verdam, idem. Over jij en jou op
't tooneel.
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De Leeswijzer, veertiendaagsch tijdschrift ter bevordering van kunst en letteren. 4e jaargg. N° 21, 15 maart
1888. Inhoud : Betsie Perk, Flandria en Wallonië
tegenover Nederland en Frankrijk. A. E. L. van Someren, Mededeelingen (vervolg). Feuilleton Over het zien
van de schilders. Boekbespreking. H. C. Muller, De
zesde zang van Homerus' Odyssea. Berichten Aangeteekend. Nieuwe uitgaven.
De Vlaamsche School. Tijdschrift voor kunsten,
letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid, uitgegeven.
door J. E. Buschman met de medewerking der bijzonderste Nederlandsche schrijvers en kunstenaars. Nieuwe
reeks, eerste aflevering. Het blad verschijnt in 26 afleveringen, voor fr. 5, in 't jaar.
Na langen tijd slapens, ten gevolge van den dood
des voormaligen redacteurs Désiré Van Spilbeeck verrijst
De Vlaamsche School als een phenix uit hare assche
en geeft ons onmiddelijk reeds bewijs van gezond leven.
Wij begroeten dezen nieuwen « tolk van vlaamsche
belangstelling in vlaamsche kunst », gelijk zij zich noemt,
met vriendschappelijk genoegen.
Moge zij bij het toenemen in nieuwe kracht van
den aloud en geest der onzijdigheid en verdraagzaamheid niet afwijken. Dit is onze hartelijke wensch. Dan
breidt zich langzamerhand een gebied uit waarop men
(schoon van verschillende politieke overtuiging) elkander
niet behoeft te haer-plucicen, of, gelijk men in 't Noorden
zegt, te pluk-haren.
Max Rooses, Oude en nieuwe kunst. Arthur Cornette, Willem Ogier. J. Staes, De godin der rede.
Willem Rogghé, Tentoonstelling in den Cercle artistique
te Antwerpen, enz.
Id. 2e aflevering. Max Rooses, Het huis van Rubens,
met platen. M. R., Adolf Siret, met portret. Willem
Rogghé, Tentoonstelling van Gentsche meesters, enz.
M. R., Emile Claus, met plaat. A. C., Willem Ogier
(vervolg, Helids, Photographie. Kronijk. Berichten uit
het Buitenland. Gerrit , A. A. Wagner, Toonkunde
Blocx). Tijdschriften. Sterfgevallen.
Flandria, wekelijksch tijdschrift, bevat artikelen
over de vlaamsche feesten en dergelijke, ernstige bijeenkomsten, Aldenardiana van Edmond Vander Straeten,
Gedichten van Em. Hiel. Artikeien over den Landdag,
de beroepsschool te Gent, Het Tal niel gaan. Kunst-
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berichten van allerlei aard. Brussel, Paleizenstraat, no 102.
De Portefeuille. Kunst- en letterbode. Geillustreerd
weekblad. Negende jaargang. N o 52. Zaterdag 24 maart
1888. Inhoud. B. van Heyningen, Eenzaamheid, gedicht
met plaatje. Tentoonstelling in de M. t. b. d. bouwkunst. Schilderijveiling te Parijs. Aan het ziekbed (plaat).
Ca;cilia-concert. Muzikale kroniek. J . Heemskerk Az.,
Beroemde tijdgenooten. Tijdschriften. Taco de Beer
(Bibliographie). Nog eens : « Eene koninklijke misdaad. »
Duitsche boekhandel. Tooneel. -- Amsterdam, Olivier
en Schalekamp, 1888.
Revue de fart chrétien, publiée sous la direction
d'un comité d'Artistes et d'Archéologues. XXXI e année.
Nouvelle série. Tome VI, i re livraison, avec quatre
planches et plusieurs vignettes. 1888. Lille, Paris, Desclée,
De Brouwere et Cie.
Sommaire. F. Festing , L'art de la fonderie des
métaux en Allemagne a la fin du moyen-age. J. H.
La legende de la Licorne ou du Monocéros par le
D r Fred. Schneider. X. Barbier de Montauk, Iconographie de sainte Cécile, d'aprés les monuments de
Rome (derv. art.). Jos. Berthelé, De quelques influences
auvergnates et périgourdines dans les églises romanes
du Poitou et de Saintonge. L. Cloquet, Eléments
d'iconographie chrétienne. Types symboliques (3 u art.).
J. H(elbig), Nouvelles et mélanges. Travaux des sociétés
savantes. Bibliographie. Index bibliographique. Chronique.
Nécrologie.
Le Guide musical, paraissant tous les jeudis.
Dit tijdschrift bracht in de laatste weken belangrijke
artikelen over Veldslag-compositiën van ouden en nieuwen
tijd. Het laatste nummer bevat eene beoordeeling van
Verdi's Otello, door Cesar Cui. De schrijver beweert
t( Le grand ensemble manque de naturel » in het
derde bedrijf. 'k Geloof het wel. Zet de jaloezij, zet
het zakdoek-tafereel eens in tonen l De toonkunstenaars
be-componeeren alles wat hun in de natuur of in de
kunst bevalt; zij denken niet met Lessing over de grenzen van elke kunst na.
Rossini, Ambroise Thomas, Bizet, Gounod en vele
anderen hebben ons geleerd dat de meest energische
handelingen door groote dichters afgeschilderd, door

AANKONDIGINGEN.

405

aanwending der muziek water-en-melkachtig worden.
Cui zegt dan ook : (( Boito (de librettist) a supprime.... beaucoup de passages importants. » 'k Geloof
het wel !
Le Muséon. Revue internationale. Études de linguistique, d'histoire et de philosophie, publiées par des
professeurs de l'université de Louvain et d'autres universités. Tome VII, N o 1.
Sommaire : G. Schils, Les races jaunes de l'Afrique
australe (suite). G. de la Grasserie. Études de grammaire compare. T. de la Couperie, La langue de la
Chine avant les Chinois (suite). R. Basset, Mélanges
d'histoire et de littérature orientales. A. van Hoonacker,
Quelques observations critiques sur les récits concernant
Bileam. Imbert, Le temple reconstruit par Zorobabel.
P. Martin, La vulgate latine au treizième siècle, d'après
Roger Bacon. E. Wilhelm, Etudes avestiques. Toun
Nadin, La Oche de la baleine. Compte-rendus. Chronique scientifique. — Louvain, société générale de librairie, 1888.
Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Partie littéraire. Deuxième série. Tome 27, LII e de la
collection. Première livraison. Janvier. Tisenot, Dernières
publications illustrées. Firmin Boissin, Romans, contes
et nouvelles. Comptes-rendus. Théologie. Jurisprudence.
Sciences et arts. Belles-lettres. A. M. Verstraeten (Joseph in Dothan) Histoire. Jungmann (Dissertationes).
Bulletin. Chronique.
Id. Partie technique. Tome 14, LIV e de la collection. Bibliographic (catalogue). Sommaire des recueils
périodiques.
Id. deuxième livraison. Partie littéraire. Léonce
Couture, Philosophie. F. Chapot, Ouvrages d'instruction chrétienne et de piété. Comptes-rendus (als hierboven). Bulletin. Kervyn de Volkaersbeke, Sobieski et la
mission de Pologne. Chronique (société archéologique de
Namur p. 189). Questions et réponses.
Id. Partie technique. Bibliographie (id.). Sommaire
des recueils pér. Paris, Boulevard St. Germain, 1888.
Le salon pour tous, journal artistique et littéraire
illustré, paraissant le samedi.
To mars 1888. Sommaire : Fluit gravures de José
Frappa, G. Jeanniot, Louis Fitz, Clovis Didier, Bertol,
Graivil. Chronique. — Salon. Francois Bournaud, Cercle
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Volney, Obry, Henry, Georges Jeanniot. J. de Gesvres.
Exposition des femmes peintres et sculpteurs. De Mon,
Les cygnes du Léman. Fox, Exposition, Echos et Nouvelles. Sixte-Quint, Correspondance beige. Direction à
Paris, 79, Passage Brady. Bruxelles, rue de Brabant,
183. 1888.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums,
II Band, N r 7. Januar u. Februar 1888. Chronik des
germanischen Museums. Neuangemeldete Jahresbeitrage.
Hans Bosch, Hans Sachs' Spruchgedichte von den Nurenberger Kandelgiessern. A. Essenwein, Die Zunpftlade der Nurenberger Strumpfwirker. P. J. Rée, Stempel von Buchbánden aus der zweiten Hdlfte des 15.
ahrhunderts. Katalog der im germanischen Museum
Jbefindlichen deutschen Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, bearbeitet van D r Max Lehrs. Nurnberg, 1887.
Chronik fur vervielfltigende Kunst, erscheint
8 mal im Jahr. Wird allen Abnehmern der ordentlichen
Publicationen der Gesellschaft fur vervielfltigende Kunst
in Wien unentgeltlich geliefert. Separat kaan das Blatt
zum Preise von 4 mk. (fr. 5.) pro Jahr bezogen werden. Red. Richard Graul, Leipzig.
No I bevat : Kunsthistorische studiën, waarin een
aantal bijzonderheden over Nederlandsche kunstenaars
voorkomen. Verder Neuigkeiten waaronder eene aanbeveling der Dietsche Warande, vooral der artikels Piot,
van Even, enz.
Deutsche Rundschau, herausgegeben von Julius
Rodenberg. Vierzehnter Jahrgang, Heft 5, Februar 1888.
Berlin, Verlag von Gebruder Paetel.
Artikels over kunstgeschiedenis : Die gegenwdrtige
Lage der Kupferstecherkunst , 13 blz . Die Berliner
Theater, I I blz.
Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart, herausgegeben von Friedrich Bienemann. Jahrgang 1888.
Zweites Heft. -- Leipzig, F. A. 'Brockhaus.
Artikel over kunstgeschiedenis : Der dramatische
Standpunkt der Franzosen, von Karl Spitteler, 6 blz.
Ungarische Revue, mit Unterstutzung der ungarischen Academie der vissenschaften, herausgegeben von
Paul Hunfalvy and Gustav Heinrich. 1888, erstes Heft,
Januar. --- Leipzig, F. A. Brockhaus.
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Artikel over kunstgeschiedenis : Josef Hampel, Das
mittelalterliche Drathemail.
Nuova Antologia, rivista, di sciienze, lettere e arti,
anno XXIII, terza serie, volume XIII. Fascicolo II,
i6 Gennaio 1888. --- Roma, Via del Corso, n. 466.
Artikels over kunstgeschiedenis : Enrico Panzacchi,
Una lotta musicale. Gluck e Piccini.
Revista cotemporanea. Tomo LXIX, 15 de Febrero, 1 888 -- Madrid, calle de Pizarro, Num. 17.
Artikel over kunstgevoel : D. Manuel Lorenzo d'Ayol,
Aficiones artisticas del obrero.
Revista de Espana. Tomo CXIX, 15 di Enero. —
Madrid, General Castanos, 9, Cajo derecha.
Artikel over kunstgeschiedenis : D. Rafael Romero
Barros, Consideraciones historicas acerca de las antiguos basilicas de San Vicente y de San Aciselo, antes
de la ereccion de la Mezquita-Aljama de Cordoba, 18 blz.

The Portfolio, an artistic periodical, edited by
P. J. Hamerton publ., monthly price, 2 s. bd. each
member (met illustr.).
Articles. B. V. Papers on the flemish painters
David Teniers and Hendrick Sorgh.
De Redactie ontving nog de volgende werken welke nader
zullen besproken worden :
F. D. J . Morrees, Dirck, Volckaertszoon Coornhert, W. R.
E. D. Opzoomer. Het klooster van Diepenveen. K. Stallaert, De
sevenste bliscap van Maria. R. S. Tjaden Modderman, Het oudste
Faust-drama Karl Bramer, Nationalitát and Sprache im Konigreich Belgien. G. Cumont, Jetons d'étrennes des gouverneurs
généraux de la Belgique, 1780-1793. Id., Le beton de présence de
l'Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de
Bruxelles, 1772-1794. Una, Lars Dilling, Schetsen. Uit het Noorsch.
Dr F. Pfaff, Das deutsche Volksbuch von den Heymonskindern.
Marcellus Emants, Adolf van Gelre. Floris van Westervoort. Hannes
en Klaartje.

Koninklijke Vlaamsche Academie.
't Is wellicht voor enkelen nog nuttig de prijsvragen der
Academie te herhalen, al hebben de dagbladen en andere tijdschriften die ook medegedeeld.
Er zijn twee wedstrijden geopend voor oude-taalkunde.
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Ten eerste wordt gevraagd: Het gebruik der naamvallen in Notker's vertaling van Boethius, De consolatione philosophia, en van Martianus Capella.
Ten tweede vraagt men eene nauwkeurige en
volledige studie over het gebruik van den tweeden
persoon enkelvoud (du, dijn), bij de Middel-Nederlandsche
schrijvers. Men vervolge de studie tot op de geheele
verdwijning van den tweeden persoon enkelvoud, behalve
in de gebiedende wijze.
De derde vraag luidt aldus : « Lofrede op Jan
Frans Willems. »
Het spreekt van zelf dat hiermede niet eene
eenvoudige lyrische ontboezeming in ongebonden stijl,
is bedoeld, maar wel een levendig en sprekend beeld
van Willems' werken en streven in taal- en letterkunde.
Men vraagt in de vierde plaats eene critische
verhandeling over de verdienste en de strekking der
oorspronkelijke, zoo Noord- als Zuid-Nederlandsche,
zoo geschiedkundige als zede- en karakterschetsende
romans, sedert 1 780 tot 1887 gedrukt, met uitzondering
der levende schrijvers.
Voor het vak der geschiedenis vraagt men, ten
vijfde, eene verhandeling over den oorsprong der
Belgische vrijheden.

Vtatteringen.
Geduld is zulk een' schoone zaak !
Rustig verzoeken wij daarom den lezer :
Op bl. 158 aan slechts eenen en denzelfden van der Auwera
(J. P.) te denken.
Op bl. 161 c< Ravenswaay » en « Asperen » te lezen.
Op bl. 166 de woorden « en iets » te laten wegvallen.
Op bl. 168 zal iedereen Beudeker voor Bendeker lezen.
Maar dit vooral is verschoven (bl. 172) : » Toenmaals (zoo
leze men) kocht men 5oo verschillende legpenningen voor ander
halven stuiver het stuk. »
Op bl. 1 7 2 staat « werkman » voor « werkzaam man. »
Op bl. 170 is de vijfde versregel : « Mijn eedle stempelkunst
ontleén » overgeslagen.
Men vergeve verder dat in het stukje over Cats « Dr de
Jonge », in plaats van « D r de Jager » is gedrukt.
^^:

-Ea tnt 4ittr jaar.
EWONELI JK beslist de aanleg van
het pas geboren kind, over den duur
van zijn leven.
De eerste maanden van zijn bestaan
toonen al spoedig wat er eenmaal uit zal
worden, na eene normale, natuurlijke opvoeding. Alle menschelijk werk, wat eerst door
verloop van tijd tot een rijp en krachtig
leven kan komen, is bij den groei van het
kind te vergelijken.
De redactie hoopt dat uit den aanleg
en het plan der vernieuwde Dietsche Warande
haar toekomstig leven, en wel een lang leven
moge worden voorspeld. Alle begin is moeielijk, Maar de medewerkers hebben de taak
aanmerkelijk verlicht. Daarvoor zij hun de
beste dank gebracht!
Het spreekt van zelf dat de eene lezer
gaarne een grooter aantal artikelen over
26

gona-441,—
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lette ren zou vinden, de andere meer bijzonder de plastische kunst, de derde uitvoeriger
de oudheid, de toonkunst of de kunst-nijver-

heid zag besproken.
Waarschijnlijk zal er echter, na één of
twee jaren, worden gezegd, dat het bestuur
aan de eischen van zulk een publiek heeft
voldaan wat algemeene kunstbeschaving zoekt,
en dat toch ook de beoefenaars van een of
ander bijzonder vak veel leerrijks in de
Dietsche Warande hebben aangetroffen.
Zoo is althans het oordeel wat door de
buitenlandsche pers reeds heden over ons
tijdschrift wordt uitgesproken. Wij danken
daarom alle lezers, die even welwillend het
plan nagaande, ons tot hiertoe met deelneming
zijn gevolgd.
Het bestuur zal trachten alien na verloop van tijd volledig te hebben voldaan.
Mogen dus allen ons steeds getrouw, met

geduld en welwillendheid volgen; want alle
dagen klimt het getal der medewerkers, zoowel
als dat der inschrijvers ; hetgeen ons een nieuw
uitzicht geeft dat het jonge (of als men wil
verjongde) kind, onder den zegen van Boven,
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voortdurend zal groeien en bloeien. Een enkel

woord ter inlichting dient hieraan nog toegevoegd te worden.
Dit betreft de uitdrukking Zedegeschiedenis
op den titel, welke door menigen lezer niet is
opgevat in den zin door het bestuur bedoeld.
Zedegeschiedenis is natuurlijk in 't algemeen het overzicht der ontwikkeling van het
leven eens volks, bijzonder met het oog op
het dagelijksch verkeer en daarmede samenhangende gewoonten en gebruiken — costtormen (zooals de Ouden schreven).
De redactie der Dzetsche Warande vat

echter deze gedachte wat breeder op, en
meent dat de geschiedenis der zeden innig
samenhangt met die der schoone kunsten en
dikwijls de eene uitdrukking de andere kan
vervangen'. Aldus begrepen wordt ook het
woord Letterkunde of Letterkunst op den
titel geheel overbodig, en zou slechts een
pleonasme, eene herhaling zijn; om de volgende
reden.
Ten eerste wordt door het woord Kunst

niet alleen de uiting der schoonheid door
middel van toon of gebaren, van penseel en
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tempermes, van bijtel of houweel, verstaan,
maar evenzeer de geschreven kunst in gebonden of ongebonden stijl. De Boeken Mosis,
het Hooglied, de Iliade, het erlost Jerusalem,
de Leerredenen van van der Palm, de romans
van Conscience of van Lennep, de prozaschriften van Lacordaire, Guizot of Multatuli, de
tooneelstukken van Scribe, enz., enz. het zijn
allen kunstwerken : de uitdrukking van
schoone gedachten in edelen vorm. Men zoude
die werken voortbrengselen van Letterkunst,
in elk geval van Dichtkunst, en niet Letterkunde moeten noemen, daar dit laatste woord
alleen past op de kennis, de wetenschap
der letteren, maar niet op hare vruchten.
Een goede régisseur bezit tooneelkunde,
doch de schouwspeler tooneelkunst, dramatische kunst. De eerste is een kundig man, de
tweede een kunstenaar. Derhalve sluit het
woord Kunst het denkbeeld van letteren, of
van dichtkunst in gebonden of ongebonden
stijl reeds in zich. Doch dit niet alleen.
Ook in de uitdrukking Zedegeschiedenis is
de beoefening der letteren vervat. Vooral
door het lezen der schriften onzer voorouders

NA EEN HALF JAAR.

413

kunnen wij hun leven in al zijne volheid

leeren kennen.
Er zijn ons gebouwen overgebleven om
hunnen bouwtrant te bestudeeren, toonstukken
die hunne muziek duidelijk maken, enz. , enz.
Doch een volledig beeld van hunne taal, van
hunne gebruiken, van hunne zeden, welke zich
almede in de taal uitspreken, krijgen wij eerst
door hunne schriften.
Den geest van Maerlants tijd b. v. zouden
wij zonder de werken van Thomas van Can-

timpré, van Albert den Groote, en van onzen
leerdichter-zelven niet kunnen verstaan.
De zeden, het dagelijksch leven en diens
geschiedenis leeren wij door de letteren kennen. Zonder letteren, en de kennis daarvan
(in dit geval dus letterkunde) — geene zedegeschiedenis.
Is dus in het woord Kunst de uiting der
schoonheid in literairen vorm begrepen — niet
minder sluit het woord Zedegeschiedenis de

beoefening in van de letteren en hare vertegenwoordigers.
Zoo ware dan het opschrift : Kunst, Let-
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teren en Zedegeschiedenis, eene dubbele herhaling.
Hiermede geloof ik opnieuw iets bijgedragen te hebben tot verduidelijking van het
standpunt wat door de Dietsche Warande
wordt ingenomen.
Hartelijk is de wensch met alle inschrijvers en medewerkers den ingeslagen weg te
mogen vervolgen ; aan moeite en lust tot vooruitgang, en aan het streven naar onzijdigheid
van oordeel zal het onzerzijds niet ontbreken.
Leuven.

PAUL ALB. TH.

BEELDHOUWKUNST.
Nanntettign,
door P. ALB. TH.
ET zijn niet allen koks die lange messen dragen.
Dat is en kostelijk spreekwoord, op elk
gebied van wetenschap en kunst bruikbaar.
Wanneer men nagaat aan welke beweegredenen de
standbeelden der negentiende eeuw hun ontstaan te danken hebben, zal men vinden, dat bij lange na niet altijd
de erkenning van hooge verdiensten en weldaden aan
het menschdom bewezen, den doorslag tot die verheerlijking , hebben gegeven ; maar dat het getal vrienden
en goede kennissen, welke een persoon zich in zijn
leven heeft verworven, vaak de hoofdaanleiding was, om
zijne beeltenis na zijnen dood op een voetstuk te plaatsen,
en den volke ter bewondering te vertoonen.
Een standbeeld vertegenwoordigt ondertusschen de
grootste eer welke men aan eenen mensch kart bewijzen; ten eerste, dewijl zulk eene voorstelling zich nooit
aan de blikken onttrekt, tenzij wanneer de winter, het
gehouwen steen met nijpende koude bedreigende, eenen
houten mantel noodzakelijk maakt; ten tweede, omdat
zulk gedenkteeken, als voorbeeld en waarschuwing opgericht, gedurig openlijk predikt : « Doe wat ik gedaan
heb ! ))
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Men leest op zeker kruisbeeld aan den publieken
weo. in Zuid-Duitschland :
weg
« Das that ich fur Dich!
Was thust du fur mich ? »

hetgeen ongeveer zeggen wil :
Dat deed ik voor u!
Hoe loont gij mij nu?

Daarin ligt een raad, en misschien een verwijt.
Dat is eigenlijk de taal die elk standbeeld spreekt. Dat
is, mijns inziens, de roeping van een standbeeld
1 0 verheerlijking van eenen grooten weldoener ; 2 0 een
voorbeeld, een raad voor het volk.
Zoo is het mij dan ook, als riep elk standbeeld
ons toe : « Veel deed ik voor u ; volgt nu mijn voorbeeld ! ». Daarom bevreemdt ons het ruiterbeeld eens
wijzen konings, dat met den hoed in de hand het
volk schijnt te groeten ; al is die vorst ook een constitutioneel monarch geweest. a Goeden morgen » zeggen, knikken en vriendelijk zijn, mogen recht loffelijke
bewegingen wezen — een standbeeld heeft aan andere
meer monumentale eischen te voldoen, die de eeuwen
trotseeren.
Daarbij laat ik nog onbesproken dat men een standbeeld als fontein of pomp, of als zuil gebruikt, omdat
de markt ..... « anders zoo kaal is »...
En toch komen zulke bedenkingen bij sommige
gemeenteraden op.
Bestaat er dan geen onderscheid tusschen een
standbeeld en een paal waaraan men de koeien vastbindt ? ..... Doch dit nu daargelaten.
Welke gedachte door een standbeeld eigenlijk moet
verzinnelijkt worden schijnt in onze dagen meer en meer
verduisterd te geraken .

BEELDHOUWKUNST.

417

Indien wij eene lijst zouden opmaken van de personen der geschiedenis (nemen wij alleen eens die der
Nederlanden), welke aan het menschdom groote en
vruchtdragende diensten hebben bewezen, en van dezulken
aan wie men standbeelden opricht, of wenscht op te
richten, dan zal de verhouding bewijzen dat, gelijk ik
zeg, andere drijfveêren dan de genoemde, het oprichten
van zulke gedenkteekenen machtig in de hand werken.
De vriendschap is een loffelijk gevoel, maar...
Doch wij maken dezen volzin niet af. Het is in
elk geval geene gewone vriendschap die heeft doen
besluiten tot het oprichten van een reuzenstandbeeld
des H. Jozefs, te Luxemburg, en van De Tege des
lichts (Le triomphe de la lumière) te Dinant.
Van beide standbeelden wordt verzekerd dat zij op
eenen hoogen berg zullen staan, gelijk het Rijksmonument te Riidesheim, en een of meerdere uren ver zullen
kunnen gezien worden.
Op zulke gedachten kwam men ook bij 't verval
der gothische en kerkelijke kunst, aan 't einde der middeleeuwen, gelijk dit vroeger door ons is ontwikkeld.
Dit streven heeft medegewerkt tot de overwinning,
van de heidensche kunst op de christelijke behaald.
De oudheid bezat haren Colossus van Rhodus, doch
deze bleet uitzondering.
Zelden gingen de Ouden in de maat hunner beelden
twee menschen-hoogten te buiten.
Merkwaardig is ook het onderwerp van 't Dinantsche
monument. Wiertz vervaardigde 't bij zijn leven, en
gaf daaraan den naam.
Les XX steken daarbij aardig af, wanneer zij in
hunne kunst La recherche de la lumière als hun
streven willen uitdrukken. Hier wordt ons reeds Le
triomphe de la lumière voorgesteld.
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Mijns inziens hadden de Vingtistes beter gedaan
hun streven La recherche de l'idéal te laten noemen.
De kunst bestaat toch daarin — de natuur in haar
eigenlijk diepzinnig leven te bespieden; en wat is dat
leven anders dan een geheim waarnaar gezocht moet
worden, en waarvan de ware kunstenaar het gevoel
(die Ahnung) heeft !
La recherche de la lumière is daarom la recherche de l'idéal ; dat is een volkomen natuurlijke logische
gang van gedachten.'
De kunstenaar heeft echter niet noodig zich literair,
logisch uit te drukken. Zoodra hem het woord lumiére'
in plaats van idéal beter bevalt... wij hebben er vrede
mede... als er maar gewerkt wordt, als men maar
opstreeft tot dat licht. Of Wiertz' reuzenbeeld daartoe
aanlokt, dat betwijfelen wij, en moeten het monument
voorloopig nog als een voorwerp van curiositeit
beschouwen.
Wij hopen en verwachten evenwel dat Joseph
Lambeaux, die met de uitvoering belast is, recht gelukkig
moge slagen.
Vrijheid, blijheid ! De een heeft lust aan enen
grooten geest die den zegen over het menschdom heeft
gebracht een gedenkteeken op te richten ; de ander
doet dit liever aan eene afgetrokken gedachte.. Dat
Zij zoo !
Men hoede zich slechts voor dit eene : namelijk
aan zittende, of staande, of ruiter-beelden geenen anderen
eisch te stellen dan dat de aldus voorgestelde vele goede
kennissen in zijn dorp, stad, of provincie hebbe; men
stichte van den anderen kant geen monument voor hen,
wier leven en werken bij 't volk gansch onbekend zijn.
Kortom, dat een standbeeld niet doe denken aan eenen
keukenknecht die wel een lang mes draagt, doch daarom,
de kok niet en is !
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Dit denkbeeld tot oprichten van beelden en andere
monumenten aan goede vrienden, wijst ons op het
huiselijk leven en geeft van zelf aanleiding tot het
volgend artikeltje, over gezelligheid.

"-

.
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TEEKEN-, SCHILDER, PLAATSNIJKUNST, ENZ.

Otitttig4titt.
Arti et Amicitix.
E Noord-Nederlanders hebben eene onuitroeibare
zucht naar gezelligheid.
Wandel eens door een der museums van
Amsterdam, den Haag of Rotterdam Beschouw de
grootste schilders
Jan Steen, Ostade, Teniers, ja
van der Helst, en vele anderen zij kozen tot onderwerp ..... huiselijke tafereelen, gezellige bijeenkomsten,
drinkpartijen, rondedansen, enz .
Terwijl Rubens, van Dyck en vervo' lgens de Craeyer
de gewijde geschiedenis, of de aristocratie op het doek
brachten, muntten de Hollanders uit door hunne binnenhuizen. Die voorkeur verraadt zich nog heden. Hoevele
gezelschappen aan de schoone kunst gewijd dragen niet
in hun opschrift de sporen daarvan !
Vroeger bestonden : Blaas- en strijklust, Vriendschap
en toonkunst ; heden nog leven Doctrind et amicitid, Arti
et amicitice, enz. om slechts van eene enkele stad te
spreken. Men komt gezellig bijeen, en houdt ernstiger
kunstoefening, dan de oude rederijkers dit deden : « Oefening kweekt kennis. » Men zoekt het onderwijs (doctrina),
zoowel als de kunst (ars) aan den vriendschappelijken,
burgerlijken omgang te paren.
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Dit trof mij heden opnieuw ter tentoonstelling
van waterverw-teekeningen in het genootschap Arti et
amicitice.
Men ziet daar ternauwernood een enkel figuurtje
uit boudoir of salon ; geene aristocratische portretten,
en ook zulken niet uit de demi-monde. Maar, van de
192 teekeningen die er langs de wanden prijken, vertoonen er ons meer dan twintig boeren b i n n e n h u i z en,
of visschersgezelschappen. Wij laken dit niet ; wij wijzen
alleen op het verschijnsel. Want wezenlijk, wanneer men
het boerenleven zóó weet terug te geven, als bij voorbeeld de heer J. S. H. Kever (N o 74-76) dit doet, dan
is ons eerste woord : « Hij moge daarmede voortgaan ! »
Het spreekt van zelf dat wij in deze enkele bladzijden onmogelijk bij alle welgeslaagde teekeningen van
dien aard kunnen stilstaan.
Het algemeen karakter der in Arti tentoongestelde
werken is uiterst gunstig. Wij vinden zelden moedwillig verwaarloosde teekening, en bijna overal vooruitgang in kracht van kleur, zooals Gerard Mullers jonge
dame (Eene vraag, wat al te bont) vertoont; gelijk
J. G. Vogels Heide (ook wel wat te sterk gekleurd), met
edele dichterlijkheid opgevat.
Hoeveel karakter toont ons niet N. van der Waag's
Middagmaal, en Overmans Lastige les; al is de kop
van den knaap wat oud van trekken !
W. Roelofs behoeft bijna niet genoemd te worden ;
zijne vijf teekeningen getuigen van de altoos levendige
kracht des meesters.
Merkwaardig is weder het groote getal dames wat
tot deze kleine tentoonstelling medewerkte.
Mevr. Roos Vlasman-Lingeman, Mej. Marg. Roosenboom, Mej. G. J. van de Sande Bakhuysen, Mej.
Betsy Repelius, Mej. C. Pruys van den Hoeven, Mej.
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Bramine Hubrecht, Mej. Arina Hugenholz, Baronesse
A. van Hogendorp 's Jacob, , Mej. Marie Heineken,
Mej. Elise Gildemeester, Mej. Aletta Boelen, Mevr.
M. Bilders van Bosse, en dan, last not least, Mej.
Thérèse Schwartze, met haar dubbel kinderportret in
pastel, waarvan vooral het oudste kind vol karakter
is getoetst.
Wat zegt de lezer van zulk eene schoone rij van
vrouwen en jonkvrouwen, zich zelve vergastende en
ons verrukkende met hare Stillevens, Anemonen, RoTen,
Rhododendrons?
Wij kennen de meesten van ouds, en wijzen hier
alleen op deze ontmoeting met goede kennissen, waaronder
Mej. Roosenboom eene eerste plaats bekleedt.
Vele andere oude vrienden zouden wij nog onder
de kunstenaars begroeten, zonder daarom eenen G. H.
Breitner en anderen der jongeren voorbij te willen
zien ; want wij worden niet gaarne voor uitsluitelijke
laudatores temporis acti gehouden.
A propos van Breitner lust het ons voor de aardigheid het oordeel aan te halen wat in de Portefeuille
(op blz. 4 van het nummer, gedagteekend 7 April) wordt
uitgesproken, en daar tegenover dat van den beoordeelaar
in den Amsterdammer (N° 1803, 12 April, bl. 3) te
stellen, om den onafhankelijken Breitner en zijn Poortje
bij Maanlicht te leeren kennen, In eerstgenoemd tijdschrift staat te lezen :
« Het Poortje bij Maanlicht van G. H. Breitner
is een Vrij woeste impressie (sic!), waaraan de liefhebbers
van het et-peu-près in de kunst hun hart kunnen ophalen
— ons kan het gezicht dier (door het maanlicht?) misvormde paarden in hun vlekkerige omgeving slechts
weinig genot schenken. »
De heer Albert Verwey blijft in den Amsterdammer
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wat langer bij de teekening stil staan. Na de « Tholenaandoening » te hebben besproken, wijdt de schrijver
aan Breitner alleen meer dan eene halve kolom van
genoemd dagblad, en schrijft onder anderen : « Ik zal
u zeggen wat er... in zit, wat ik voor mij ten minste
erin gevoel. Ik voel erin het helder-geheimzinnige (sic !),
het blokkig-doodstil zijn, het roerloos afwachtende, dat
een stuk bouwwerk, als zoo'n muurtje, met zuilige
uitstekken en kan.teelige verdikkingen en rood- en zwartrommelige daken, vaster en massiever doet staan in een
diep-blauwen maannacht ; het helder-geheimzinnige van
streepen schaduw tegen vlakken van licht, van blinksels
op lijst en poortstijl, van vervorming van nuchtere
lichamen tot droomachtige gestalten. »
Dus, wat de eene criticus een gebrek acht, noemt
de andere eene voortreffelijkheid van het werk.
Gelijk ik zeg, haat ik de uitsluitelijke loftrompetters
van het verledene. Maar de bovenstaande geheel tegenstrijdige wijzen van zien, (waarachter ik voor mij geene
camaraderie zoek) is een nieuw bewijs dat wij in de
schilderkunst, op 't best genomen, eenen nieuwen ommekeer beleven, die vóór weinige jaren nog niet te voorzien was.
In de zestiende eeuw kon men reeds de politische
omwenteling van 1789 voorspellen; want de toenemende
centralisatie van macht en de willekeur veler regeeringen,
maakten eene groote botsing tusschen de standen der
burgerij op den duur onafwendbaar.
En toch scheen, aan het einde der 18 e eeuw, het
opkomen van eenen « derden stand » eene « nieuwigheid ». Het was toch geene innovatie; want vele eeuwen
te voren had het volksleven gebloeid door alle misbruiken der wetgevende macht heen.
Maar genoeg, in Frankrijk en elders ondervond.
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de beeldende kunst een vreeselijken stoot en ommekeer,
ten gevolge der wenteling van de geheele maatschappij.
De vruchten die men van de hernieuwing plukte
schitterden in het kunstleven, en de waarheid had er
baat bij.
Heden staat de maatschappij tegenover eenen vierden
stand : den stand van den werkman, van den proletariër.
Zoo dreigt er ook nu weder een ommekeer in de
graphisohe en plastische kunsten
Mogen die Recherches welke uitsluitelijk proeven
(probeersels) schijnen, wegen aanbanen. Mogen zij eenmaal' leiden tot de nadere kennis der groote waarheid,
dat het opklimmen van de uiterlijkheden der natuur tot
haar eigenlijk leven de hoogste kunst in zich sluit.
Men noeme die proeven voorloopig « Impressionnisme »
of zelfs « Vibrisme »... gelijk men wil... (i) Al wordt
er nog zoo zeer gezocht, rondgetast en... gedwaald :
Men reekne d'uitslag niet maar telle 't doel alleen.

(I) Wij herinneren bij deze gelegenheid aan de prijsvraag door
de Dietsche Warande uitgeschreven over de afdwalingen op het
gebied der plastische kunst. Men zie op het omslag der afleve_
ring de voorwaarden. (Prijzen fr. ioo, — fr. 5o. — fr. 25. —
Laatste dag der inzending, de 30 e Juni).

27
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Orotatttoboom brr antitir liOonnafier,
door Graaf

MAURIN NAHUYS.

(Vervolg van bl. 348.)

NDRIES SCHOEMAKER, geboren te Almelo
omtrent het jaar 1600, was aldaar predikant
der Mennonieten tot 1665, toen hij, bij het
voortrukken van het leger des bisschops van Munster,
naar Zwolle de vlucht nam. Hier overleed hij in het
jaar 1666 en werd in de Breurekerk begraven. Hij was
gehuwd met JUDITH SCHIMMELPENNINCK, die hem de
zeven volgende kinderen schonk.
I. HENDRIK SCHOEMAKER, geboren te Almelo,
vluchtte in 1665 met zijn' vader naar Zwolle, doch
keerde na diens dood naar Almelo terug. Hier bleef
hij wonen, tot dat in 1672, de bisschop van Munster
zich meester van die stad had gemaakt. Hij keerde nu
met zijn gezin naar Zwolle terug, waar hij in 1673
overleed. Hij huwde met Stijntje.... bij wie hij zes
kinderen heeft gehad : Jan, Geertje, Judith, Elsje,
`Harmen, en nog eene dochter.
2. JURRIAAN SCHOEMAKER, trouwde met FEMMETJE VAN WULLEN. Zij hadden zes kinderen : Hendrik,
de oudste, die zich « Schoemaker van Wullen » noemde,
jurriaan, Andries, Judith, Femmetje en Geertruid.
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3.

GRIETJE SCHOEMAKER,

gehuwd met

LAMBERT

UYLENRIEF.

geboren te Almelo in
het jaar 1625, trouwde te Amsterdam den 8 n September 1647 met MARIA VONK geboren te Amsterdam in
1629, dochter van Pieter Nicolaaszoon Vonk, afkomstig
uit Lubeck en van Catalijntje Willemsdochter van Dikkelen, geboren te Haarlem. Hij keerde naar Almelo terug
doch vestigde zich in 1652 voor goed te Amsterdam,
alwaar hij op den 27n November 166i overleed, en op
het Nieuwe Westerkerkhof begraven werd. Maria stierf
te Amsterdam den 8 n Augustus 1692, en werd aldaar
op het Karthuizerkerkhof begraven. Zij hadden vijf
kinderen, die onder letter A volgen.
5. JAN SCHOEMAKER, ongehuwd overleden.
6. GEERTJE SCHOEMAKER, gehuwd met JAN VELD4.

GERRIT SCHOEMAKER,

HUYSEN.
7. ENGELTJE SCHOEMAKER, gehuwd

met

HENDRIK

VIKKERS.

A. 1 . PIETER SCHOEMAKER, geboren te Amsterdam den g n September 1648, trouwde den 27 n December 1671 te Amsterdam met GRIETJE Jakobsdochter DE
LEPIJNE. Hij overleed te Amsterdam den 20 n Februari
1687 en werd den 25 n dier zelfde maand aldaar op het
Leidschekerkhof begraven. Zij overleed mede te Amsterdam, den 18 n April 1688 en werd den 21 n daaraanvolgende op het Karthuizerkerkhof begraven. Uit dit huwelijk
zijn acht kinderen geboren, vermeld onder letter B.
A. 2 ANDRIES SCHOEMAKER, geboren den i2 n November 1649, overleden den 28 n December van dat zelfde jaar.
A. 3. JUDITH SCHOEMAKER, geboren te Almelo,
den 3 n November 1651, gestorven te Amsterdam, den
5n Julij 1652.
A. 1. JUDITH SCHOEMAKER, geboren te Amsterdam,
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den 3 n Februarij, en aldaar overleden den 3 n Julij 1654.
A. 5. ANDRIES SCHOEMAKER, beroemde penningen oudheidkundige, geboren te Amsterdam den 9n October 166o. Hij werd, reeds getrouwd zijnde, in de
Mennonietenkerk de Zon gedoopt door D s Moeriaan
Hij huwde te Amsterdam, den 24n Mei 1682, met
RACHEL KROLL, geboren te Amsterdam den 4n Maart
1661, dochter van Sander Rutgerszoon Kroll en van
Jannetje Gerritsdochter Couwenburgh. Zij werden in het
huwelijk verbonden in de Nieuwekerk door den beruchten
Ds Balthasar Bekker. Hij overleed te Amsterdam den
23 n December 1735, en zij, den 4 n Januarij 1 723. Beiden
zijn in de nieuwe kerk begraven
Hunne tien kinderen volgen onder letter C.
B. 1. GERRIT SCHOEMAKER, geboren den 24n Julij
1673, overleden den 4 n April 1676.
B. 2.
JACOB SCHOEMAKER, geboren den 28 n November 1674. Hij trouwde viermaal : i o te Amsterdam den 28 n Augustus 1703, met JUDITH KRABBENBOS,
oud 28 jaren, overleden den 26 n November van dat zelfde
jaar; 2 0 te Amsterdam den 16n Mei 1705 met GEERTJE
HARTOOG, oud 33 jaren, overleden den 8n Julij 1706, uit
welk huvvelijk eene dochter werd geboren den 8 n julij 1706,
Geertje genaamd, overleden den 1 9 n Januarij 1711 ; 3 0 op
den 4n November 1 707, met ANNA SPINNIKER, oud
35 jaren, overleden den I4n October 1724, en 4° 'op
den 3o n Julij 1726, met ADRIANA HAASE VAN RIJNSBURG,
oud 5o jaren.
PIETERTJE SCHOEMAKER , geboren den
B. 3.
20 n Augustus 1676 , overleden den 27n September
daaraanvolgende.
GERRIT SCHOEMAKER, geboren den 16 n AuB. 4.
gustus 1677, en den 24n dier zelfde maand overleden.
MARIA SCHOEMAKER, geboren den 8n SepB. 5.

...
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tember 1678, geboortedag der Maagd Maria, en overleden den 4n Februarij 1681.
B. 6.
SARA SCHOEMAKER, geboren den , 19n April
1681, ongehuwd overleden den 29" Maart 1720, en begraven den 4n April op het Leidschekerkhof te Amsterdam.
B. 7.
DANIEL SCHOEMAKER, geboren den 27n October 1683, overleden den 28n Januarij 1684.
PIETERTJE SCHOEMAKER , geboren den
B. 8.
I2' Maart 1685.
C. i . JOHANNA SCHOEMAKER, geboren te Amsterdam, den 5 n Juni 1683, en aldaar overleden den
16 Februari 1755, werd in 1736 diacones bij de Mennonieten in de kerk de Zon, trouwde den 3 n Maart 1701
met WILLEM Dirkszoon BLAAUW, geboren den 25 n November, overleden den 9n Augustus 1728, en begraven
den 1 4n in de Nieuwekerk. Zij hadden zes kinderen,
waaronder een zoon Gerrit genaamd , geboren den
2n September 1708, overleden den 13 n December 1775
en den 18n begraven te Amsterdam in de Nieuwekerk.
Den 13 n Junij 173o huwde hij met Maria-Agneta van
Heyst, overleden den 29 n December 1 777, dochter van
David, overleden den 21 Mei 173o (zoon van Hendrik
en van Maria Hooft), en van Rebecca Leeuw, geboren.
den 1 O n December 1671, overleden den 12n November 1747, (dochter van Jacob en van Christina de
Flines).
De fraaie penning van J. C. Marmé op het vijf-entwintigjarig huwelijksfeest van Gerrit Blaauw en Maria
Agneta van Heyst, waarvan een exemplaar in goud in
1871 in het bezit was van hunnen achterkleinzoon,
Mr G. C. Blaauw, te Zeist, is door ons, vergezeld van
genealogische en heraldische mededeelingen, beschreven
en afgebeeld in de eerste serie van onze « Médailles
et Jetons inédits, relatifs a l'histoire des dix-sept
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anciennes provinces des Pays-Bas. Bruxelles, 1873,
onder n r 51, blz. 73-77. (i)
CATALIJNTJE SCHOEMAKER, geboren den
C. 2.
7 n September 1684, jong overleden.
C. 3. Een dood geboren zoon, den I8 n Augustus 1685.
C. 4.
GERRIT SCHOEMAKER, geboren den 26 n Januarij 1687, jong gestorven.
C. 5.
PIETER SCHOEMAKER, geboren den 2n September 1688, jong overleden.
C. 6.
NEELTJE SCHOEMAKER, geboren den 26 n Augustus 169o, jong overleden.
C. 7.
GERRIT SCHOEMAKER, uitstekend geschied-,
geslacht- en wapenkundige, geboren te Amsterdam den
5 n September 1692 en den 7 n dier zelfde maand gedoopt
in de Noorderkerk, door D s Kasparus Ruppius. Daarbij
stonden als getuigen Willem Willemse van Alkmaar en
zijne huisvrouw Sara Stork. Hij werd makelaar in
1721, en sergeant van de gewapende burgerij in hetzelfde
jaar. Hij trouwde den 27 n Mei 1 7 14, in de Waalsche
kerk te Amsterdam met MARGARETHA ESSER, geboren
den 7 n September 169 5, dochter van Hendrikus Samuels
zoon, geboren den 4 n Januari 1666, overleden den
3 n Mei 1733, in de Westerkerk begraven, en van Anna
Abrahamsdochter Vivid ook wel Vivde of Vieve, eigentlijk du Vivier (2), geboren den 3o n Augustus 1668, en
overleden in Maart 1738, begraven in de Westerkerk. Hij overleed te Amsterdam den I8 n October 1736
en werd den 23 n dier zelfde maand in de Westerkerk

(i) Zie ook Revue de la Numismatique beige, deel V, 5 e serie,
blz. 207-211, pl. n. no 51.
(2) Zie over het geslacht du Vivier of Vivié, onze mededeeling
in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, onder leiding van den
heer A. A. Vorsterman van Oijen. III e jaargang, nr 3, blz. 71.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ. 431

begraven. Zij stierf te Montfort den 8 n December 1771.
Hunne zestien kinderen volgen onder letter D.
PIETER SCHOEMAKER, geboren den 8 n DeC. 8.
cember 1693, overleden in 1695.
PIETER SCHOEMAKER, geboren in 1696, en
C. 9.
in dat zelfde jaar overleden.
C. ro. MARIA SCHOEMAKER, geboren in 1700,
overleden in 1701.
D. 1. RACHEL MARIA SCHOEMAKER, geboren te
Amsterdam den 4n Januari 1716, en den volgenden
dag gedoopt in de Noorderkerk door D s P. Steenwinkel. Daarbij stonden als getuigen, haar grootvader
Hendricus Esser en hare grootmoeder Rachel Schoemaker, geboren Kroll. Zij trouwde den 5 n April 1735
in de Niewekerk met JAN MIJNSSEN, zoon van Jan
en Aeltje Jacobs. Zij werden in den echt verbonden
door Ds Cornelis Houthof.
D. 2. ANNA SCHOEMAKER, geboren den 26n Maart
1717, en den 28 n gedoopt in de Noorderkerk door
Ds J. Junius ; getuigen waren : haar grootvader Hendricus Esser en hare grootmoeder Anna Esser, geboren
Vivie. Zij huwde, den 22 n Augustus 1736, met KLAAS
OLY, Janszoon, overleed den 23 n Mei 1793, en werd
in de Westerkerk begraven.
D. 3 en 4. Tweelingen, doodgeboren, den 13 n en
14n Maart 1718.
D. 5 en 6. Tweelingen, beiden zoons, doodgeboren,
op den I In October 1718, en in de Noorderkerk begraven.
D. 7. ANDRIES SCHOEMAKER, geboren te Amsterdam , den 6 n December 1719, en den 8 n gedoopt in
de Westerkerk door D s Johannes van Staveren, Getuigen
waren zijn grootvader Hendricus Esser en zijne grootmoeder Rachel Schoemaker, geboren Kroll. Hij werd
makelaar den 8 n December 1733.
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JOHANNA SCHOEMAKER, geboren te AmsterD. 8.
dam, den 28n Januari 1721, en den 3i 11 gedoopt in de
Westerkerk door D s W. Vonk. Getuigen waren haar
grootvader Hendricus Esser en hare grootmoeder Anna
Esser, geboren Vivié. Zij trouwde den 5 n April 1741
met JACOB VAN DER PORT.
D. 9. Een zoon, kort na de geboorte, den 14 n Juni
1722 overleden, begraven in de Noorderkerk.
D. To. MARIA SCHOEMAKER, geboren te Amsterdam den 28n Mei 1723, en op den 2n Junij gedoopt
in de Nieuwekerk, door D s E. van Horst. Getuigen
waren haar grootvader Hendricus Esser en hare tante
Maria Esser. Zij overleed den 3o n Augustus 1723 en
werd den 2n September in de Nieuwekerk begraven.
D. 1 1. HENDRICUS SCHOEMAKER , geboren te
Amsterdam den 28n April 1725, en den 29 n gedoopt in
de Westerkerk door D s J. Van Haagen. Getuigen waren
zijne grootouders Esser. Hij overleed den eersten September 1725 en werd den 5 n in de Nieuwekerk begraven.
D. 12. Een zoon, een half uur na zijne geboorte
overleden, den 22n Mei 1727; begraven in de Westerkerk.
D. i3. Een doodgeboren zoon den 5n September 1728,
begraven den 6n in de Noorderkerk.
D. 14. MARGARETA SCHOEMAKER, geboren te Amsterdam den i3 n December 1731, en den 16 n in de Noorderkerk gedoopt. Getuigen waren hare grootouders Esser.
Zij trouwde te Zwammerdam den 24n September 1754
met CORNELUS SCHREVELIUS, weduwenaar van Rachel
Holthoven, baljuw van Voshol, geboren te Leiden den.
19n December 1719, overleden in Java den eersten Augustus 1773, zoon van Theodorus Schrevelius, geboren dén.
Ion Januari 169o, overleden den 3o n Maart 1735, en
van Susanna Kragt of Kracht, overleden den 1O'1 Maart
1762. Zij stierf den 6n November 18o5.
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Een dood geboren dochter, den 9 n Junij
D. 15.
I 733 , begraven den I 2 n in de Westerkerk.
HENDRIKA MARIA SCHOEMAKER, geboren
D. 16.
te Amsterdam den 4n December 1734, den 5 n in de
Noorderkerk gedoopt, door Ds T. Van Son. Getuigen
waren hare grootmoeder Anna Vivié, weduwe van Hendricus Esser en hare oud-oom Isaac Ruysch Pool.

ANDRIES SC.HOEMAKER.

Geb. te Almelo omtrent
1600.
Geb. te Almelo 1625.
t te Zwolle 1666.
t te Amsterdam, 27 Nov.
1661.
JUDITH SCHIMMELPENNINCK .

1 GERRIT SCHOEMAKER.

1

MARIA VONCK.

PIETER NICOLAASZ. VONCK,
uit Lubeck.

1 Geb . te Amsterdam 1629.

te Amsterdam 8 Aug. 1692. CATALIJNTJE WILLEMS, van
Dickelen.
^. - cD
^^^

^

RUTGER SANDERS KROLL.

^

^ ,i
•

`-+

^

..p

S

,,Í

4.r
cr,

c_,a

ANDER KROLL.

I Geb. 8 Oct. 1632.

(D ^j'

P> n

"
a
^,

te Amsterdam 1673.

,

1

t 9 Mei 1671 teAmsterdam.
ARRIAANTJE ABRAHAMS, van

Bronckhorst.
Geb. te Haarlem 2 oct. i6og.
t te Amsterdam 9 Jan.1683.

0

GERRIT GERRITS COUWENa ^ ^
BURGH.
....I.^ ^ JANN^tTJE COUWENBURGH.
Oct. 1661.
N p:,= t t e Amsterdam 2 Mei
1 6 71,
r.
CATHALIJNTJE PHILIPS.
t Oct. 1679.
w

ADAM MICHIELS ESSER.
SAMUEL ESSER.

Geb. te Amsterdam Dec.

Geb. te Amsterdam 27 Ja- t 209 Mei
M 166o.
f
nuarij 1639.
t te Amsterdam 22 April GRIETJE JANS.
1685.
Geb. 12 Mei 1601.
' t 14 Sept. 1679.
AMARENTIA JFLLES.
t

JELLE SYMONS.

te Amsterdam 25
nuarij 167o.

DIEWERTJE JANS.
ISAAK JANS,VIVIÉ (DUVIVIER).
Geb. te Sedan.
Geb.teAmsterdam 20Maart j te Amsterdam 1654.
1636.
te Amsterdam 25 Ja- SALOMÉ PAULS MAURICE.
Geb. bij Metz.
t te Amsterdam 1664.

ABRAHAM VIVIÉ (du Vivier).

ALBERT PIETERSE EDELE,

bijgenaamd Kaaloor.
Geb . 1601. t 23 Jan. 1686.
Kaaloor
I- te Amsterdam in Juni
ANNETJE PIETERSE van Sant1673.
GRIETJE EDELE, bijgenaamd

voort.

t 20 Nov. 1663.
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Gedichten betreffende Schoemaker.
Het aantal gedichten op leden der familie Schoemaker bij verschillende gelegenheden gemaakt is zeer
aanzienlijk.
Wij bezitten daarvan eene verzameling in drie
deelen in-4 © , waarvan twee in perkamenten banden.
Vele dier gedichten zijn gedrukt, andere zijn afgeschreven
door Andries Schoemaker, enkelen zijn van de hand
der dichters. Bovendien bezitten wij er nog verscheidene
op losse bladen in oorspronkelijk handschrift.
Een dier boven vermelde drie deelen voert tot titel
VerTameling van howvelijks, verjaar, treur en andere
gedagtenis gedigten door verschijde Liefhebbers gemaakt
en het geslagt van Andries Schoemaker aangeboden. Het
is versierd met een zeer fraai in oost-indische inkt en
sepia gemaald titelblad, geteekend : Antonina Houbraken
invt. et f.
Lijst der in mijn bezit zijnde gedichten (i).

I. — Ter eere van ANDRIES SCHOEMAKER en fijne
echtgenoote RACHEL KROLL.
a) Op hunne bruiloft, den 24n Mei 1682 , door
Johannes Rutger ter Hoeven.
b) Op hunne zilveren bruiloft, 170 7 , door J. van
Oosterwijk (gedrukt).
c) Op de verjaardagen van Andries Schoemaker,
1687, door Rachel Kroll ; 1 708, door Lud. Smids Med.
Dr. met vele geleerde noten (gedrukt) ; door Johannes

(i) Wanneer niet anders vermeld wordt, zijn zij door Andries
Schoemaker afgeschreven.
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Oosterwijk (I) (gedrukt) ; door Koppenol of Coppenol (2)
(gedrukt); 1710, door Lud. Smids; door J. Coppenol;
1711, door Rijnier Berkelbag ; door Hendrina van Peenen;
1713, door ? ; 1715, door Lucas Kramp ; 1 7 17, door
Karel van der Hem, junior , (origineel handschrift);
door Dirk Blaauw ; door Claas Bruin; 173o, door Jacob
van Overwijk (origineel handschrift); 1732, door Abraham
de Haen de Jonge (origineel handschrift); door C. Pronk
(origineel handschrift); door Serrurier (origineel handschrift in drukletters) ; 1733 , door L. P. Serrurier
(origineel handschrift); 1734, door Abraham Meyling
(origineel handschrift).
d) Op de leevensbeschrijving en Geschiedenisscn
der Bistroppen van Utrecht en Graven van Holland.
Bijeengebragt door den Heere Andries Schoemaker, »
door A. de Haen de Jonge (3) (oorspronkelijk handschrift).
e) Op de Beschrijving van Lands Gedenkpenningen door den Heere Andries Schoemaker (Oorspronkel(k handschrift van L. P. Serrurier, niet geteekend).
f) Op de afbeeldsels van Andries Schoemaker en
diens kleinzoon, vermoedelijk door Abraham de Haen
den Jonge.
g) Op het afsterven van Andries Schoemaker, lijken grafdichten : door P. Langendijk (oorspronkelijk handschrift ook gedrukt); door Pr. van de Walle (gedrukt);
door Abraham de Haen de jonge (4) (gedrukt); door
(1) Deze yohannes Oosterwijk is dezelfde die zich 7. van
Oosterwijk teekende onder het gedicht op het -vijf-en-twintigjarige
huwelijksteest van Andries Schoemaker en Rachel Kroll (zie hiervoren letter b). Hij zegt namelijk in dit dichtstuk :
« Zong 'k onlangs 't zilverfee gt van Uw gezegent paar » enz.
(2) Hij schreef zich dan eens met een K dan weder met een C,
(3) Zie « De Herdersrangen en Mengelgedichten » van ABRAHAM
DE HAEN . Amsterdam, 1751, bladz. 194, 336, 353 en 355.
(4) Zie alsvoren.
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B. de Bosch (gedrukt) ; door \Dirk Hesselman (gedrukt);
door P. Zweerts (oorspronkelijk handschrift ook gedrukt);
twee gedichten door J. de Marre (gedrukt) ; door D. B.
(origineel handschrift).
Grafschriften, door P. van der Schelling J. u. D.
met eigenhandigen begeleidingsbrief aan Gerrit Schoemaker (ook gedrukt) ; door Christoffel Beudeker met
eigenhandig-en begeleidingsbrief awl ' Gerrit Schoemaker
(ook gedrukt) ; door J. Oosterwijk (gedrukt) ; door
L. P. Serrurier, (origineel handschrift in drukletters
geteekend) : Le plus sincére ; (ook gedrukt). De Tugtende
penningkunde wegens het overlijden van den heer Andries Schoemaker, door Jacobus Kortebrant (origineel
handschrift; ook gedrukt). Op de penning ter zijner
gedachtenis gemaakt (origineel handschrift van Abraham
de J-Iaen de Jonge, niet geteekend).
h) Op de verjaardagen van Rachel Kroll, echtgenoote van Andries Schoemaker, 1708, door Lud. Smids
M. Dr (gedrukt) ; door J. van Oosterwijk 1709, door
R. (gedrukt) ; door Lud. Smids, Med. D r (origineel
handschrift) ; door Jan van Koppenol (origineel handsckrft geteekend J. v. K.) ; door Johan Oosterwijk
(origineel handschrift); door Rijnier Berkelbag (origineel handschrift, geteekend R. B.); door J. D. Recht
(handschrift, geteekend J. D. R.) 1710, door Lud. Smids
Med. Dr ; door Claas Bruin ; 1711, door Hendrina van
Peene ; 1713, door Claas Bruin; 1714, door Dirk Blaauw;
door Claas Bruin ; 1715, weder door Claas Bruin ; 1716,
door Dirk Blaauw ; door Andries Blaauw ; door Claas
Bruin; 1722 door Andries Kellinghuijzen.
i) Op haren tuin gelegen buiten Amsterdam, over
de nieuwe wetering aan de Maljaperkade tusschen de
Drie baarsjes en den Overtoom genoemd Aan de vier
huisjes met uitzicht op Haarlem, de duinen, Sloten,
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Sloterdijk etc. vinden wij eenen tuinTang, door Claas
Bruin, met eene afbeelding in waterverw door Andries
Schoemaker.
I) Troostdicht op het afsterven van Rachel Krol,
echtgenoote van Andries Schoemaker, en Grafschrift,
door Claas Bruin (gedrukt).
II. — Ter eere van GERRIT SCHOEMAKER en fijne
echtgenoote MARGARETA ESSER.
a) Huwelijkszangen bij gelegenheid van hunne bruiloft, den 27 11 Mei 1714, door Lud. Smids, Med. Dr ;
Coppenol, Claas Bruin, P. Straat, P. H. B. H., door
P. Langendijk, H. van de Gaete (alien gedrukt).
b) Nap,-aim van de Bruiloft, dichtersmaal 7 Junij
1714, door Koppenol; door P. H.; door Cl. Bruin,
P. Langendijk, H. van de Gaete (gedrukt).
c) Op de vermakelijke GeTigten van Cleef en
Bergendaal in Oogstmaand 1719, door A. van Halen
(origineel handschrift). Herinnering aan de reis door
Gerrit Schoemaker met zijn vriend A. van Halen naar
Kleef gedaan, met teekening in sepia, door van Halen,
de beiden vrienden voorstellende, gezeten in een prieel
van wijngaard, in de nabijheid van het graf van prins
Maurits van Nassau, in 40.
d) « Op de afbeelding van den heere Gerard Schoemaker, kenner en beminner veeler zeldzaamheden »,
door Pr Van de Walle (origineel handschrift).
e) « Op de afbeelding van Mejufrouwe Margareta
Esser, echtgenoote van den heere Gerard Schoemaker »,
door P r Van de Walle (origineel handschrift).
f)
« Op den zeven en twintigsten verjaardag van
Margareta Esser, echtgenoote van Gerrit Schoemaker, »
den 7n September 1 722, door Claas Bruin.
g) Op het afsterven van Gerrit Schoemaker, lijk-
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en grafdichten , door J. de Marre , L. v. Broek ,
Pr. Van de Walle, Pr. Langendijk. Grafschrift door
Warner Doekes (allen gedrukt).
III. -- Ter eere van verschillende leden der familie
SCHOEMAKER.

a) Op de verjaardagen van Johanna Schoemaker,
dochter van Andries, echtgenoote van Willem Blaauw,
171o, door ? ; 1712, door R. v. H.; 1713, door ? ;
1714, door ? ; 1715, door ? ; 1716, door Cl. Bruin;
1717, door ? ; 1718, door W. V. R.; 1721, door Cl.
Bruin.
b) Op de verjaring van Willem Blaauw, den
25 n November 1713, door ? .
c) Op de zilveren bruiloft van Willem Blaauw en
Johanna Schoemaker, den 3 n Maart 1726, door Cl. Bruin,
J. Oosterwijk, Abraham de Haen den Jonge, J. A. Willink en J. Oosterwijk.
d) « Ter bruilofte van den Heere Jan Mijnssen en
jonkvrouwe Rachel Maria Schoemaker » dochter van
Gerrit, den 5 n April 1 7 35, door D. v. Oostrum, R. Straat,
L. v. Broek en J. Oosterwijk.
e) « Ter bruilofte van den Heere Jacob Van der
Port en Jonkvrouwe Johanna Schoemaker » dochter van
Gerrit, den 5 n April 1 741, door J. v. P. en G., v. P.
E. v. P.
(Slot volgt.)
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In den Cercle,
I J wenden ons naar den Cercle artistique en
slaan eenen blik op dit galerijtje, waarin men
opnieuw herkent dat de laatste jaren de schilders
tot groepen hebben gevormd, die met vasthoudendheid
hun eigen begrippen van schoonheid uiten. Deze onverschrokkenheid oefent op het publiek eenezekere aantrekkelijkheid uit.
Maar ten gevolge van de splitsing welke er tusschen
de schilders is ontstaan, gaat de vroeger zoo bloeiende
Cercle (als men wil, door overmaat van leden !) te gronde.
De Cercle is zeer verdraagzaam voor allerlei talenten.
Maar ten gevolge daarvan zwemmen mannen gelijk
Jan Stobbaerts, Franz Courtens, Hubrecht Bellis, Alf.
Verhaeren, Isidoor Verheyden, als overblijfselen van eenen
schipbreuk op den oceaan, gelijk Virgilius zegt, eenzaam in een uitgestrekten maalstroom. Wij willen daarom
niet terecht zitten over de jonge dames die met of zonder
roeping, eens op het pad der kunst komen dwalen,
om er het hart van eenen of anderen toeschouwer te
veroveren.
Mais l'hymen est-il fait, bientót l'époux s'afflige
Qu'on n'a pas de talents, ou bien qu'on les néglige.

Spoeden wij ons weg uit die ver g elende lucht, om de
voorjaarsgeur van het park in te ademen !
Nog een blik achterwaarts.
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Wij vergeten geenszins Stobbaerts, krachtig en
waar, gezond koloriet. Zijne zooeven genoemde mededingers naar de palm van het esthetisch schoon evenaren
hem niet in kennis der vormen en uitvoering, en
zijn bij lange na niet zoo gewetensvol, zoo volledig in
hunne penseelstreek
Courtens verheft zich, met het maanlicht wat hij
schilderde, boven de alledaagschheid. Zelden heeft deze
jonge meester iets edelers geleverd. Het Maanlicht is de
waardige tegenhanger van Na de kerk, zoozeer bewonderd in den salon te Brussel. Jammer mag het genoemd
worden, dat de heer Kusthos juist hetzelfde onderwerp
heeft behandeld ; hij heeft te veel talent om hem te
berispen.
Wij begroeten met genoegen de portretten van Verheyden en Emile Charlet. Zeer sprekend is ook de Wacht
van Abry; doch eene uitvoeriger bewerking zou hier
goed doen.
Van Damme-Sylva, Coosemans, Wytsman, Camille
Wauters, Hoorickx, Franz van Leemputten, van Seben,
Seghers en Walckiers verdienen nog eenen groet.
Jacques de Lalaing blinkt uit onder alle teekeningen, met eenen ontzachelijk levenden, sprekenden kop,
in pastel. Léon Fréderic bewijst weder een groot talent,
doch hier wat afdwalend.
De sterkwater prenten van Edgar Baes en de
waterverwteekeningen van Cassiers, Stacquet, Uytterschaut
en Titz toonen den zwier van het talent dezer jonge
JULES DU JARDIN.
kunstenaars.

Bijzondere kunstzaal.
Het is eene gelukkige gedachte veler kunstenaars
hunne werkplaats voor eenigen tijd toegankelijk te stellen
tg
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aan alle vrienden en kennissen die bijzonder belang
stellen in de ontwikkeling van den schoonheidsdienst.
De kunstwerken aldaar geplaatst dooden elkander
niet, gelijk op « groote » tentoonstellingen ; men wordt
niet van de eene gewaarwording in de andere gesleept;
de kunstwerken staan in een licht gelijk de kunstenaar
zich dat heeft gekozen, de overdaad van voortbrengselen werkt niet drukkend op den nieuwsgierige. En
wat al voordeelen meer !
Wij zijn daarom den heer Guffens zeer dankbaar
dat hij zich niet daarbij bepaald heeft zijne jongste
werken in den Cercle artistique te toonen, maar die
bovendien nog een tijdlang in zijn eigen bevallig woonhuis heeft bijeen gehouden.
Guffens was, gelijk men weet, een onzer eerste
schilders van gewijde en ongewijde geschiedenis. Wie
herinnert zich niet de schilderstukken der Antwerpsche beurs? Wie kent niet S. Joris te Antwerpen en
de kunstwerken te Iperen, Kortrijk en St. Nicolaas !
In den laatsten tijd echter schildert onze kunstenaar hoofdzakelijk portretten ; maar vol karakter en
afwisseling.
Hoogst merkwaardig is het hoe hij vooral -den
geest van de aloude, kernachtige Antwerpsch-belgische
burgerij weet terug te geven. Geene typen gelukken.
hem onzes inziens beter dan die, en vooral de beeltenissen van vrouwen van gevordenden leeftijd, wien de
gerijpte ondervinding uit de oogen straalt.
Behagelijk mogen zijne portretten van jonge, elegante
dames zijn. Toch spreekt het hoogste, wij zouden zeggen nationaal belgische zielenleven in de eerste plaats
uit portretten als die van de tachtigjarige dame, zoo
deftig, zoo zeker, zoo vol bewustzijn in haren stoel
gezeten, zoo zwierig van teekening bij levendige kleur.
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Bij deze gelegenheid zagen wij ook nog Guffens,
eigene sprekende beeltenis in olieverw op witten achtergrond en daarneven een bekoorlijk italiaansch kind ;
maar vooral het klooster met kernachtige monniktypen
die aan 's meesters bewoners van de S. Michels abdij
in 1315 (door den beursbrand vernietigd) herinneren.
Ten slotte zij hier nog de verzameling van schetsen
van vrouwen- mannen- en meisjeskoppen vermeld, die
de kunstenaar uit Italië medebracht, en een perelsnoer
van het zuiverste water vormen, in een eigen daartoe
ingerichte galerij.
DE TICHELER.
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G. VAN DEN GHEYN. (1)

De gewijde muziek bij de Hebreeuwen.

LVORENS wij tot de kerkmuziek in de eerste
eeuwen des christendoms overgaan, is het noodig
de geschiedenis der gewijde toonkunst bij de
Joden te bespreken, welke daarmede innig samenhangt.
Tot leidsman bij pnze navorsching moge de H. Schrift
zelve dienen; want zij schildert met groote verscheidenheid en waarheid van kleuren het tafereel van de
zeden der Hebreeuwen.
De eerste godsdienstige plechtigheid, die hier in
aanmerking komt, treffen wij aan de oevers der Roode zee.
Door de Egyptenaren vervolgd, en op het punt
van door hen achterhaald te worden, ziet het volk
Israëls de baren zich scheiden, om hun doorgang te

(1) Vervolg van bl. 332
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verleenen, en weldra zich weder sluiten, Pharao's troepen
verzwelgende .
Daarmede opent de geschiedenis der Israliëten .
Feestzangen weerklinken nu, hun eerste gezangen zij n
een dankgebed - aan den Schepper .
Toen was het, » zoo leeren wij uit Exodus XV ,
dat de kinderen Israëls dankliederen ten hemel zonden ,
en spraken : « Cantemus Domino , gloriosus enim
magnificatus est. » « Laat ons den Heere lofzingen ,
omdat hij zijne grootheid en glans heeft laten uitstralen . »
En Maria, de zuster van Aaron nam den tamboerijn
ter hand, (1) en alle vrouwen schreden achter haai
aan, met tamboerijn en koorgezang
Weldra zijn wij getuige van een tweede feest, aan
den voet van den berg Sinai ;
Mozes besteeg op Gods bevel den heiligen berg ;
hij verbleef er 49 dagen en 4o nachten.
Het volk begon te morren over de lange afwe zenheid van hun Hoofd, het brak den aan God gezworen
eed van gehoorzaamheid aan de wetten op Sinai gegeven ,
en richtte midden in den woestijn een kalf als afgodsbeeld op.
Toen Mozes van den berg afsteeg, sprak hij to t
Aaron : « Vocem cantantium ego audio. » « Ik hoo r
zingende stemmen. » (2)
Men ziet dus duidelijk dat bij, alle godsdiens tplechtigheden der Hebreeuwen het gezang eene bijzondere
plaats innam. Blijkbaar was het volk sterk daaraan gehecht;
het nam bij alle gelegenheden daaraan deel, hetzij om zijne
dankbaarheid voor ontvangen weldaden uit te drukken ,
hetzij om de goddelijke majesteit te vereeren.
'...............................

(1) Lat. ympanus. Zie • hierboven, Dietsche Warande, bl. 83,
over de speeltuigen der Hebreeuwen .
(2) Exod. XXXII, i8.
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Geen der talrijke voorschriften welke Mozes van
God zelven ontving, heeft betrekking op de gewijde
muziek, behalve datgene wat de plechtigheden van het
feest der trompetten bepaalt.
Dit feest had den eersten dag van het burgerlijk
jaar plaats; dat is te zeggen, den eersten dag der
7e maand, Tisri, welke met onze September-maand
overeenstemt. (i)
De trompetten bij deze gelegenheid gebruikt, heetten
shofar. (2)
Veertig jaren later gaf God aan Mozes bevel twee
trompetten uit zilver met den hamer te doen verveerdigen.
De priesters alleen waren geroepen die te blazen.
Niet alleen om het volk te verzamelen, of tot den
oorlog op te roepen moesten die instrumenten dienen ;
de Heer beval tevens dat zij op de feestdagen zouden
weerklinken, op den eersten dag elker maand, als men
de offers opdroeg; opdat, zeide Hij, uw God zich
uwer herinnere ! (3)
Er is nog eene andere plechtige gelegenheid bij
welke God tot Mozes sprak, hem bevol vóór zijnen
dood eenen lofzang op te stellen, dien de Israëlieten
uit het hoofd moesten zingen, om getuigenis afteleggen
van Gods goedheid en hunner eigene ondankbaarheid.
Mozes, zoo zegt de H. Schrift, droeg met Josué
aan het volk den lofzang woordelijk voor, en het luisterde
in stilte toe. (4)

(i) Levit XXXIII, 24. Num. XXIX, i.
(2) Zie hierboven, bl. 84. Men heeft verschillende beteekenissen
aan dit feest gegeven. De eenen zijn van meening dat daarbij
Abrahams offer werd herdacht, de anderen dat het herinnering
was aan de wetgeving op Sinai. Anderen nog meenen dat het
als zinnebeeld van het laatste oordeel was ingesteld.
(3) Num. X,
(4) Dcut. XXXII, 66.
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Op die wijze wijdde God het gezang aan Zijnen
dienst.
De jaren die onmiddelijk volgden op Mozes' dood
werden door de Israëlieten aan het veroveren van het
Beloofde land gewijd. Wij lezen nu slechts van hunne
overwinningen en van hunnen tegenspoed, al naar dat
zij aan de goddelijke wet voldeden.
Toch vergaten zij bij alle hitte des gevechts gezang
en muziek niet. Zij vierden door vreugdevolle lofzangen
en dankgebeden hunne schitterende overwinningen. Zoo
zongen bij de nederlaag van Jabin, koning van Kanaän,
Debbora en Barac, zonen van Abinoëm, lofzangen op
de overwinnaars. (I)
Evenzoo schreed de dochter van Jephta, na de
overwinning door haren vader behaald, hem te gemoet
(( cum tympanis et choris, » (2) dansende op het geluid
der tamboerijnen, begeleid door andere jonkvrouwen,
die speeltuigen tokkelden, aan welker tonen zij hunne
stemmen paarden.
Doch het was niet alleen bij plechtige gelegenheden
dat het volk zong ; de muziek was het algemeen gebed,
zoowel bij openlijke bijeenkomsten als in de stille
eenzaamheid.
Zoo bidt b. v. de vrouw van Eleam den Fleer
hare onvruchtbaarheid te zegenen. En haar werd een
zoon geboren, dien zij Samuel noemde.
Haar dankgebed was een gezang (3).

(i) Jud. V.
(2) Het Hebreeuwsche woord Choris in de vulgata ppd;
in 't Grieksch, beduidt zonder twijfel dans met tonenbegeleiding;
doch eenige schrijvers meenen niet zonder grond, dat die uitdrukking ook den naam van een speeltuig aanduidt.
(3) I, Reg. II, 1.
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Trouwens zien wij ten tijde van den propheet Samuel
eene gewijde muziek zich in duidelijken vorm voordoen.
Men vindt scholen voor toonkunstenaars. Dezen werden
propheten genoemd, (i) d. i. muzikanten, welke er zich
uitsluitend op toeleggen den heiligen dienst met lofzangen te verheerlijken.
Toen Samuel Saul met de koninklijke waardigheid
had bekleed, kondigde hij hem aan, dat, als teeken van
zijn koninklijk gezag, op het oogenblik dat hij den
heuvel bij Gabad bereikende, de stad zou binnentreden,
hem een gezelschap van zulke « propheten » zou te gemoet
komen ; want eene der scholen waarin deze zangers worden
gevormd, was juist op den heuvel bij Gabad gelegen.
Samuel voegde nog daarbij, dat die zangers zouden
voorafgegaan worden door lier-, tamboerijn-, fluit- en
harpspelers.
Het is bekend genoeg dat David in zijne jeugd
voor Saul de harp bespeelde, om diens verschrikt gemoed
door de tonen der zangwijzen tot rust te brengen , en
dat Saul op zekeren dag David, terwijl hij nog aan
't zingen was, met eene lans wilde doorsteken (2).
Men kent ook de afkomst van 't spreekwoord
4( Num et Saul inter prophetas. » (3)
Werd koning Saul zelf een propheet, d. i. werd
hij een zanger ?...
Eenmaal toen hij David najaagde, ontmoette hij
Samuel aan 't hoofd van een aantal zangers. De

(i) Men weet dat Voltaire, ter goeder of ter kwader trouw,
zich bewonderend uitspreekt, over het gemak waarmede onder het
Hebreeuwsche volk propheten werden gevormd, die de toekomst
voorspelden.
(2) I. Reg. XIX, 10.
(3) I. Reg., ibid. 24..
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koning ontdeed zich van de teekenen zijner waardigheid,
en , voegde zich in de rij . der propheten, om met hen
gedurende den avond en den geheelen nacht lofzangen
te zingen aan den Heer.
Toen koning Davids overwinningen hem de macht
verleend hadden, die hem voortaan niet meer zou worden
bestreden, richtte hij een dankgezang tot den Allerhoogste,
hetwelk wij onder de psalmen (nr 17) geplaatst vinden. (t)
In vredestijd was het de koning zelf die den kerkelijken zang regelde. Hij koos de zangers onder de
,Levieten uit, d. i. onder dien stam welken de Heer
bijzonder tot den dienst des altaars had gesteld.
In de oogen van den propheet-koning was dus de
zang eene heilige handeling. De ' priesters werden toen
waardig gekeurd als zangers op te treden. Aan hun
hoofd stonden drie Oppersten die tot het gezin van
eenen der zonen van Levi behoorden. Het waren Hemán
uit Caath gesproten, Asaph uit de familie Gerson, en
Ethan of Idithun uit Merari geboren.
Elk dezer Hoofden had een aantal zangers uit
denzelfden stam onder zijn gezag. Dezen waren in
verschillende koren verdeeld, zoodat elken dag en op
elk uur uit de drie familiën, voor de Ark des verbonds werd gezongen.
De Ziener Gods Heman had veertien zonen, die
bij name bekend zijn ; Ethan zes zonen, voor welke
hij op de harp de toekomst voorspelde; en Asaph telde
vier zonen, waaraan hij voorging als propheet.
Elk had zijne aangewezen plaats. Hemans koor
bevond zich in het midden ; rechts daarvan de zonen van
Asaph ; links die van Ethan. Zij vormden te zamen 24

(1) II: Reg. XXII.
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koren, elk van 12 zangers, waaraan de H . Schrijft den
naam Doctores geeft .
Dezen waren de leeraren der minder bekwamen in
de zangkunst. De drie genoemde Hoofden dezer koren
stonden, gelijk uitdrukkelijk wordt gezegd, onder de
leiding van hunnen vader, bij het bespelen van bekkens,
harp of gietaar. (I)
Doch het Opperhoofd van allen was koning David
zelf, die alle uit te voeren stukken voor den dienst des
tabernakels zelf aanwees.
Tot dit einde schreef hij een groot aantal lofzangen en psalmen, waarvan slechts een klein gedeelte
tot ons gekómen is.
Het opschrift van elken psalm duidt genoegzaam
aan, met welk doel hij werd geschreven. (2)
Men heeft de psalmen slechts te lezen, om zich
te overtuigen hoe algemeen de kerkzang bij de Hebreeuwen was. De uitdrukking Lauda Deum (Loof God)
werd daardoor van gelijke beteekenis met loftingen en
verving het woord prophetare, wat wij reeds in Sauls
tijd daarvoor ontmoeten.
Evenals de zangers bij name werden uitgekozen,
zoo werden ook de spelers uitdrukkelijk aangewezen.
Later werden ook bijzondere speeltuigen voor den tempeldienst vervaardigd, waarvan wij vroeger (3) uitvoeriger
hebben gesproken.
De koning Salomo bepaalde dat het hout, waaruit
zij wierden vervaardigd, het kostbare sandaihout moest
zijn.
(1) I. Parab . XXV, 6.
(2) Mgr Beelen vooral heeft die opschriften zeer merkwaardig
uitgelegd, en bewezen dat daarin de dichtsoort waartoe elke psalm
behoort, de zangwijze, de begeleidende speeltuigen, en het doel
van psalm worden aangegeven. Het Boek der psalmen, I, 3.
(3) Dietsche Warande. Nieuwe Reeks, I, bl. 81-9o.
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Zij strekten niet alleen tot begeleiding van den zang,
maar lieten zich ook zelfstandig hooren.
De herinnering aan die groote feesten is ons behouden gebleven. Zij vormen even zooveel rustpunten
in de geschiedenis der Israeliëten, en zij onderrichten
ons tevens in de kennis der muziek dier dagen.
Toen de Arke des verbonds uit het huis van Obededom naar het tabernakel zou om gedragen worden,
wat daartoe door David was bereid, (r) werd elk Hoofd
der zangers met eene bijzondere zending betrouwd. Het
opperbevel lag in de hand van Chonenias, en zoo
begeleidde geheel Israël de Ark, op den klank der
trompetten, der oboe's, der bekkens en gietaren. (2)
Het was bij deze gelegenheid dat David de spelers
bij name verkoos en hen in hun ambt bevestigde. Eerst
dertig jaren later werden de zangkoren ingericht die wij
zooeven noemden. De propheten Gad en Nathan stonden
daarbij den koning ter zijde, volgens de H. Schrift,
door God zelven hiertoe gemachtigd. (3)
Maar zonder twijfel is de inwijding des tempels
van Jerusalem de ' voornaamste godsdienstige plechtigheid uit de Jaarboeken van het Joodsche volk. Bij deze
gelegenheid nam de muziek weder eene eerste plaats in.
Nadat de priesters de Arke des verbonds naar het
heiligdom hadden overgebracht en zij daaruit terug
keerden, barstten de vroolijke klanken der bekkens,
psalteriums en gietaren los. De Levieten en de zangers

(1) I Paral. XV.
(2) Hier is er spraak van een speeltuig met naam nablum in
't Hebreeuwsch nebel. De Vulgata vertaalt het ook nu eens door
psalterium, dan weder door lyra. Onze italiaansche doedelzak schijnt
de meeste overeenkomst daarmede te hebben.
(3) II. Paral. XXIX, 25.

TOONKUNST.

453

onder hunne hierboven genoemde drie Hoofden geschaard,
stonden met 120 priesters die de trompet bliezen,
oostelijk van het altaar.
« Alle andere aanwezigen verhieven een gezang, »
zegt de schrijver (i) « onder begeleiding van trompetten,
orgelerg en andere speeltuigen, zoodat de verte er aan
alle zijden van weergalmde. En als zij den lofzang »
Confitemini Domino quoniam in aeternum misericordia
ejus (2) « hadden aangestemd, werd Gods huis als met
eene wolk vervuld. »
Dat was zonder eenigen twijfel het schitterendste
tijdperk van de geschiedenis der kerkmuziek, gelijk dan
ook de regeering van koning Salomo het toppunt was
der grootheid van het Joodsche volk.
De opvolgers van David en Salomo bezaten menigmaal noch hunne wijsheid noch hunne heiligheid.
Doch na de noodlottige regeering van Achas, besteeg
Ezechias den troon, die den tempeldienst en de muziek
herstelde, en zich op die wijze den eersten waardigen
navolger van koning David betoonde. De Levieten
kwamen weder tot eere, en met de zangers ook de
andere muzikanten.
En toen de tempel weder gereinigd en geheiligd
was, toog Ezechias er met de Hoofden van Jerusalem
heen ; en terwijl de priesters de offers slachtten en het
volk voor den Almachtige op de knieën was nedetgezegen, stemden de Levieten den lof des Heeren aan,

_

(1) II,

Paral{ V, i 3.
(2) Ps. 135, waarvan elk vers uitgaat op de aanroeping
« Quoniam in aeternum misericordia ejus, » « want eeuwig is
zijne goedertierenheid. » De psalm werd door twee koren gezongen,
waarvan het eene slechts het refrein zong als antwoord aan het andere.
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staken de trompetten, en speelden verschillende instrumenten, die David de koning had uitgedacht (1).
Als nu de vrome vorst, door ziekte nedergeslagen,
den propheet Isaias tot zich zag naderen, om hem
zijn naderend einde te voorspellen, verhief hij smekend
zijne stem tot God, bad om genezing, en eindigde zijn
gebed met de woorden : « Domme salvum me fac et
psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitae nostrac
in domo Domini )) (2).
« Heere, maak mijn herte gezond, en allen dag
onzes levens zullen wij psalmen zingen in het huis
des Heeren. »
In naam des ganschen volks, door hem vertegenwoordigd, doet hij de belofte een feest in te richten
om de gedachtenis zijner herstelling te bewaren.
Dat feest zal verheerlijkt worden door eene voordracht
op speeltuigen ; want in het Hebreeuwsch leest men :
(( Pulsatilia mea pulsabimus — ,wij zullen onze muziekinstrumenten bespelen » (3). De koning geeft dus te
kennen, dat hij, evenals zijn vader, tot de ontwikkeling
van de gewijde toonkunst heeft bijgedragen.
Doch de staatsgebeurtenissen maakten, in 't vervolg
van tijd, de uitvoering van Davids voorschriften onmogelijk.
Weldra geschiedde het, dat het geheele volk —
mannen en vrouwen — deelnam aan de tempelzangen.
Maar hield de zang ook op uitsluitelijk door eene
kaste te worden vertegenwoordigd, hij bleef desniettemin
in 't oog - der Joden eene heilige handeling.
Gedurende de babylonische gevangenschap uitte het
volk zijne klachten in gezang, en met tranen in de
stem bezong het de smerten der verbanning.

(1) II. Par. XXIX, 27.
(2) Isaias XXXVIII, 20.
(3) Knabenbauer, Comm. in isaiam, II, 49.
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De jongstontdekte Assyrische gedenkteekenen bewijzen
dat de Assyriërs tot gewoonte hadden de gevangenen
te dwingen muziekinstrumenten te bespelen, om aan
hunne overwinnaars ie behagen , en zeer zeker zullen
de Joden te Babylon aan dezen dwang niet ontkomen
zijn : want zij beklagen zich immers dat zij verre van
hun land verwijderd, de zangen ter eere van Sion
moeten aanstemmen.
De H. Schrift meldt ons verder alleen, dat de
Joden, juichend naar Jerusalem terugkeerende, den
tempel met groote vreugdebedrijven weder inwijdden,
en dat de priesters en Levieten in hun ambt werden
hersteld, gelijk geschreven staat in het boek Mozes (I).
Maar eene halve eeuw later, toen Jerusalem weder
uit de asch was opgerezen, en hare muren zouden
worden ingewijd, hernam de toonkunst hare aloude,
eervolle plaats.
Men zag van alle zijden naar Levieten uit, opdat
die inwijding met vreugde- en dankgezangen, met
bekkens, lyren en harpen mocht geschieden (2).
Gelijk men ziet, waren werkelijk de Levieten en
de priesters als de toonkunstenaars betracht, die bijzonder
aan den tempeldienst verbonden waren.
Zoo trokken dan 'twee koren van zangers in tegenovergestelde richting rond de muren, zingend en spelend,
gelijk koning David het had voorgeschreven.
Voor den tempel hielden zij tegen over elkander
stand, en lieten hunne stemmen hoog weerklinken,
terwijl de prieters de trompet bliezen.
Van dien tijd af waren de zangers in hunne

(i) I, Esdras, VI, 18.
(2) II, Esdras, XII, 27.
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waardigheid hersteld, zooals David en Salomo het
hadden voorgeschreven ; en de heilige Schrift voegt
eraan toe dat, zoolang Zorobabel en Nehemias leefden,
de zangers en spelers regelmatig door de wet van
Israël werden bekostigd.
Met de Machabeën eindigt de geschiedenis van
het Joodsche volk. Gedurende den bloedigen strijd om
hunne onafhankelijkheid kon er maar weinig sprake
zijn van geregelden tempeldienst en toonkunst.
(Wordt vervolgd.)

457

TOON KUNST.

Vtriamtting van outtt opttttnigtn.
R ligt eene onbestrijdbare waarheid, in de woorden, die men boven de levensbeschrijving van
eiken beroemden man kan plaatsen : « Het gaat
met het leven van een' uitstekenden kunstenaar of geleerde,
als met de bronnen der rivieren : men spoort die eerst
met bijzonderen ijver na, wanneer zij tot een vaarbaar
water aangezwollen zijn » (1).
Onze tijd nu schijnt in 't algemeen minder geschikt
om aan den kunststroom, waarin de golven elkander
verdringen, eene nieuwe breedere bedding te graven, dan
wel juist den weg na te gaan, de middelen op te sporen door welke zich de kunsten in den loop der eeu wen
hebben ontwikkeld.
Men kan niet zeggen dat de toonkunst in alle opzichten in de i ge eeuw eene schrede voorwaarts heeft gedaan ;
men kan niet bewijzen dat de bouwkunst zich heerlijk,
zelfstandig ontwikkelt.
Men grijpt naar het oude, bestudeert het minder
of meer goed, herstelt de domkerken, bootst daarvan
sommige deelen na — verder komt men niet. Men erkent
de schoonheid der verleden kunsteeuwen, maar streeft die
geenszins voorbij.

(1) Iets dergelijks is niet minder waar van de kunst in
't algemeen, in wier ontwikkeling de geheele zedengeschiedenis
van een volk zich afspiegelt. (Red.)
59
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Aldus is het ook in de toonkunst. Wanneer wij
op den afgelegden weg in de 1 9e eeuw terugzien, bemerken wij in 't algemeen geene ontwikkeling ten goede.
De oorspronkelijke scheppingen van geniale meesters,
vooral op instrumentaal gebied, hebben niet meer den
bepaalden voorrang ; neen, de mUziekgeschiedenis, de
wijsbegeerte der kunst, ja zelfs de kritiek — zij allen
strijden om de eerste plaats'.
De technische ontwikkeling der speeltuigen, en
daardoor het toenemend gebruik van koperen instrumenten in de concertzaal, hangt met deze schoolsche
kritische richting te zamen, welke eenen overgangstijd
in 't leven roept, waarin scherpte van kritiek en grofheid
van voordracht nevens elkander gaan.
Het kunsthandwerk blijft geenszins bij bovengenoemde beweging ten achter. Wij herinneren slechts aan
de verbetering der blaas- en klavier-snareninstrumenten
en der orgels, aan de chromatische en de Janko-klavieren.
Het ligt daarom in den geest des tijds, en in der
menschen « eigenen geest », eens na te gaan, welke
geschiedenis die speeltuigen hebben doorloopen, en welke
partij wij nog van de oudheid kunnen trekken ; gelijk wij
bij de oude hal te rade gaan, om hare practische waarde
voor de huidige eeuw te leeren kennen. Deze gedachte
heeft aanleiding gegeven tot het verzamelen van oude
speeltuigen in Parijs, Brussel, St. Petersburg, Londen,
Florence, welke aan de historische kunst minder of meer
voldoen.
Ook in het Munchensche Nationalmuseum, en in
het Neurenbergsche Gerinanische Museum heeft men een
begin gemaakt met verzamelen van oude speeltuigen.
Hier ontbreken evenwel nog een tal van zaken.
In Neurenberg zijn bovendien de speeltuigen veelal
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niet behoorlijk besnaard en dus niet bespeelbaar. Ook
is voorloopig in dit gedeelte nog geene historische volgorde te erkennen, en krijgt de toeschouwer geen recht
overzicht.
Deze gebreken nu, treffen ons niet in het museum
van Paul de Wit (I) in Leipzig (2).
De speeltuigen zijn in drie verschillige zalen verdeeld. De eerste zaal bevat eenige blaasinstrumenten,
nevens harpen en orgels ; de tweede, blaas- en slaginstrumenten, de derde, strijkinstrumenten, cithers, enz.
De speeltuigen zijn in 't algemeen zeer goed bewaard,
zonder uitzondering besnaard en bespeelbaar. Aan elk
instrument is een vrij uitvoerige beschrijving toegevoegd,
en een uitgebreide kataloog brengt den bezoeker verder
op de hoogte. De verzameling bevat ongeveer 23o grootere
en kleinere speeltuigen.
Wij kunnen hier natuurlijk alleen dezulken vermelden, die den lezer de ontwikkeling van den bouw
der instrumenten bijzonder verklaren. In de eerste
kamer vinden wij een zoogenaamd gebonden clavichordium (3) van vier octaven omvang, uit de zeventiende
eeuw. Het heeft meer toetsen dan snaren, dewijl verschillende punten van aanslag op eene en dezelfde snaar,
verschillende tonen te weeg brengen. Dit geschiedt door
middel van koperen stiften (tangenten genaamd), waarvan
elk door eene bijzondere toets in beweging wordt
gebracht. Zoo heeft elke snaar drie chromatisch opvolgende tonen.
Daarneven vindt men een Bungfreies clavichordium,

(i) Geb. in Maastricht, 1852.
(2) Museum alterthfimlicher Musikinstrumente, von Paul de Wit.

Thomas-Kirchhof, N o 16. Deze verzameling is ondertusschen door
de pruisische regeering aangekocht, en wordt naar Berlijn verplaatst.
(3) Hgd. Bundclavichord.
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van vijf octaven, uit de 18 e eeuw ; het toont ons den
belangrijken vooruitgang tot eene meer volkomen mekaniek,
die een temperirte stemming mogelijk maakte ; zoodat
Jos. Seb. Bach zich voor dezen bouw verklaarde, hetgeen
aanleiding gaf tot diens algemeene verspreiding.
Wij vinden verder een clavecimbaal van Manuel
Anjos Beja (met het jaartal 1695). De tonen worden
hier voortgebracht door pennenschachten ; daardoor is
de klank helder en scherp. Een clavecimbaal d'amour
van Gottfried Silbermann uit Freiburg (Saksen), van 174.0,
met twee klavieren, van welke het bovenste door het
onderste kan gekoppeld worden ; een harpsichord van
Jacobus Kirckman in Londen (1761) , waarvan de
koppeling door 't uittrekken van registers geschiedt
alle deze instrumenten getuigen wel van den rijkdom
der uitvindingen in die dagen.
Hierop volgen nu de speeltuigen met hamers. Het
oudste, een instrument van zeer kleinen omvang, stamt
uit de eerste helft der achttiende eeuw. Het is slechts
2 1/2 octaven groot en zonder dempers. Een ander
hamerklaviertje heeft reeds . 1/2 octaven. Het was, naar
men zegt , Mozarts reisklavier , zonder voet , gelijk
het vorige. Ook een grootei hamerklavier, met pooten,
uit het midden der 18 e eeuw, heeft nog geene dempers
voor alle snaren. Doch een vierde klavier heeft evenveel dempers als snaren. Het is in vleugelvorm, mct
rococo-versiering, volgens de mekaniek van Stein gebouwd,
is, naar men zegt, afkomstig van het kasteel des rijksgraven van Munster, en met goed bewaard schilderwerk
(Apollo en Anion voorstellende) binnen in het deksel
gesierd.
Een instrument van vijf octaven van Joh. Heinr.
Silbermann (Straatsburg, 1 77 6), van een vollen, droomenigen, weeken toon, sluit de rij dezer speeltuigen. Doch
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hier zijn nog een aantal instrumenten, als schakels in de
historische opeenvolging hierboven aangeduid. Wij treffen
twee Aeolusharpen, en een zeker getal andere harpen
aan, te beginnen met de vijftiende, tot aan de 1 9e eeuw.
Ginds zien wij nog een goed bewaard hamerklavier met
orgel verbonden, van Samuel kuhlewind in Volkstedt,
met het jaartal 1791, een huisorgel van de 18e eeuw,
en een' opstaanden vleugel, zoogenaamden giraf, van
Stodart in Londen, omstreeks 1820 vervaardigd, met
de eerste proeve van ijzeraanwending en den aanslag
achter de snaren. Het instrument was vroeger in 't
bezit van koning Frederik Willem III.
Wij komen nu in de tweede zaal, de afdeeling voor
blaasinstrumenten. Hier hebben wij met geheele
groepen ,van speeltuigen te doen, die wij in de volgende
orde schikken : a) een geheel koor van bazuinen (bas-,
tenor-, alt- en discantbazuinen) meest uit Neurenberg
stammend, en van de 17 e eeuw; b) hoorns van alle soort;
c) ophicléiden ; d) trompetten (clarini) uit de 16e eeuw,
met houten binnenpen, een glazen trompet uit den tijd
van August den Sterke; e) cornetten, van den diskant
tot den bas, uit de 17 e eeuw; deze zijn zeldzaam te
vinden ; f) chromatische en engelsche hoorns ; g) fagotten, waaronder een diskant-fagot des jaars 1675, en zoo
vervolgens, tot aan den contrafagot uit de 18 e eeuw;
h) schalmeien en oboën; schalmeien d'amour, zoowel
als tenor-, alt- en diskant-schalmeien ; i) klarinetten
van den oudsten vorm af; j) bassethoorns. Bijzonder
belangrijk zijn de beide rijen der snavel- en der dwarsfluiten van verschillenden bouw en vorm, alsmede de
flageoletten met hunnen eigenaardigen toon.
Verschillende slaginstrumenten zijn hier te vinden.
Veldtrompetten, russische hoorns van éénen toon, en dergelijken meer, voltooien dezen groep.
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Van grooter belang voor de volkenkunde dan voor
de toonkunst zijn in 't algemeen de buitenlandsche speeltuigen, bij voorbeeld de Tschang (volgens sommigen de
voorlooper des orgels), de Kehn, panfluiten, en een speeltuig als een blaaspijp, afkomstig van de Amazonenrivier. Het geeft eenen klagenden toon, en wordt door
de inlanders bij begrafenissen gebruikt.
Nu treden wij in de derde zaal, waar de snareninstrumenten tentoongesteld zijn, die nevens klavier en
orgel de wetgevende dragers der muziek waren, en het
grootendeels nog zijn.
Wij richten ons vooreerst tot de tokkelinstrumenten
— de luiten, archiluiten, theorben, mandora's, mandolinen, gietaren, lieren, cisternen, cithers, en zelfs het
oudduitsche hakkebord, de spitse harp der negers en
Egyptenaren — eene uitgebreide keuze !
Een buitengewoon voorwerp is de met vijf dubbele
snaren bezette quinterna, uit de 16e eeuw, welke reeds
Praetorius een speeltuig noemt, dat in Duitschland
buiten gebruik is gekomen.
Een blik op de strijkinstrumenten bewijst ons, dat
wij hier den geheelen ontwikkelingsgang dier speeltuigen v66r ons hebben.
In de eerste plaats vinden wij de zoogenaamde nonnenviool (Trumscheidt of zeetrompet), met eene klinkende en ook wel eene wederklinkende (sympathische)
snaar. Vervolgens zien wij een lang speeltuig in den vorm
van een meelbak met kam en F- gaten welke bij het
afbreken des kloosters van S. Georg te Naumburg a. d.
Saaie gevonden werd ; een zeer primitief negerinstrument
willen wij hier als minder gewichtig niet nader beschrijven.
De hoofdwaarde dezer afdeeling ligt (als gezegd is)
in het vrij volledig getal luiten en andere instrumenten
dier soort, maar vooral in het groot aantal violen.
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Wij vinden hier eene viola di Bordone (ook baryton
genoemd) met zes darmsnaren om te strijken, en
20 chromatisch gestemde metalen snaren, welke in
den hollen hals van 't instrument liggen en van achteren met den vinger geknipt worden.
Op verzoek van den vorst Esterhazy schreef Haydn
voor dit instrument ongeveer 8o muziekstukken, die zich
heden nog in hs. in het bezit van het gezelschap « Die
Musikfreunde » te Weenen bevinden. Heerlijk bewaard
zijn het gamben-kwartet, en een aantal Viola's d'amour
met hare « sympathische » snaren.
Oorspronkelijk en komisch om zien zijn de kleine,
fijne zak- of dansmeester-violen (pochettes). Niet minder maar in tegenovergestelden zin belangrijk zijn de
heel onsierlijke wiel-lieren ; eene van 1666, in den vorm
van eene luit, twee andere in den vorm der gietaar.
Deze laatsten hebben echter ter nauwernood voor de toonkunst eenige waarde.
Des te meer verdienen de fransche, vijfsnarige violen,
viola pomposa, enz. onze opmerkzaamheid, alsmede de
gietaarviolen met rond uitgehouwen buigingen in het
midden.
Wegens de volledigheid vermelden IA ij uit de derde
zaal nog eene neger-harmonica, een oud snareninstrument uit Neurenberg, eene glasharmonica uit de I 8e eeuw,
een indisch snareninstrument, met name Taync of Maynzi,
met 16 verbindingssnaren, 8 speel- en 25 slechts medetrillende snaren ; eindelijk vinden wij hier nog een oud
fluitenspeeltuig in den vorm eener kast met figuren
beschilderd, een soort van orchestrion.
Na deze wandeling zal de lezer kunnen beoordeelen
hoe leerrijk en van welke hooge waarde voor de toonkunst en here studie genoemde verzameling is.
De Wit's museum werd den 30n Maart 1887, in
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't bijzijn van een groot aantal bevoegde kenners, geopend,
nadat kort te voren de gunstig bekende fabrikant van
blaasinstrumenten Kruspe te Erfurt de blaasspeeltuigen
in even zinrijke als wetenschappelijke orde had gesteld.
Prof.

ALBERT TOTTMANN.

DICHTKUNST. LETTEREN.

%3onu1: a.Co linit1fnî
door N. VAN REUTH.

Inwijding

van het

Stadhuis.

(Vervolg van bladT.

370.)

IE de schoonheden van Vondels verzen genieten
wil, zal zich tot de lezing van het dichtstuk in
i ``'''''
zijn geheel moeten zetten. Zonder die krijgt men
slechts een zeer onvolkomen indruk van het geheel.
Een groot gedeelte van het gedicht is gewijd
aan de beschrijving van het stadhuis, van de buitenen binnenzijde (vs. 549-612, vs. 641-662, vs. 681-736,
vs. 865-896, vs. 937-1168.) Wie weet hoe moeilijk het
is aan beschrijvingen van voorwerpen als gevels, kolommen, kamers, zalen, schilderijen, beelden, een doorloopend dichterlijk gehalte te geven, zal de groote kunst
van Vondels schildering bewonderen. Vondel heeft met
één oogopslag de dichterlijke zijde van een toestand,
een voorval, een voorwerp, een afgetrokken denkbeeld
opgemerkt. Tevens was het goed van hem gezien, de
beschrijving van het raadhuis nu en dan met uitboezemingen en vergelijkingen van lyrischer aard te doormengen, om de eentonigheid te vermijden.
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Eene kunst van dezelfde kracht als in de beschrijving van het stadhuis, ontwikkelt de dichter, waar hij
eene opsomming van de overige merkwaardige gebouwen der Amstelstad geeft. De Nieuwe Kerk (vs. 341412), de Waag (vs. 413-428), de Vischmarkt (vs. 429436), de Beurs (vs. 437-468), welke in de onmiddellijke
nabijheid van der Burgemeesteren zetel lagen, worden
eenigszins uitvoerig, de andere bouwwerken, meer van
het middelpunt der stad, den Dam, verwijderd, nu in
een paar versregels, dan met eene sprekende vergelijking geschetst (vs. 745-864).
Nog dichterlijker is Vondel, wanneer de geest van
Homerus en Vergilius over hem waait, en hij met de
gulheid van een Oosterschen vorst, wiens schatkamers
overvloeien van parels en edelgesteenten, van die schitterende vergelijkingen ten beste geeft, welke zoo ruimschoots in Ilias en Odyssea gevonden worden.
Bijvoorbeeld : het zeventiende-eeuwsche Carthago
en Rome, d. i. Engeland en de Vereenigde Provinciën,
hebben den krijg met elkander aangebonden. (Eerste
Engelsche oorlag 1652-1654.) De dichter stelt de strijdende partijen voor als stootende rammen of stieren ;
maar niet tevreden met deze vergelijking, gaat hij de
worsteling der woedende beesten in bijzonderheden uitwerken.
Vs. 246 Zij tree'n in 't waterperk, als strijdgezinde rammen,
Of stieren, dol van wraak en nimmer stootens moe,
Hervatten strijd op strijd, en stooten vreeslijk toe,
Terwijl hun schuim en bloed ontloopt, en in 't vertoornen
250 De herders toezien, hoe zij met geweld van hoornen
Elkander gaan te keer, en boren door de huid
In 't vleesch en ingewand, en menig toestoot stuit
Op ribben en gebeent. De een poogt met de achtervoeten,
En klauwen, stof en zand in 's vijands oog te wroeten,
255 `van achter uit te slaan, te stuiven voor den wind;
En de ander slingert fel den staart om, en verblindt
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't Gezichts des vijands vast met heen en weer te zwaaien.
Zij loeien schrikkelijk, en wenden zich en draaien,
Totdat de worstelstrijd en dag zijn einde neemt,
260 En ieder wenscht om rust in zijnen eigen beemd.

Het aanvoeren der benoodigde steenen en andere
materialen voor den bouw van het stadhuis, geeft den
dichter het volgende beeld aan de hand
Vs. 565 De mieren, in den bouw, om nooddruft te vergaren
Des zomers, eer de kou des winters, zonder aren
En vrucht, haar overvall', zijn bezig in het veld,
Vervoeren ordelijk de rijpe tarwe en spelt
Met ijver in het hol. De een sleept en torscht het koren
570 Al zweetende op den nek. Een ander geeft de sporen
Aan tragen, en bestuurt ze en drijft ze op 't smalle pad.
Het is er alzins druk. De een geeft en de ander vat,
Zij bijten 't zaad in de aarde, eer 't wortel koom' te schieten.
Voorziclh°tige arbeid zwicht voor lasten noch verdrieten.
575 De bouw van 't Raadhuis schijnt op dezen trant te gaan.
Dus komt een regiment ruigwerkers op de baan..,. enz.

Het stadhuis zelf is eenen reuzenboom gelijk
Vs. 663 Hier houdt het burgerhof de wateren in toom,
Geplant op 's Amstels grond, gelijk een hooge boom,
665 Die zijne wortels schiet heel diep en taai in de aarde,
En wassende in de lucht, zijn pit voor lucht bewaarde,
Voor regen, hitte en vorst, met schorse en schelle en bast.
Geen overwichtigheid in 't groeien hem vermast.
Hij geeft den hemel bosch en loof en groene bladen,
67o Den grond zijn schaduwen, en hangt met ooft geladen.
De waterstroomen voén de wortels, en zijn groen
Wordt van den dauw verkwikt. Al 't jaar is zijn seizoen.
Men hoort de vogels schel in zijne takken zingen.
Men ziet de melkbron versch rondom gedurig springen
575 En vloeien, tweemaal 's daags ; wanneer de zon, gehuld
Met stralen, 's morgens rijst, en 's aardrijks lijst verguldt,
Of 's avonds ons ontzinkt, en schuil gaat achter duinen .
De Noordsche blaasbalg schudt de bosschee en hun kruinen,
Of knakt den eikenstam ; maar dees, al even vast
68o Gehandhaafd van omhoog, ontziet noch leed noch last.

Tegenover deze breede vergelijkingen staan kerngezegden als de volgende. Wil onze dichter de hooge
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mate van moed eens persoons aanduiden, dan heet het :
« Hij 'v as
Vs. 409 Gelijk een oorlogsman, uit louter hart- geschapen. »

Lieden, die in gebouwen waar frissche . lucht en
licht ontbreken, hunne werkzaamheden verrichten, leven
Vs. 1234 In luchten, die benauwd der zinnen snêe verstompen.

Van de Romeinsche heerschappij dicht hij :
Vs. 1339 Geheel Europa viel haar ruimen geest te kleen,
Zij smolt drie werelden tot éénen klomp ineen.

voor de spreekwoordelijke uitdrukoog des meesters maakt het paard vet » :

Eene variant

king :

« het

Vs. 1363 De deugden draven hoog op 't voortreên van den Heer.

Op Bickers eiland te Amsterdam bevonden zich in
de zeventiende eeuw de groote scheepswerven, en
Vs. 846 Dat Bickers eiland, schept eilanden om te dwalen
Op 't wijzen van 't kompas en al de ruime zee!

Den dichter is het gegeven met woorden te schilderen. Menig dichttafereel streeft in aanschouwelijkheid
de schilderij op zijde. Hij kon verheven, plechtig, toornig, snedig, scherp, fijn, grof zijn, al naarmate het
pas gaf, in twee dichtstukken, echte genrepaneeltjes,
bewijst hij dat hem ook de eigenaardige, ja de eenige
geestigheid van Jan Steen en Van Ostade in het bloed
zat. Daarom betreuren wij het, dat hij 't pad door
Bredero in zijn Moortje en Spaansche Brabander,
door Hooft in zijn Warenar betreden, heeft laten verstikken door het onkruid van den Latijnschen Godenpronk ; dat hij het van lust, boert en jok trillende
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leven zijner medemenschen te vaak voorbijgegaan is, om
zich den mantel van schoolsche geleerdheid om de schouders te hangen. Dat deze verzuchting niet overdreven is,
zal ieder toestemmen, die de bedoelde stukken : het
tooneel uit de Leeuwendalers (Tweede Bedrijf) de twist
van de beide huislieden), of het schetsje van het vertier
op het Amsterdamsche Damplein uit de Inwijding
(vs. 477-543) met aandacht leest.
Meermalen is de opmerking gemaakt : Waarom
ging Jakob Van Kampen voor de motieven van zijn
stadhuis bij Hellas en Florence ter markt ? Stelt de
grootsche steenklomp, dien wij thans op den Dam zien
pralen, schadeloos voor het schilderachtige, het beval
lige van eigen Hollandschen bouwstijl?
Uit geen enkelen regel der Inwijding kan men
opmaken, dat Vondel zich ooit dergelijke vraag gesteld
heeft ; dat was ook niet te verwachten van den man,
die in de school van Latium en Hellas tot dichter
rijpte. Uit eerbied voor Burgemeesteren heeft hij zijne
meening niet verbloemd : « al wat op 's harten grond
lag, dat welde hem naar de keel. »
Wij nemen voor vast aan, dat hij met den reuzen.steenklomp hoog liep. Hoe warm verdedigt hij de ontwerpers daarvan, tegen de aanvallen van kleingeestigen
en bedillers, die een minder kostbaar, een minder trotsch,
wellicht ook een bevalliger stadhuis gewenscht hadden. De
eenige Joost, met zijn grooten geest, had kunnen, maar
heeft niet willen begrijpen, dat eene kunst om echt
nationaal te wezen, aan de volkssmaak en gewoonte
moet getoetst zijn. Spreekt er uit die nationale kunst eene
buitengewone mate van genialiteit, dan verkrijgt zij
wereldburgerrecht, gelijk de gewrochten van Homerus,
Michel Angelo, Rembrandt, Goethe. Borgt men schoone
lijnen, vormen, motieven --=,- het kunstwerk blijft' s een
koopwaar uit de tweede hand.
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Laat ons evenwel dankbaar zijn, dat Vondel den
zuiver Hollandschen vorm gelukkig gehandhaafd heeft.
Mij is geen Nederlandsch of Vlaamsch dichter bekend,
die zich in het meesterlijk hanteeren der taal met
Vondel meten kan. Hoe is niet in de volgende regels
de stootende st-klank in overeenstemming met het
uitgedrukte beeld :
Vs. 246 Zij treén in 't waterperk, als strijdgezinde rammen,
Of stieren, dol van wraak, en nimmer stootens moe,
Hervatten strijd op strijd, en stooten vreeslijk toe
en boren door de huid
Vs. 251 In 't vleesch en ingewand, en menig toestoot stuit
Op ribben en gebeent.

Hoe vloeiend maakt hij de volgende regels door
het aanwenden van het stafrijm :
Vs. 1271 En waarom stoot men zich aan pijler en gewelf,
Bevrijd voor vier en vlam? De brand van 't Raadhuis zelf
Ontschuldigt dit, want vonk en vlam en vier vindt vatten
Aan balk en zoldering, stelt boeken, brieven, schatten,
Ter nood en bij geluk geborgen uit den brand
In 't uiterste gevaar.....

Tot heden veronderstelde ik steeds dat soortgelijke
alliteratievormen Vondel al dichtende voor de hand
kwamen ; na de laatst aangehaalde versregels in de
Inwijding gevonden te hebben, is het mijne overtuiging,
dat de dichter ze met vlijt zocht.
Wij merkten reeds op dat de Geboorteklok, wat
inspiratie betreft, boven de Inwijding staat. In nauwkeurigheid van uitdrukking, in welgekozen bewoordingen,
in volmaaktheid van vorm moet zij evenwel voor het
latere gedicht de vlag strijken. Hoe kon dat anders, na
des dichters aanhoudende oefening gedurende dertig
jaren? Wel komen er in de Inwijding zwakke regels
voor ; zij zijn evenwel geen gevolg meer van zijne wor-
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steling met de taal, maar van zijne overhaaste wijze van
werken, van zijne veelschrijverij.
Vs. 717 Ik hoor de Tritons heesch trompetten, zie dolfijnen
En meereminnen, nat van vlechten, hier verschijnen
Ter wijfeest, God Neptuun gezeten met zijn hulp
En trouwe gemalin, in zijne wagenschulp.
Vs. 146 Verkoos Tarpejus'berg alleen uit zeven bergen,
Omtrent den Tiberstroom en fijne waterklok
Om daar den Adelaar en stoel van 't strijdbre volk......
Vs. 158 Terwijl de Noordsche bijl en heerschap Remus' muren
En menig trotsch gevaart, gelijk een steenrotsduin,
Nog nooit begraven kon in 't omgewroete puin.
Vs. 203 Gestadigheid verwint, en draait de wifrer kort
Den dag om, niemand merkt, dat hij bewogen wordt.
Vs. 1067 De wijze Salomon, in 't midden, scheidt, niet blind,
Het duistere geschil om 't levendige kind.
Vs. 1200

Het schamel dak
Dat Hercles met zijn knods en leeuwenhuid omhangen,
Weleer geherbergd had, gewelkomd en ontvangen.

Vs. 1245 Het haar viel uit, alsof de wortel was vergeven ;
De doodskist bergt een lijk. en lichaam fonder leven
Vs. 1261

En kwam het mank gebouw te storten
Al seffens, och ! wien zou die val verkorten
Alleen, met éénen slag?

Vs. 891

En Atlas onderschraagt
Op zijne schouders, forsch den hemel, dien hij draagt.

Vs. 1178 Wie nu bouwmeester of een schildergeest wil worden,
Of Fidias in kunst en beeldehouwerij,
Die zal uit gansch Euroop, zich spoeden naar het Y,
En onzen trotschen Darn, met penne en verf en kole,
Om in dit nieuw Stadhuis, als in de hoogste schole
Van Pallas ......
Vs. 1069 En weet den boezem van Natuur dus uit te putten,
Dat hij zijn oordeel bouwt op onverwikbre stutten.
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Vs. 182 ...... De vliet, van wien lees zeestad heeft gekregen
Haar naam, de wereld door gevlogen en bekend,
Zoo wijd zij 's werelds oogst op alle markten zendt,
En inhaalt uit de zee, met overladen kielen,
Gestuurd van watergoón en snelle waterdelen.

Deze rijm- en stoplappen waren met een weinig
inspanning te vermijden geweest. Vondel was een te
haastig werker om het voorschrift van den wetgever op
den Franschen Zangberg, Boileau,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage

geregeld op te volgen. Van 1653 tot 1663, dus in tien
jaar, zal hij ongeveer honderdduizend versregels gedicht
hebben, waarvan er bij benadering op 166o (het jaar
van de uitgave des berijmden Vergiels) twintig, op
1661 tien, en 1662 zes duizend komen.
De waarde der versregels leed schade onder het
getal. Ten einde Vondel te kunnen verstaan, zooals
hij verstaan moet worden, ten einde volop van zijne
dichterlijke schoonheden te genieten, wordt eene zekere
mate van kennis en belezenheid vereischt, welke niet
het eigendom is van iederen romanverslinder onzer
dagen. Doch voor de weinigen, die zoo lang de
Nederlandsche taal geschreven en gesproken zal worden,
zullen opgaan naar Vondels poëtischen tempel, zal het
voortdurend en steeds meer herhaald bezoeken daarvan
een groot, rein en verheven genot zijn. Geen Nederlandsch dichter heeft zulk een ruimen dichterlijken blik
op de wereld en hare geschiedenis geslagen ; niet een,
die in zijnen tijd de moedertaal zoo machtig was.
Vóór Vondel bestond hetgeen men bij ons dichtkunde
noemde, slechts uit het samenstellen van verzen, welke
een aantal voeten en een rijm hadden. Hij ontdekte
de cadans, het hooge en lage, het betoonde en toon-
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looze der lettergrepen, de maat, de stemrust, de verssnede, kortom de harmonie, de muziek der Nederlandsche
poëzie. Het hier opgemerkte springt vooral duidelijk in
het oog , wanneer men zijne verzen naast die van
Cats legt.
Van het hoofd der Dordtsche school waren vóór
1626 reeds lijvige versbundels in het licht verschenen.
Uit de vóór en in dit jaar uitgegeven Palamedes en
Geboorteklok had hij iets van Vondels voortreffelijke
dichtmanier kunnen afzien en ten eigen bate aanwenden ;
hij verkoos evenwel den Catsiaanschen deun (een gevolg
van de gestrenge inachtneming der stemrust) na ieder
halfvers van den Alexandrijn, te handhaven. Volgens
zijne woorden deed hij dit om « de Nederlandsche
taal te versieren, (!) de Hollandsche gedichten zachtvloeiender en zonder stoot- en stopwoorden te maken, (!!)
ten einde dezelve eenpaarlijk en zonder stuiten gelezen
mochten worden. (I)
Uit een rythmisch oogpunt beschouwd, hebben zij
inderdaad als deunen om kinderen in slaap te zingen,
hunne weergade niet.
Vondel, die wellicht geen dichtmaat met meer
geluk, kracht -en verscheidenheid dan zijn geliefkoosden
Alexandrijn (2) behandeld heeft, zag in, dat een
aanhoudend eentonige cadans alle uitdrukking en verheffing aan een gedicht ontnemen moest. Hij plaatste
daarom de stemrust, naar gelang de zin zulks medebracht, na den eersten, tweeden, derden, vierden of

(i) Voorrede van den Trouwring.
(2) Tot tweemaal toe beproefde Vondel zijn fortuin in berijmde
vijfvoetige jamben, voor het eerst in de Altaergeheimenissen; een
dozijn jaren later in 7ephtha. Telkens keerde hij in de volgende
stukken tot den Alexandrijn terug.
30
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vijfden versvoet, soms in éénen regel na twee versvoeten te gelijk , ja somtijds na eiken versvoet , gelijk
in den volgenden regel der Inwijding.
Vs. 523. Of wegen onderling de bruid en bruidegom
Te rijk, II te vrek, t! te lang, II te kort, 11 te wijs, jj te dom.

Tevens legde hij er zich op toe de woorden rond
te bouwen en goed aan elkander te binden, zoodat
men in zijne regels minstens ééne, meestal twee of
meer verssneden vindt. Daarbij was hij een hartstochtelijk voorstander van het overspringen (enjambeeren),
dat levendigheid, kracht en uitdrukking aan de verzen
schenkt.
Gelijk de ruigwerkers, zoo dichterlijk door hem
bij . de ijverige mieren vergeleken, de materialen voor
den bouw van het stadhuis moesten aanvoeren, rangschikken en opstapelen, zoo heeft Vondel uit den
omgang, het verkeer, de onderrichting zijner medemenschen, uit de bestoven folianten van geleerden, uit
de kwartijnen van uitheemsche en inheemsche dichters
geput wat hem dienstig kon zijn, en dagen en nachten,
maanden en jaren lang gezwoegd, om de aldus
bemachtigde stof te schiften en te rangschikken. En
toen, heeft zijn scheppend brein onsterfelijke gewrochten
voortgebracht. Gelijk de Dam wordt beheerscht door
Jakob Van Kampens grootschee bouv , zoo beheerschen
de Geboorteklok door teeder gevoel, de Reizang « Waar
werd oprechter trouw, » door bezieling, de inwijding
door onverbreekbare eenheid , het plein der Nederlandsche letterkunde.

I

V .
Harde tijden kweeken een hard menschenras. Het
aanschouwen van terechtstellingen verstompt het gevoel.
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Onderdrukking en tirannie zetten aan tot verzet, en
doen de verzenen tegen de prikkels slaan. Indien
Vondel voor de Nederlanders van zijnen tijd, waarvan
eenigen nog den Spaanschen tijd beleefd hadden, met
(c Liedjes van verlangen, » of wanhoopskreten in den
trant van Heine en de Musset opgetreden ware,
zouden zij met minachting hem toegeroepen hebben :
a Weg met die tranenrijke lamlendigheid, die femelarij, dien wereldhaat : de kenmerken van een ontzenuwd
geslacht ! » Bovendien lag het niet in Vondels karakter
dergelijke tonen aan te slaan ; en de studie der ouden
ontwikkelde zijn waardigheidsgevoel in - nog hoogenen
graad.
Maar op de eendrachtige samenwerking en de
buitengewone krachtsinspanning der Nederlanders ,
volgden twisten zoowel op godsdienstig als maatschappelijk gebied. De duur gekochte en pas verworven
vrijheid werd aan banden gelegd. Vondels hekeldichten
toonen aan, hoe hij zich daardoor in het diepste zijns
harten ontstemd en ontmoedigd gevoelde. Toen hij
zich in Maurits bedrogen had, verwachtte hij van
Frederik Hendrik de verwezenlijking zijner wenschen
voor Nederland.
Toen hij zich ook door dezen teleurgesteld zag,
viel de lyrisch-epische dichtpen hem uit de hand. Toch
beproefde hij nog eenmaal in Konstantijns tocht naar
Rome een epos te scheppen ; maar de gekozen stof was
niet met hem samengegroeid. Voor de zegepralen van
den eersten romeinschen christenvorst kon hij niet
gevoelen, wat hij voor die van zijn eigen volk gevoeld
had -- de ware dichterlijke inspiratie ontbrak hem, en
zelf daarvan overtuigd, scheurde hij, na eenige zangen
voltooid te hebben, het dichtwerk in stukken.
Van lieverlede verzoende Vondel zich wel met de.
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Nederlandsche toestanden, maar op welke kleinburgerlijke wijze! Wij zagen het in het hoofdstuk, over de
Inwijding van het Stadhuis.
Met het bovengezegde haal ik geenszins eene streep
door het in 't eerste hoofdstuk beweerde, dat Vondels
genie voor het heroische niet geschikt was. Maar om
den grond te doen dreunen onder den stap der aanrukkende strijders, het getrappel der strijdrossen,
zooals Homerus in den Ilias, zooals de dichter der
Mahabharata, den val der Kuravas bezingende; zooals
Dante, van wien Uhland zingt
Einem gottlichen Gedichte
Hat er alles einverleiht
Mgt so ew'gen Flammenzagen
Wie's der Blitz in Felsen schreibt, —

in één woord- het verschrikkelijke en hemelbestormende
in zijn geest op te nemen, daartoe ontbrak Vondel
de titansgave.
Vondel was, wij herhalen het nogmaals, de zanger
bij uitnemendheid van liefelijke, bekoorlijke, zoete,
ook verhevene, maar niet van geharnaste, gepantserde
gedichten. Zou onze strijd voor de onafhankelijkheid
waardig bezongen zijn geworden, ,dan moest het geweest
zijn in koperen verzen, zooals Milton die dichten kon ;
dan moest het geweest zijn door eenigermate ontrouw
te plegen aan de geschiedenis, en den Zwijger tot hoofdpersoon van het gedicht, de ziel van den opstand, de
spil te maken, waarom het geheel zich bewoog.
En Vondels sympathie voor den eersten Oranjeprins
(het treurspel Lucifer doet het meer dan vermoeden),
was gaandeweg in antipathie verkeerd!
Doch in het rijk der dichtkunst is er naast het
hoogste, eene ontzettende ruimte voor het hooge. Onze
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dichter had slechts de manier van zijnen Frederik
Hendrik-cyclus behoeven te handhaven, en een breed
onderwerp te kiezen, om een gewrocht het aanzijn te
schenken in den weeker trant van Luis de Camóes'
Os Lusiadas. (1)
Mij is geen groot dichter bekend, die zoozeer in
Vondels trant gewerkt heeft als de genoemde Portugees.
Wanneer wij de Lusiaden lezen, meenen wij vaak de
Geboorteklok, de Verovering van Grol voor ons te
hebben, en verdiepen wij ons in de Verovering van
Grol, in de Geboorteklok, dan herinnert de opvatting,
de uitvoering, de dichtmanier van daar herhaaldelijk.
aan de Lusiaden. Ook Cam6es huldigde het bastaard.classicisme ; zijn gedicht is een kort begrip der GriekschRomeinsche Godenleer.
Vasco De Gama wordt evenals Eneas en Achilles door
sommige goden bijgestaan, door andere tegengewerkt.
Niet door titanskracht, maar door bekoorlijkheid,
liefelijkheid, zoetvloeiendheid en lyrische verheffing kenmerken zich de Lusiaden. De roerende lotgevallen van
Ines de Castro (Derde Zang, Stanza's 119-135), waarvan
Vondels Moord der . Diarissen in den Gijsbrecht een
pendant vormt, Venus' tocht naar den derden hemel
om Jupiters bijstand voor haren gunsteling De Gama
in te roepen (Tweede Zang , Stanza's 33-38) , de
beschrijving der gelukzaligheid van Vasco De Gama
en zijn scheepsvolk op Phetis eiland (Negende en
Tiende Zang), even wegslepend als Vondels eerste
gedeelte der Geboorteklok, en wederom een waardig
tegenhanger daarvan, deze en meer andere glanspunten

(i) Os Lusiadas — De Lusiaden, d. i. de zonen van Lusus,
volgens de mythe de stichter van het Lusitaansche of Portugeesche rijk.
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der Lusiaden doen ons den grootsten Portugeeschen
dichter slag op slag bij onzen hoofddichter vergelijken.
Het doel dezer studie laat niet toe in eene uitgebreider beschouwing van Vondels en Camóes' werken
te treden ; het zou anders eene dankbare taak, en een
onderwerp zijn, dat op nieuwheid bogen kan, daar tot
heden geen aandacht gevestigd is op de verrassende
overeenkomst van beider genie en dichtwerken. Alleen
zij nog opgemerkt, dat uit Vondels dichten de gemoedskracht en de geesteshoogheid des Germaans spreekt, dat
hij den eens aangeslagen toon aanhoudt, en zich, zijner
kracht bewust, niet aan stoute, maar onberaden sprongen waagt ; dat hij meer diepe, innige dan schitterende
beeldspraak bezigt. Uit Camóes gedicht de opvlam mende verbeeldingskracht en de vurige hartstocht van
den Roma an , die vaak met vermetelen vleugelslag
naar hooger sfeer streeft, maar door de buitengewone
krachtsinspanning uitgeput, eenigen tijd langs de aarde
zweeft om zich te herstellen, en voor te bereiden tot
hernieuwde vlucht.
De inkleeding van Camóes' epos is eene slaafsche
navolging van sommige gedeelten van Vergilius' Aeneis,
en de hoofdpersoon Vasco De Gama eene pop, waarmede de heidensche goden naar willekeur omspringen.
Bovendien neemt de dichter ten slotte een loopje met
de handelende mythologische personen zijns gedichts
(zie Negende Zang Stanza 89 en Tiende Zang Stanza
82), hetgeen ons van een ernstig poëet bevreemdt. De
hoofdverdienste van Camóes is in de Lusiaden Portugals geschiedenis tot op zijnen tijd, in welluidende en
bezielde verzen bezongen te hebben.
Een voortreffelijk kenner der Zuid-Europeesche literatuur zegt van de Lusiaden : « Wie den Schiffer
berauschende Wohlgeruche, schon von fern anwehend,
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in Wellen und Miihsal erquicken, und ihm die Ndhe
von Indien verkonden — so weht ein bliihender, ja
berauschender Duft durch dieses unter dem indischen
Himmel ersonnenes Gedicht ; es ist der sildlichste Glanz
darilber verbreitet, und obwohl einfach in der Sprache,
ernst in der Absicht und Anlage, tibertrifft es an Farbe
und Ellie der Phantasie bei weitem den Ariost. Nicht
bloss den Gama aber und die Entdeckung des Seewegs
nach Ostindien besingt Cam6es, sondern alles, was
irgend aus der dltern Geschichte seines Volkes ritterlich, schtin, gross, edel und riihrend war, ist in dieses
Gedicht eingeflochten und in ein Ganzes verwebt. Durch
die Geschichte ist das Werk gewissermassen zum Trauerspiel geworden, da der Untergang der kiihnen Nation
sich so unmittelbar an die kurze Epoche gr6sster Kraft
und Herrlichkeit anschloss, als deren h6chsten Moment
man jenes grosse Nationalgedicht selbst betrachten kann,
den Schwanengesang eines untergegangenen Heldenvolkes ».
Wat Cam6es voor de Portugeezen gewrocht heeft,
konden de Nederlanders, na het dichten van den Frederik-Hendrik-Cyclus, met recht van Vondel verwacht
hebben. Jan Pieterszoon Koen was de aangewezen hoofdpersoon, de stichting van het Nederlandsch-Oostindisch
rijk de voor de hand liggende stot voor hun heldendicht geweest; de opstand tegen Spanje had als episode
behandeld, en in den mond van een der medewerkende
helden gelegd kunnen worden. En Vondel, hoe zou hij
partij hebben kunnen trekken van zijn genie in de
beschrijving van tooneelen van liefde en haat, van minnegekoos en vijandschap, te midden der weelderige natuur
van het heerlijke Insulinde, « dat zich als een gordel
van smara bgd om den evenaar slingert
».
b
Maar al Edoben de Schikgodinnen Vondel niet ge-

480

DICHTKUNST, LETTEREN.

gund bij zijne lauweren van lierdichter, die van heldendichter te voegen, den Nederlanders niet, op een nationaal
epos te kunnen bogen, toch zou het van weinig kritisch
doorzicht en gebrekkige waardeering getuigen, om die
reden met minder achting op Vondel, den lierdichter,
neder te zien.
Integendeel, hoe meer men onzen grootsten dichter
bestudeerd, en onder den invloed van zijn genie geraakt, hoe meer gaat men zijne grootheid op prijs
stellen, zijne dichterlijke grootheid, zoowel als zijne
zedelij ke. Zonder het bezit dezer laatste zou zijn poëtische
arbeid tijdens de jaren zijner grijsheid ontegenzeglijk
tot af brekens toe zijn vervallen.
Niet alleen waren hem 66n voor één zijne idealen
ontnomen, ook zijne maatschappelijke welvaart had hij
verloren. Aan de Bank van Leening gekluisterd, verdiende hij als pandboeker eene schamele bete broods.
Hij droeg het wanhopige gevoel met zich om, te werken aan het vullen van een bodemloozen put. Zijn
vurig geloof, zijn waardigheidsgevoel, en insgelijks het
bewustzijn een feniks in het rijk der poëzij te wezen,
hebben hem voor vertwijfeling behoed.
In oogenblikken van neerslachtigheid en ontmoediging, waarvoor ook de sterkste geesten niet gevrijwaard
zijn, heeft hem de genius der menschheid vertroostend
toegeroepen : het kromme kan niet recht gemaakt, en
hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. De oogen
des wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in
duisternis, en toch eenerlei geval bejegent hun beiden.
Alles is ijdelheid en kwelling des geestes. Zoo meendet
gij . Vertwijfel niet ; de nalatenschap uws geestes zal
onsterfelijk zijn. Mogen uwe oogen dof, uw hoofd
moede en zwaar worden, uwe knieën knikken, uwe
leden beven — weet dat de dood geene straf maar ver-
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lossing is, en uw geest u overleeft. Uw lichaam wordt
aan den schoot der aarde toevertrouwd ; uit stof zijt
gij geschapen, en tot stof zult gij wederkeeren, — maar
uw naam is onvergankelijk, uw roem houdt stand :
Gij schreeft voor de eeuwigheid !
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etrviifi frt Tufft, or amino TOuttanuo.
door EDW. VAN EVEN.
(Vervolg van blclr. 38i.)

IV.
ORNELIUS Agrippa, de beroemde Keulenaar,
schreef in zijne verhandeling Over den adel en de
voortreffelijkheid van het vrouwelijk geslacht, (I)
opgedragen aan Margareta van Oostenrijk , het volgende : « De man is Adam, de natuur, het vleesch,
de stof; de vrouw is Eva, het leven, de ziel, het
geheimzinnig verschijnsel van de onverklaarbare almacht
des Scheppers. De vrouw is geboren in het paradijs,
de man te midden der redelooze dieren. De vrouw
munt boven den man uit door haren geest, en door
hare schoonheid, die weêrspiegeling van het Opperwezen,
die straal van het hemelsch licht, ja, meer nog, de
vrouw heeft iets van de Godheid zelve. »
Ging Puteanus zoo ver niet als Agrippa in zijne
bewondering der vrouw, hij toonde haar toch grooten
eerbied. De man vond dat hare ,geestesgaven te weinig
werden aangewend tot verheffing en veredeling der

(i) De nobilitate et prcecellentia fceminei sexus. 1529.
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samenleving. Steeds was het hem aangenaam genegenheid te vinden bij vrouwen van geoefenden geest.
De man kende jonkvrouw Maria de Jars de
Gournay , de leerlinge en aangenomen dochter van
Michel Montaigne. eene vriendin van Anna Schuermans,
die een schrift had uitgegeven over de gelijkheid van
mannen en vrouwen. Met, een hartelijken brief van
16 maart 1627, zond zij hem een exemplaar van de
door haar bezorgde uitgave der Essais van haren
meester.
Puteanus won de vriendschap van eene andere
vrouw van verdienste. Ditmaal was het iemand die
aan den adel harer geboorte de schoonste geestesgaven
paarde. Het was eene jeugdige, schoone, beminnelijke
princes, Dorothea de Croy, gade van Karel de Croy,
hertog van Aerschot, den geletterdsten en tevens den
vermogendsten edelman van België diens tijds. Door
hare geboorte tot Henegouwen behoorende, beoefende zij
de fransche dichtkunst en tokkelde daarenboven met
zwier de citersnaren. De hertogin won aller harten,
zoo door haren vluggen geest als door haar innemend
voorkomen en uitmuntende schoonheid. Pater Philips
Bosquier zegde van haar, op de kansel der kerk van
Avesnes, « dat zij de eerste was onder de drie bevalligheden.. . schoon als Helena die Paris ontvoerde ».
Hare geschilderde beeltenis, welke wij in het slot
van Heverlé terugvonden, bevestigt de schatting des
munniks. Deze princes, door Philips Brasseur onder
de starren van Henegouwen geplaatst, onderhield met
Puteanus eene voortdurende briefwisseling, ontving hem
in haar slot van Heverlé en hief eene zijner dochters
over de doopvont.
Onze geleerde stond nog in betrekking met twee
andere edelvrouwen, namelijk met Ginevra de Taxis,
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weduwe van Lamoral de Tour et Taxis, overleden te
Brussel in r624, en met Anna de Velasco Y Boussu,
die haren zoon zijner zorgen had toevertrouwd. Deze
jongeling verbleef ten huize van den hoogleeraar, in 161-8.
In 1642 had Puteanus het genoegen, in zijn slot,
de eerste dichteres van Holland, Anna, de dochter van
Roemer Visscher, uit Amsterdam, te mogen ontvangen.
Hoog stond deze vrouw in zijne achting, en het bezoek
waarmede zij hem vereerde, telde hij dan ook tot de
meest aangename voorvallen in zijne kunstloopbaan.
Vooraleer dit bezoek verder te bespreken dienen
wij hier een kort levensbericht der hollandsche Sappho,
gelijk Vondel haar noemde, te laten volgen. (I)
« Zoolang er een Holland en een Hollandsch volk
bestaat, zegt onze geleerde vriend Joseph Alberdingk
Thijm , dat de stem had , die men Letteren heet,
om zijn gevoel en zijne gevoelens uit te drukken, is
er, behalven de Heiligen, nooit eene vrouw geweest,
zoo hoog, zoo dichterlijk, tot overdrijvens toe zoo luide
geprezen, als het katholiek zusterpaar Anna en Maria
Tesselschade, de dochters van den Amsterdamschen
koopman Roemer Visscher. » (2)
ANNA VISSCHER (3) werd geboren te Amsterdam in
(1) JACOB SCHELTEMA, Anna en Maria Tesselschade, de dochiers van Roemer Visscher. Amst. 18D8, in 8°. — Dom. DE _BRINN,
Gedichten van Arnie Visscher en Maria Tesselschade Visscher.
Utrecht 1851, in 12° . - Dr VAN VLOTEN, Tesselschade Roemers en
hare vrienden (1632-1649), Leiden, 1882, in-i2°. — NICOLAAS BEETS,
Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visscher. Amsterdam, 1878. — Id., Naschrift,
Amst. 1879, in 8°.
(2) Maria Tesselschade Roemers, in den Volles-Almanak voor
Nederlandsche ;,:atholieken, voor 1854, blz. 145.
(3) De letterkundigen wien de volgende bijzonderheden overbodig mochten voorkomen, zullen wel zoo vriendelijk willen zijn
zich te herinneren wat op blz. 38i (aflevering 3, noot 2), is
gezegd.
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1584. Zij was de oudste dochter van een geleerd en
geestrijk koopman Pieter Roemerszoon Visscher en van
Aefgen Jans, van Campen, uit een oud regentengeslacht van Delft. Anna telde twee zusters, Gertruide
en Maria Tesschelschade. Deze laatste kreeg haar naam
van eene zeeschade door haren vader, in 1595, op de
reê, van Texel geleden.
Roemer Visscher, die katholiek was, doch eene
protestantsche vrouw had getrouwd, deed zijne dochters
om en om in de roomsche en de hervomde kerk opnemen. Zoo waren Anna, de oudste, en Tesselschade, de
derde, katholiek , terwijl de tweede, Truitie, en hare
moeder protestantsch bleven.
Ernest Brinck, later burgemeester van Harderwijk,
die, in 1612, Roemer Visscher, te Amsterdam, bezocht,
heeft over hem, in zijne Memorabilia, het volgende
aangeteekend.
(( Roemer de Visscher, iste Belgicus Martialis,
heeft drie dochters, die alle in seer fraye exercitien syn
opgetoogen, connen seer fray musyque, schilderen, in
glas snyden ofte graveren, refereyn maken, emblemata
inventeren, alderley manufacturen van borduren, oock
goet swemmen, en het sich geleert hebben in haer
vaders' tuyn, alwaer een grachte water was, extra
urbem. ))
Anna Visscher was eene vrouwe van hooge begaafd
b
heid, multarum artium peritissima. Zij booefende de
teeken-, ets-, boetseer- en borduurkunsten, en graveerde
met diamant op glas. Daarenboven was zij niet alleen
eene dichteres van wezenlijke waarde, maar bracht het
in de schilderkunst zoo ver, dat zij verdienstelijk eenige
werken van Rubens nabootste. Anna was het bedorven
kind harer tijdgenooten. Daniël Heins (uit Gent), de
Leidsche afgod, gelijk Salmarius hem heet, noemde
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Anna Visscher de « Minerva van ons landt » en de
tiende Muze. » Ook zong hij van haar
(C 0 ster, ó hemels kindt, van wonderlicke stamme,
Vol geest, vol licht, vol vier, vol goddelicke vlamme,
Gemaeckt tot spijt van ons en boven alle wens,
In vrouweliken schijn schier meerder als een mensch. »

In 1609 was Hollands beroemde dichter en geschiedschrijver, Pieter Corneliszoon Hooft, Drossaard van
Muiden geworden. 's Mans nieuwe woning werd, gelijk
men weet, het middelpunt van al wie in en rond
Amsterdam kunst en wetenschap liefhad. Op de samenkomsten van het huis te Muiden ontmoette men den
ridder Reael, Constantijn Huygens, Casper van Baerle,
Gerard Jan Vossius, Cornelis Giselbertszoon Plemp,
Joost van den Vondel, in één woord, de eerste schrijvers, de eerste dichters van den lande. De sieraden
dezer vergaderingen waren, met de beminnelijke slotvoogdes, Eleonora Hellemans, van Antwerpen, de zusters Anna en Maria Roemer Visscher. Om strijd werd
de « wijze » Anna en de « schoone » Tesselschade door
de dichters bezongen.
Om haar vader bij te staan, die, in zijne klimmende jaren, vele hulp behoefde, sloeg Anna verscheidene aanvragen ten huwelijk af. De goede « ronde
Roemer, » gelijk Hooft hem noemde, overleed in 1620,
in den ouderdom van 72 jaren.
In 1622 bezocht Anna Zeeland. Haar aanwezen
aldaar verwekte in den kring der geletterden de meeste
geestdrift. Zij werd bezongen door Simon van Beaumont.
Joanna Coomans, huisvrouwe van den rentmeester
van der Meerschen, en door Jacob Cats, die eenmaal
een groot staatsman en de meest gevierdste volksdichter
van Holland zou worden. De vrouw eerde eh achtte
Cats boven al hare andere vrienden.
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Anna Visscher was eene vrouw van godsdienstigen
aard. Aan de kerk waarin zij gedoopt was, bleef zij
getrouw, ondanks de pogingen harer protestantsche
vrienden om haar tot de hervormde gemeente over te
halen. Op 39jarigen ouderdom, in 1624, trad zij,
binnen Amsterdam, in den echt met Dominicus Boot
van Wezel, een man van goeden huize, die in de letteren
geen vreemdeling was. Hij was een bloedverwant van
den bekenden Dordrechtschen geneesheer Jan van Beverwijck, die, in zijn niet onaardig boek Over de uitmuntendheid der vrouwen, met lof van Roemers oudste
dochter gewaagt.
Anna schonk haren echtgenoot, dien zij vroegtijdig
verloor, twee zonen, Jan en Roemer. Toen de broeders
den ouderdom van 14 en 15 jaren bereikt hadden,
bracht de moeder hen in de school van middelbaar
onderwijs der paters Jezuïeten, te Brussel.
In Belgiës hoofdstad telde zij onder hare vrienden
Pieter Roose, Hoofd en voorzitter van den geheimen
Raad, Philips Chifflet, abt van Balerne ; Mathieu de
la Morgne, abt van Saint-Germain; Barthelomeus de
Los Rios en anderen; te Antwerpen, kende zij Balthazar Moretus, 's konings drukker ; Jan Hemelaer,
kanunnik der Onze-Lieve-Vrouwekerk, een zeer geleerd
man, Hagenaar van geboorte; Johannes Mantelius, prior
der Augustijnen, schrijver en kanselredenaar ; Lodewijk
Nonnius, geneesheer, letterkundige en latijnsch dichter ;
Jacob Edelheere , uit Leuven , Pensionaris der stad ,
en Pieter-Pauwel Rubens. Reeds v66r 162o was zij
bevriend met den grooten vlaamschen meester. Rubens
betuigde haar hoe hoog hij hare vele kundigheden
wist te waarderen, met haar de schoone plaat op te
dragen welke Lucas Vosterman naar zijn uitmuntend
schilderstuk, vertoonende de kuische SuTanna, in die
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dagen had vervaardigd. Het opschrift dezer plaat luidt
aldus : Lectissimce Virgini Annce Roemer Visscher
illustrice Batavice Syderi, multarum artium peritissimce,
Poetices vero studio, super sexum celebri, rarum hoc
Pudicitice exemplar Petrus Paulus Rubens L. M. D. D.
En lager : P.-P. Rubens pinxit — cum privilegiis,
Regis Christianicsimi, Principum Belgarum et ordinum
Batavice. Lucas Vosterman sculp. et excud. a° 162o.
Haar gedicht « aen de vermaerde constrycke Petrus
Paulus Rubens » getuigt dat zij waardig was de
« vriendinne » te wezen van den man die niet alleen
een onvergelijkelijk schilder , maar tevens een der
grootste genien die was ooit hebben geleefd.
Tijdens het verblijf harer zonen in het college,
te Brussel (1640-1646), bezocht Anna Roemer verschillende malen de zuidelijke gewesten. Door de tusschenkomst van hare vrienden Pieter Roose en Constantijn
Huygens, had zij van Frederik Hendrik, prins van
Oranje, een vrijgeleide of « neutraliteyt » bekomen.
Terwijl zij zich in 1642 in België bevond, kwam zij
Erycius Puteanus, te Leuven, bezoeken.
Constantijn Huygens had Anna Visscher eenen
brief voor zijnen vriend Puteanus ter hand gesteld.
Deze brief, in het Nederduitsch geschreven , is van
den volgenden inhoud
« Juffwe Anne Roemer van Wezel tot Loven komende,
wordt gebeden de hertelicke gebiedenisse van Hr van
Zuylichem te doen aen Heere ERYCIUS PUTEANUS,
met verzekeringen dat zyne hoogh-uytstekende geleertheit ende andere dezes tyds ongemeene deughden by
hem H r van Zuylichem in de hoogste achtinghe zyn ;
derhalven by oock verlangende is naer 't ghene hy
zedert den laetsten dach in tlicht moghe hebben
gebracht, recommanderende hem, neffens syn selven
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gemde Joifwe Roemers, die hy ontwyffelick in vele voor-

name gaven synder vriendschap ten uytersten waerdich
zal achten en bevinden.
In den Haghe, den 7 April 1641.
C. HUYGENS )7 (1).
Anna Visscher bracht den leuvenschen hoogleeraar
ook eenen latijnschen aanbevelingsbrief van Casper van
Baerle, waarin men onder anderen las : « Ik, die u vroeger
zoo dikmaals bekwame jongelingen voorstelde, beveel u
thans eene vrouw aan, door den roem van haren dichterlijken geest in Noord-Nederland niet weinig vermaard. Zij koestert geene grootere begeerte dan met u in
aanraking te komen van wiens lippen het latijn zoo
bevallig vloeit. Overtuigd dat de adelaar den glans der
zon kan verdragen, durft zij zich ook onbeschroomd
blootstellen aan den blik der Belgische geleerden ; zij
weet over alle onderwerpen van geleerdheid te spreken,
en in haar schrijven overschrijdt zij zelfs de verste
perken der vrouwelijke begaafdheden. Sedert vele jaren
schittert zij bij ons in de Nederlandsche dichtkunst.
Zij is bevriend , met de uitstekendste mannen van ons
land ; met den beroemden Hooft, drossaard van Muiden,
met Constantijn Huygens, heer van Zuylichem, met
Jacob Cats, raadpensionaris der Staten van Holland,
met Vossius, met Heins en met anderen, die door den
glans hunner geleerdheid vermaard zijn.
(c Zij heeft eene zuster, Tesselschade geheeten, eene
bewonderenswaardige dichteres, zoo in de Nederlandsche
als in de Fransche taal. De vrouw die ik u voorstel
,
(i) Ons welwillend medegedeeld door den Heer K. Ruelens,
uit de verzameling van brieven aan Puteanus gericht, bewaard ter
Kon. Bibliotheek, te Brussel.
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is die Anna Roemers, ontsproten aan eenen vader
begaafd met geest en scherpzinnigheid, die Nederlandsche puntdichten in 't licht , heeft gegeven, welke te
gelijk fijn en snijdend zijn. Zij is dus onder meer dan
een opzicht uwer gunste waardig. Vol begeerte is zij
om uwen Burgt en den Grudiaanschen Zangberg te
beklimmen, welke zij, indien gij het verlangt, bij haar
aanwezen aldaar, ook zal bezingen. Ten sterkste verkleefd aan uwen Godsdienst en aan den eeredienst
uwer tempels, heeft zij het onderwijs harer twee zonen
aan de jezuiëten, te Antwerpen, indien ik mij niet
bedriege, (I) toevertrouwd. — Eiken dienst die gij
der hoogeprezene vrouw zult bewijzen, zal ik achten
aan mij bewezen te zijn. Uwe beleefdheid jegens haar
zal door allen erkend worden die haar hoogschatten. »(2)
De zoo lieve als verstandige Anna Visscher was
Puteanus oprecht welkom. « Ware ik bij u, » zoo
schreef hij aan van Baerle, « ik zou mij aan uwen
gulden boezem werpen en er vele kussen op drukken.
Deze toch acht ik uwen geestigen, vriendelijken brief
waardig , deze ook de beroemde vrouw , mij zoo
beleefdelijk en sierlijk aanbevolen. Immers, toen ik den
naam van Anna Roemers las, was ik van vreugde
opgetogen. Ik reikte haar de gastvrije rechterhand die
door haar welwillend werd gedrukt. Zij kwam niet
alleen in mijn slot, maar in mijn hart, en was welkom
aan mijne vrouw , mijne dochters en het gansche
gezin. Zij heeft kunnen bemerken hoe oprecht onze
gevoelens waren. Zij heeft de schoonheid onzer verblijfplaats bewonderd. Haar geest heeft ons huis bezield.

(i) Hij bedroog zich. Het was te Brussel.
(2) C. BARLEI Epistolce, p. 866.
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ik had werkelijk eene muze ontvangen ; slechts gij, Apollo,
ontbraakt ons. Hoe gaarne zag ik u hier en aanschouwde al de godheden, waarvan gij, in uwen brief, gewaagd.
Op mijn Helikon zouden geenszins misstaan Hooft, Huygens, Cats en Vossius, allen mannen die een geheelen zangberg vormen. Reeds zweeft mij dit blijde uitzicht door
den geest ; en hij vergast zich reeds op- het wederzien,
daar wij, vrienden van vrede en van nuttige wetenschap,
door eenen wreeden en langdurigen oorlog van elkander
gescheiden worden. Laat de wapens maar klinken ;
onze letterkundige werkzaamheden mogen in vrede
blijven. Laat anderen strijden ; onze vriendschap zal
nimmer verbroken worden. ik verhief den lof van
Oostenrijkers en Burgondiers ; (i) alleenlijk uit verkleefdheid aan u verstout ik mij u er een afdruksel van toe
te zenden. » (2)
Puteanus was onuitputtelijk in lofspraken over de
ervaren vrouw. Hij schreef aan Constantijn Huygens :
(( Vast is Anna Roemers eene vrouw uwer aanbeveling
volkomen waardig. Door hare verdienste heeft zij mijne
genegenheid meer dan beloond. Hare aanwezigheid heeft
mijn slot opgeluisterd; zij heeft mij in haren geest doen
deelen. Maar, indien gij dergelijke vrouwen bezit, wat
moeten dan wel uwe mannen wezen ! Deze toch is
eene buitengewone vrouw, en ik kan haar niet anders
dan de Nederlandsche Muze noemen, eene zanggodin
aan wie gij tot Apollo verstrekt. » (3)
Drie maanden later schreef Puteanus andermaal
aan zijnen vriend Huygens : « Anna Roemers' vernuft

(1) Erycii Puteani Epistolarum posthumarum centuria III, 7.
(2) Het hier bedoelde werk is zijn Purpura Austriaca, etc.
Antwerpix, 1635, in-4°.
(3) Tesselschade Roemers en hare Vrienden, bi. 89.
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heb ik met mijne geheele ziel genoten, en haren sierlijken geest bewonderd. Gij hebt mij geene vrouw, maar
eene Muse gezonden, die wist te toonen tot welken
Apollo zij behoorde. » ( 1)
De hoogleeraar verhief andermaal den lof van de
begaafde vrouw, clarissima Matrona, gelijk hij ze noemt,
in eenen brief aan zijnen vriend Gerard Jan Vossius
gericht (2).
Gelijk wij zien vond Anna Visscher een gul onthaal
in de historische woning, alwaar Puteanus, te midden
zijner geliefkoosde letteroefeningen, vele jaren en vooral
den avond zijns werkzamen levens doorbracht. Zeker
heeft het verrukkelijk uitzicht haar getroffen dat men
van uit de ruime vensters des slots op Leuven en
omstreken genoot. Het was in het begin van September;
alles was in groen. Bij eenen helderen zonnestraal moest
het uitzicht betooverend wezen.
Puteanus telde 68 jaren; Anna 58. In den hoogleeraar vond Anna een man van verbazende belezenheid, helder doorzicht, machtig geheugen. Puteanus
ontwaarde in Anna eene vrouw van veelzijdige talenten,
omvattende geestkracht, fijnen smaak en aangenamen
omgang. Was het een wonder dat die ontmoeting
voor beiden tot de gelukkigste uren van hun leven
behoorde!
In die dagen waren de zonen van den hoogleeraar
allen geplaatst. Uitgezonderd Eugenia, gehuwd met cick-i
advokaat Jan Oems, en Genoveva, in den echt met
Pieter Vandinge, woonden al zijne andere dochters nog
onder het ouderlijke dak. Het waren welopgevoede,

(i) Papieren van Huygens. Zie
(2) Epist. "Cent. III, 5g.

VAN

VLOTEN, t . a. p.

bl. 89.
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bevallige, geletterde meisjes, die zich meer bijzonderlijk
met het beoefenen der toonkunst ophielden. Anna-Christina en Carola-Margareta bespeelden behendiglijk het
clavecimbaal. Hare opvoeding hadden zij in de abdij
van Cortenbeig ontvangen.
In het slot van Leuven vereenigde zich, gelijk wij
hooger hebben aangemerkt, allen die geleerdheid en kunst
liefhadden : schrijvers , staatslieden, bevelhebbers, ook
dichters en schilders
Het lijdt geen twijfel of Anna Visscher ontmoette
aldaar den schilder Theodoor van Loon, een boezemvriend van Puteanus, die op het slot dikwijls eenige
dagen kwam doorbrengen. Hij was een leerling van
Carolo Maratti, en, ondanks Belgiës groote meesters,
leerlingen van Rubens, had hij eene ongemeene faam
verworven. Hij was bélast met het vervaardigén der
schilderstukken die in de altaren der kerk van Scherpenheuvel voorkomen.
Puteanus en van Loon hadden de italiaansche lucht
ingeademd. De vriendschap, onder deze herinneringen
aangeknoopt, duurde tot aan het graf. De hoogleeraar
zinspeelt op zijnen vriend, in het volgend puntdicht,
met opschrift Schildertje :
Acht de mael-konst, acht de handt,
Die ons schildert met verstandt.
Weynigh stukken : een, maar schoon;
Ryck van Werck, van Eer, van LOON (1).

In de « hooge wooning » van Erycius Puteanus
ontmoette Anna nog Jacob de Bergaigne, « een' eerwaardigen man » afgevaardigde bij de vredesonderhandelingen van Munster en later aartsbisschop van Kamerijk.

(1) Sedigh leven, bl . 260.
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Zij kwam er verder in aanraking met een grooten
krijgsman, die tegelijk de letteren hartelijk liefhad,
namelijk Don Andrea Cantelmo, generaal der legers
van den koning in de spaansche Nederlanden, daarna
onderkoning van Catalogna. Van hem zegt Puteanus
in zijn puntdicht met opschrift Wys-Gheneldt
Acht ghy Krieghs-roem, Koninghs-helm :
Volght goe leyders, volght CANTELM :
Volght het Beeldt van desen Heldt,
Boeck en Sweerdt, als wijs gheweldt (i).

Onder Anna's gedichten, voor eenige jaren door
Nicolaas Beets in 't licht gegeven, komt een lief
stukje voor, door de hollandsche vrouw in het slot van
Leuven op het papier gebracht. Het luidt aldus :
TOT LEUVEN,
AEN DEN GELEERDEN

ERICIUS PUTEANUS,
HEBBENDE OP ZIJN HUIJS GESPROKEN
DEN SEER BELEEFDEN HEERE

CANTELMO,
DAER DOE DOCK QUAM EEN AMBASSADEUR
DIE NA MUNSTER GING.
'K en weet niet oft een droom of waarheyt is geweest
En of mijn lichaem, of mijn opgevoerde Geest
Gehat heeft het geluck, Geleerde Puteanis
Helpt mij uijt desen dut, verklaart mij wat daer aen is ;
En ben ic heeden niet vermoeit geclautert op
U hooge wooning? of op Heliconis top ?
En sach ick daer niet Mars? niet bars noch stuir noch woedich
Maer -op het alderhoochst beleeft courtoijs en goedich?
Of sout Cantelmo sijn? die seer geduchte Helt
Vrint van Geleertheijt : en ontsichelijck in 't velt,

(1) Sedigh leven, bl. 302.
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Terwijl dat mijn gemoedt vast overleijt sijn deuchden
Soo koomt ter camer in, de hoope van veel vreuchden,
Een Out Eerwaerdich man, die in sijn hant gevat
T'bedietsel van de Peys een groen Olijftack had.
Mijn hert sprong op van vreucht, en so men niet sou houwen
T geen ic uijt voorseg, voor rasernij van Vrouwen
K'sie 't oorloch nu geslist : als Mars is soo gedwee,
En Vrindelijck omhelst de Goddelycke Vree.
Gij laet mij uyt u mont het antwoort niet gebreeken
Wat dat u dunckt te syn van sulck geval een teeken? (i)

Anna Visscher was eene Nederlandsche vrouw in
bloed en in ziele. Al de deelen van Nederland had
zij lief. Met onzen Puteanus betreurde zij den oorlog
die Holland van België verwijderd hield. Zij verklaart
het duidelijk in het overgeschrevene stukje. In eenen
brief van 28 februari 1643, aan haren vriend Pieter
Rooze, te Brussel, gericht, voert zij dezelfde taal. Na
den voorzitter gezegd te hebben dat zij, in den Haag,
ten huize van haar a seer gunstig vrindt » Jacob Cats,
op zijne gezondheid had gedronken, gaat zij dervoege
voort
(( In 't midden van die vrolijke maeltijt werd mijn
herte beroert en beclaegde in my selve het jammer
van 't schoone Nederlant, verwoest en verdrukt van
die helsche fury, het vervloekte oorloch. 0, goddelijke
vreede ! Wanneer sullen wy u weder sien ? -- En is
daer nu geen pater Ney (2) meer te vinden, om de
gescheurde herten weer aen een te neyen ? en groeyen
daer nu geen olijftacken om malcander te gemoet te
comen ? — 0 mijn lieve vaderlant ! Daar ik natuurlijck
aen verplicht ben, en gij, mijn waerde Vrindenlant ! Dat

(1) 2e dec 1, bi, 267.

(2) Pater Johannes Neyen, de bekende onderhandelaar voor
het twaalfjarig bestand.
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mij door soo veel beleeftheyt dwingt ons alles goets te
gunnen ; ick wensch; en ach ! of Godt gave, dat mijn
wensch geen wensch en bleeft ! dat ic mocht cussen
de voeststappen van die de vrede vercundigen I » (1)
(( In Anna Roemers Visscher, zegt Hoogleeraar
Beets, hebben wij te doen met de schoonste type
eener Nederlandsche vrouw, uit het schoonste tijdperk
onzer geschiedenis. Zij is buitengewoon zonder zonderlingheid, rijk begaafd zonder eigenwaan ; naar alle zijden
ontwikkeld zonder uit het centrum te geraken, of zich
boven de wet te stellen ; door zelfkennis en eenvoudigheid, tegen overmaat van lof bestand; eerzaam zonder
preutschheid ; degelijk zonder stijfheid ; godvruchtig zonder
vertooning ; aan de katholieke kerk gehecht en het vrije
vaderland ook in zijne vrijzinnigste protestantsche zonen
liefhebbende ; maar vaak de hand uitstrekkende naar al
wat in de Spaansche Nederlai.den, haar Vriendenland,
hare achting waardig is en haar geestdrift opwekt; den
Hollandschen leeuw in zijne strijdbaarheid toejuichende,
maar met een hart, dat voor den vrede, gelijk voor al
wat schoon en goed en groot is klopt. »
« Overal in hare gedichten », zegt nog Beets,
« spreekt een kloek verstand, een rein gevoel, een hart
vol liefde, een vriendelijke, opgewekte en gelijkmoedige
geest in de taal der poëzie. Hare gedichten stichten,
leeren, geven genoegen, doen haar liefhebben, beleedigen
nergens den goeden smaak en bevredigen het poëtisch
gevoel en gehoor. » (2)
Of Anna Visscher later Leuven nog bezocht, is
ons onbekend. In 1646, het jaar van het afsterven
van Erycius Puteanus , vestigde zij zich te Leiden,

(i) Deze brief berust op 's Rijks Archief, te Brussel.
(2) Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher, Inleiding.
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alwaar hare zonen als student werden ingeschreven.
Jammerlijk verloor zij, in 1647, haren oudsten zoon.
Haar zoon Romanus werd advocaat en vestigde zich
later te 's Gravenhagen, alwaar hij in huwelijk trad. Anna
Roemer Visscher ontsliep te Alkmaar, den 6 december 1651.
Thans gaan wij onze lezers met de nederduitsche
schriften van Erycius Puteanus in kennis brengen.
( Wordt voortgeTet.)
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R zijn weinige sagen in onze letteren, die zoovele
eeuwen lang het genot en de trots der nederlandsche burgerij zijn geweest, als die der
avonturen van Reinoud en zijne broeders.
Gelijk het met een aantal nederlandsche overleveringen is gegaan, verliet ook die van het ros Beyaert
in de kindsheid haren geboortegrond, reisde de wereld
om, en kwam gerijpt en ontwikkeld naar 't vaderlijk
huis terug, waar zij met open armen werd ontvangen.
Met andere woorden : het bevestigt zich alle dagen
meer, dat de oorspronkelijke kiem van den roman der
Heemskinderen op nederlandschen bodem, en in 't bijzonder in 't zuiden van België, in het land der Ardennen,
moet gezocht worden. De steden van Noord- en ZuidNederland zijn vol van herinneringen aan de vier geliefde
ruiters (I) ; doch alle deze teekenen van medegevoel
moeten aan latere wandelingen van het gedicht toegeschreven worden, nadat het elders reeds lang in 't volk
was gedrongen.
Met hoevele onzer epische werken is hetzelfde niet
geschied ! Reinaert voorop ; al is de fabel des strijds

(1) Men vergelijke
--

PFAFF,

Die vier Heymonskinder, bl. XVIII.
De Wachter, 1873, bl. 196, vlgg.

JOSEPH ÁLBERDINGIC THIJM in
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tusschen wolf en vos ook van Oosterschen oorsprong.
Hoe of het kind aanwies, wat de omstandigheden
deden om het zoover te brengen als wij het later aanschouwen, welke historische bijzonderheden van invloed
zijn geweest op de omwerking des gedichts — dat
alles zijn zaken van het hoogste gewicht voor de
geschiedenis onzer beschaving en aloude zeden, doch
die onmogelijk in eene beschouwing van 70 bladzijden
kl. 80 druks konden behandeld worden.
Dr. Pfaff, opperboekvoogd aan de hoogeschool te
Freiburg in Breisgau, die sedert vele jaren de sage der
Heemskinderen en portefeuille had, belooft ons in zijn.
voor eenige maanden verschenen werk de proef te
willen nemen, den groei van het episch gedicht te
onderzoeken, om ons geheel getuige van zijnen wasdom
te maken.
De schrijver heeft zich voorloopig bepaald bij eene
uitgave van het duitsche volksboek , zooals het , naar
het nederlandsch bewerkt, te Keulen, in het jaar 1604.
werd gedrukt, met den volgenden titel
Ein schóne and lustige history von den vier Heymons Kindern,
Adelhardt, Ritsardt, Writsardt and Reinoldt and ihrem Rosz Beyardt
was sie fur Ritterlicher Thaten gegen die Heyden zu zeiten Caroli
Magni Kon. in Franckr. and ersten Rom. Keisers begangen haben.
Auch ist hiebey gefugt das ganze Leben des H. Reinoldi
welcher was der jungste von den Vier gebrudern was er fur
wunderzeichen and Miraculen durch Zulassung Gottes gethan hat.
Allen Gottliebenden Christen zugefallen ausz dem Nider
Teutschs in unser gemein Teutschs ubergesetzt and in Truck verfertigt durch P. V. D. AE.
Gedruckt zu Colin Bey Peter von Brachel in der Schmirstrassen. Anno 1604.

Deze vertaler was Paul van der Aelst. De uitgever
geeft bewijs geheel op de hoogte van zijn onderwerp
en de daarover bestaande schriften te zijn, waarvan
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alle de voornaamste met groote zorg worden herdadht (i).
De uitgever brengt de sage niet alleen terug tot
Karel den Groote, gelijk van der Aelst en zijne voorgangers, maar klimt op tot Karel Martel en zijnen
tijd, gelijk Lognon daarin is voorgegaan.
Verder worden de verwante sagen besproken, en
opnieuw getoond dat onze geheele middeleeuwsche romanlitteratuur eenen innigen samenhang heeft. Jongere Renaus
worden opgevoerd ; er wordt op de groote oudheid der
engelsche Reinoudsage gewezen, dia echter niet met de
nederlandsche en noordsche overeenstemt. De italiaansche, spaansche en andere volksvertellingen van denzelfden aard worden aangewezen, en eindelijk wordt de
Reinoltsage in 't bijzonder herdacht.
Pfaffs werk is eene groote aanwinst voor onze
letteren. Wij bezitten geen werk wat zoo volledig over
het onderwerp handelt, en bovendien nog een tweede
onderzoek belooft. Namen- en woordregisters ontbreken
niet ; en de uiterlijke bewerking is uitmuntend.
Leuven.

P.

ALB.

TH.

(1) Das deutsche Volksbuch von den Heymonskindern. Nach
dem Niederlandischen bearbeitet von Paul von der Aelst. Mit
einer Einleitung tber Geschichte und Verbreitung der Reinoltsage
herausgegeben von Dr. Fridrich Pfaff, Freiburg irn Breisgau, 1887.
Herder'sche Verlagshandlung.
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Suottto ripsino en be XartOerfogen XIDert en Siodeffa

te rettuen
door

KAREL PIOT

E fransche schrijver Cohn de Plancy, vooral
in de zuidelijke gewesten der Nederlanden zeer
bekend, heeft voor eenige jaren een verhaal
geschreven, getiteld : Une leÇon de Juste Lipse, en
daarmede veel bijval gevonden.
De vertelling was zoo eigenaardig, zoo vriendelijk
en vooral met zoovele bijzonderheden doorspekt, dat
de Archives historiques van Dinaux, de Messager des
Archives historiques en de Annuaire de l'Université
catholique de Louvain haar onmiddelijk afdrukten.
Door deze wetenschappelijke schriften verspreid, is
het praatje van Colin de Plancy • meermaals als geschiedkundige waarheid aanzien geweest, des te meer daar
vele levensbeschrijvers van Justus Lipsius hiervan het
voorbeeld gaven. De Feller, over Lipsius sprekende, zegt
En 1593 (sic) il enseigna avec tant d'éclat que l'archiduc Albert et l'infante Isabelle, son épouse, allérent
entendre ses leÇons avec tout leur cour et le firent
conseiller d'Etat.
Volgens het verhaal van Colin de Plancy zouden
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de aartshertog Albrecht en zijne gemalin, te Leuven
aangekomen zijnde om aldaar hunne Blijde inkomst te
doen en 's lands vrijheden te bezweren, Justus Lipsius
op de leuvensche hoogeschool v e r r a st hebben. Ter
dier gelegenheid - zou de hoogleeraar dan juist over
Xenophon gehandeld hebben, maar door het verschijnen
van den vorst en zijne vrouw zijn onderwerp wijzigende
over het verleenen van genade gesproken hebben. Deze
aanspraak zou zoo zielroerend geve eest, zijn, dat Albrecht
en Isabella weldra aan drie honderd veroordeelde Brabanders de straf kwijtscholden.
Den 3on April zouden deze 3oo begenadigden Lipsius
zijn komen bedanken, en hem een tuiltje van tulpen
geschonken hebben.
Het is jammer dat die schoone vertelling op geenen
geschiedkundigen grond gevestigd is.
Ziehier wat Gilles Dufaing, een edelman van het
aartshertoglijk hof en bijzondere schrijver der reizen van
Albrecht en Isabella, hiervan zegt. (r) « Le 26 novembre i 599 LL. AA. furent veoir l'université (de Louvain) ou
furent promovez et graduez quatre bacheliers en théologie en présence de LL. AA., et selon le coustume
Pon donna des gands á tous. Justus Lipsius, personnaige tres rare et de grande renommée, fist ung discours en langue latine sur l'advesnement de LL. AA.
et ce qui convient a ung prince pour Dien regir un
peuple. Pour conclusion, l'ung de l'Université remercia
LL. AA. au nom de tous, et toutte l'assemblée d'avoir
assisté á ceste promotion. »
De aanspraak van Lipsius overgedrukt in zijne

(1) CH. PIOT, Voyages des souverains des Pays-Bas, tome IV,
1882, p. 527,
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volledige werken (Deel IV) luidt alzoo : Justi Lipsii dis
sertatiuncula apud principes ; « en verder : Serenissimis
benevolentissimisque principibus Alberto et Isabellae...
archiducibus Austrie etc. Justus Lipsius sese atque ista
cum aaterna fide, cultu, obsequio, dedicat consecratque. »
Hetgeen zeggen wil : « Aan de hoogwelgeboren en zeer
welwillende vorsten Albrecht en Isabella, aartshertogen
van Oostenrijk, enz. wijdt Justus Lipsius zich zelven
en deze (bladen), en draagt ze hun op met eeuwige
trouw, vereering en onderdanigheid. »
De Actce Alma universitatis studii generalis oppivan 1594 tot r600 op 's rijks archief
Lovanensis
di
te Brussel bewaard, maken geen gewag van de les door
Lipsius op den 26n November r 5gg gegeven. (1)
Wij zien alleen door deze Acta dat de hooge
leuvensche school hem veel eer heeft willen aandoen
tijdens de intrede der aartshertogen.
Ziehier hetgeen wij dienaangaande in den Actu
van 29 November 1599 lezen : Postremo declaravit
Dominus, rector quod, propten singulares quasdam qualitates qua in Domino et magistro Justo Lipsio, jurium
licentiato et lingua latine professori, reponitur proposuisse Dominis deputatis, an ne placeret eidem Domino
Lipsio in processione qua tunc fuctura erat in aduentu
nostorum principum, nec non concesssibus et actibus
publicis ipsius universitatis, assignare locum aliquem
honoratiorem, et Dominos deputatos resolvisse eidem
in actibus et concessibus publicis universitatis assignandum locum proximum post decanum venerandx facultatis artium, quod tarnen cupiverunt ad universitatem

(i) J. L. spreekt daarvan alleen in zijne brieven, Epp. Cent
H ad Belgas, nr 57, Opp. omnia II, bl . 454.
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referri; quare posuit in deliberationem universitatis an
ne dicta Dominorum deputatorum resolutio placeat et,
ex unanimi omnium quinque factum deliberatione, conclusit placere quod dicto Domino Justo Lipsio dictus
locus assignetur placere, quoque quod ad omnes et
singulos solemnes actus singularum f dctum vocetur.
Hetgeen het volgende beteekent :
« Eindelijk verklaarde mij de heer rector, dat hij,
wegens eenige buitengewone hoedanigheden van den
heer meester Justus Lipsius, licentiaat in de rechten en
professor der latijnsche letteren, aan de heeren gezanten
voorgesteld heeft, of het niet passend ware aan genoemden heer Lipsius in den optocht, welke toen gehouden
zou worden bij de komst van onze vorsten, alsook op
bijeenkomsten en openlijke zittingen der hoogeschool,
eene eervollere plaats te geven. Daarop hebben de
heeren gezanten besloten genoemden heer in de openlijke zittingen en bijeenkomsten der hoogeschool eene
plaats aan te wijzen onmiddelijk achter den deken
der eerbare faculteit van wetenschappen. Zij oordeelden
echter dat dit aan de universiteit zelve moest gemeld
worden.
Daarop werd dan aan de universiteit in overweging gegeven of het besluit der genoemde heeren
gezanten haar behaagde.
Als nu alle vijf faculteiten de zaak eenstemmig overwogen hadden, besloot de rector dat het passend was
aan genoemden heer Justus Lipsius de gemelde plaats
toe te kennen, en dat hij tot alle plechtigheden der
faculteiten in 't bijzonder zou uitgenoodigd worden. »
Nergens is er iets meer over deze zaak in de Acta
te vinden.
Brussel.

K. P.

CHRONIQUE DES EXPOSITIONS INDUS MLLES

A propos de l'Exposition de l'Union des Arts
décoratifs.
'NE des caractéristiques de notre fin de siècle sera le doute.
C'est un mal endémique auquel peu échappent totalement,
car le choc des idées use bien vite les angles de Ia personnalité et nous rapetisse presque tons au même niveau.
n'y a plus de grandes idées arrêtées, indiscutées la manie de la
recherche des causes premières des choses a conduit insensiblement
au scepticisme quasi universe!. L'éternel « que sais-je » de Montaigne germe en nous et... on végète.
Plus rapidement que le reste de l'humanité, les artistes ont
souffert de ce manque de foi engendrant le doute d'eux-mêmes.
Et eest la compréhension parfaite de cette vérité inéluctable qui a
permis a Alphonse Daudet de les typer par une phrase remarquable
dans une oeuvre forte et sincère, « Sapho » — dont les tendances
philosophiques sont discutables, mais non la valeur littéraire
« Les artistes contemporains sont des détraqués et des compliqués. »
Détraqués et compliqués
Hélas I oui, ils le sont parce que le critérium de Fart git dans
les idées recues, qui, sous les formes de l'art plastique, expriment
la synthétisation- des religions, des moeurs et des coutumes populaires, religions, mceurs et coutumes détraquées et compliquées
de nos temps.
On a abandonné l'éternelle vérité pour s'engager dans les
sentiers tortueux des vaines discussions basées sur des hypothèses,
échafaudées a leur tour sur des négations sans preuves. C'est
en définitive, sous le règne de la négation triomphante, inapte
a reconstituer ce que les siècles antérieurs étaient par venus
édifier, que nous vivons. Le détraquement est général et les
complications sans fin enserrent, torturent les Ames; le culte de
la matière a détróné la souveraineté de l'esprit. On le constate
sans être a même de porter remède au mal latent, la panacée
universelle est a. trouver. Existe-t-elle dans les coutumes passées
ou dans les théories de l'avenir ?
Nul ne le pourrait dire au juste, quoiqu'un cour p nt c'idées
irrésistible entralne vers les choses du passé.

5o6

CHRONIQUE DES EXPOSITIONS

Ce courant pourrait être favorable surtout aux Beaux-Arts et
ses multiples manifeRtations. Car n'oublions pas que le décret
de l'Impératrice-reine, Marie-Thérèse, en date du 20 mars 1773,
rendant aux artistes-peintres, sculpteurs , graveurs et architectes,
par la suppression du régime tutélaire des gildes, la liberté et
l'exemption des lois de n'importe quel corps, leur a donné, par
le fait même, le droit de se dispenser de toute instruction artistique.
Le controle du savoir était aboli.
M. E. Slingeneyer, député de Bruxelles, constatent le fait
dernièrement encore a la tribune nationale, et préconisait un retour
vers les anciennes corporations. (i)
L'infériorité de notre puissance artistique vis-à-vis de celle des
autres nations est incontestable, d'après ce qua démontré Monorable représentant.
Le pessimisme toutefois ne dolt pas mener a croire qu'aucun
progrès n'ait été réalisé depuis 183o, date a. laquelle nous n'avions
pas d'artisans sculpteurs capables de travailler à l'érection de la
colonne du Congrès. Certes, a partir de cette époque nous avons
donné une vigoureuse poussée en avant a l'enseignement artistique,
suttout depuis I:exposition internationale de Londres, en 1851,
doet le conate de La Borde, membre de l'institut, président de la
commission francaise, écrivait « L'industrie en Belgique, a pris
une autre voie que les arts ; ses progrès se sont faits uniquement
dans la direction du bon marché et, sous cette tendance tyrannique, elle a abdiqué sa puissance artiste et se présente en ce
sens clans le grand concours des nations, avec humilité et en
contradiction avec le progrès fait dans les arts.
Malgré tout, le dit enseignement artistique est resté incomplet.
A tal point que, chez, nous, sur i,000 habitants, 59 seulement
apprennent a dessiner, tandis que les statistiques constatent que,
en France, en Angletei re et en Allemagne sur i,000 habitants,
123 sent initiés au dessin !
11 nous reste énormément a faire pour arr:ver au même
niveau d'instruction artistique que les autres pays ; mais en admettaut que clans l'avenir nous y arrivions, le résultat serait beau
assurément, mais encore insuffisant. Nos artistes et artistes industriels ne seront réellement forts que le jour oû on leur inculquera
cette vérité fondamentale que la force réside uniquement dans
la personnalité inhérente, abstraction faite de l'individualité, a la
nation toute entière. Notre glorieux passé artistique en témoigne
hautement et le même phénomène se remarque dans l'histoire

(1) Voir le discoui s de M. Slingeneyer, dans la troisième
lives son de la Dietsehe Warande.
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des arts de toutes les nations. Au dessus des artistes planent les
idées fécondant leurs oeuvres ; soit qu'ils abordent l'art expressif,
essentiellement libre dans ses manifestations, soit qu'ils consacrent
leurs talents a l'art décoratif, partie d'un tout, limité de par sa
nature. Le peintre de tableau est libre; le décorateur, l'artiste
industriel ne l'est pas.
En effet, l'art décoratif, celui qui embellit nos monuments
par la noblesse de son ornementation peinte et sculptée, celui qui
égaye et meuble nos demeures, celui qui ennoblit tous les objets
dont l'usage nous est familier,cet art là n'est ni moms grand, ni
moms inspiré, ni plus facile que l'art prétendu supérieur, cet art
là, réunit sans exception aucune, tous les talents, toutes les intelligences, et met a contribution toutes les forces productives. Il
comporte la plus vaste étendue d'éléments et de connaissances,
et, dans son tout, nulle partie, si petite fut-elle, ne peut-être
considérée comme infime, son role étant déterminé dans les harmonies de l'ensemble. Les plus grands maitres ont atteint les
sommets de cet art, sans qu'ils aient jamais cru déroger en mettant
leur génie a la discrétion de ce qu'on est convene aujourd'hui
d'appeler l'art industriel.
« Pour eux comme pour nous l'art est un. Ses applications
peuvent être multipliées à l'infini, rameaux fleuris d'un même
tronc, animés dune sève unique, également généreuse jusqu'à leur
plus fine extrémité ». (i)
Grandes vérités, trop peu comprises. Une des causes originaires de la décadence des Beaux-Arts et principalement des arts
décoratifs réside dans le spécialisme.
A l'encontre de ce qui se faisait naguère, grace au système d'éducation suivi, autrefois, les artistes modernes se confinent dans l'étude
d'un seul genre. On se sent ou se croit attiré par vocation vers la
reproduction de tel ou tel objet; on l'étudie et puis, au premier
résultat quelconque, la fierté d'avoir créé fait croire a son propre
génie. Erreur! Un artiste n'est vraiment génial que lorsqu'il est
complet, c'est-à-dire capable d'aborder avec un succès égal tous
les genres. A ce degré suprème étaient arrivés Léonard de Vinci,
Otto Venius et Michel-Ange, peintres, sculpteurs, architectes, pokes
et ingénieurs.
Rubens, Lombart, Coeberg, Quentin Metsys, eux non plus ne
se bornèrent pas a un cercle restreint d'observations.
Plet au ciel que les membres de l' Union des arts déeoratifs
n'en eussent pas fait moms !

(1) Extrait . d'un discours prononcé par M. P. Galland, á
l'École des Arts décoratifs d'Aubusson.
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Nous n'aurions plus a regretter alors le terre-a-ten e lamentable
de leur exposition, of.1 a part quelques notes hors pair, riep ne
sort des sentiers battus et rebadus, qui faussent le gait du public.
Les envois de peinture de MM. Charles Albert, Devis et Lijnen,
les frères Erckman de la décoration thekrale, sont sans conteste ce
qu'il y a de plus complètement réussi. Ces maÎtres de le décoration
ont élevé leurs productions au premier rang de l'art décoratif;
leur reputation a passé les frontières et tous les éloges que nous
pourrions leur adresser ne seraient que des repetitions inutiies
de ce qui a été dit tant et plus. Nous nous plaisons a le con 'Later.
Une mention toute spéciale est due aussi a. M. Meyer, dont
le piège est une vraie trouvaille, l'aurore jolie de ton et le reste
Le your et la Nuit, la balancoire, divers panneaux d'amours
inférieurs de beaucoup. Cet artiste du reste est inégal dans son
oeuvre; certaines compositions sentent trop la hate du travail.
Dans la section de la peinture notons encore les noms d'Allo,
de De Koninck, de De Nève, de De Witte, un innovateur qui
a découvert des applications décoratives, très originales, du Sylvain-décor, de Herremans, des deux Hoogewijs, de Jaihay, de
Severeyns, de Sterckx, de Van de Bossche, de, Van Dyck, de
Van Holder qui expose un panneau décoratif, un paysage, destine
la chapelle de St.Guidon, a l'église d'Anderlecht (I), Verdyen,
Verheugen, Warnie, Weverbergh, Weyers et Etienne Charle.
Les applications de la gravure industrielle sont représentées
par les cadres de médailles (tête gravée en creux) et différents
genres de gravure et ciselure, de M. Aseleer. Sans être un
Benvenuto Cellini, cet artiste tres méritant tient une place fort
enviable dans le genre d'art auquel ii s'est byre.
Plusieurs verrières attirent par l'éclat de leurs couleurs
voyantes. Celles de M. Charles Baes sont inférieures comme
execution a celles de M. Driesen, plus original dans ses compositions et partant plus attrayant. Tous ses projets et panneaux
de verrières seraient a louer si on les analysait séparément.
Les dessins et projets divers sont nombreux. A mentionner
deux cartons couronnés au concours de l'Académie de Belgique
en 1877 et 1887. L'un, l'Enseignement de l'enfance a pour auteur
M. Bourotte , l'autre , les Nations du globe apporiant a la
Belgique leurs produits divers, M. Middeleer. Le second carton
vaut infiniment mieux que le premier; il est le' résultat d'études
fortes faites en Belgique et a l'étranger, par un « jeune » qui
promet d'être, un jour, a la tête de l'Ecole Flamande.
Les trois dessins d'éventails signés De Vleschoudere nous
font songer qu'il y va de l'honneur national de relever l'industrie
dentellière, qui, si elle n'est soutenue puissamment, disparaitra
bient6t ou végétera miserablement dans les ornières de la routine
mercantile. Les dames, esclaves de la mode, ont abandonné les
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passements... Quant aux hommes, se souviennent-ils seulement
que, it y a deux siècles , leurs ancêtres se ruinaient a acheter
des « embouchures de bottes » en dentelles?
Signalons particulièrement un projet de chaire de véi ité dans
le style du XIIP siècle, primé, lui aussi, en 1886, au concours
organisé par la chambre syndicale provinciale des arts industriels
a Gand, et da a M. Govaerts, l'architecte bien connu.
MM. Naert, Minsart, Saintenoy, Simonau, donnent dans des
dessins de projets divers la valeur de leur talent respectif.
A la tête de la sculpture ornementale brillent les statuettes
et groupes de de Wever. Habile entre toes, it n'égale pourtant
pas encore Carrier-Belleuse et Feugère, ses maitres trancais inimitables, mais it rend à ravir les expressions enfantines.
L'industrie du marbre est représentée par Evrard, un praticien
adroit doublé d'un compositeur auquel it reste peu a apprendre.
11 s'efforce même de vaincre des difficultés auxquelles d'autres se
buttent; Celle la sculpture dune cheminée Louis XV en marbre
noir, réputé le plus difficile a sculpter. M. Evrard en a fait un
chef-d'oeuvre en son genre.
Nous aeons omis a lessein de classer parmi la peinture décorative la reproduction des bois et des marbres, parce que les séries
exposées par MM. Hucher, Logelin, professeur agrégé è l'école
des arts décoratifs d'Ixelles, Van Landuyt et Pille, sont tout à
fait hors pair. Désormais it est prouvé que les Belges sont aussi
forts en cette branche que les Francais, et ce n'est pas peu dire.
Les fer forgé de Julien Charle, « exécutés au pénitencier
de Saint-Hubert, sous sa direction, » (non pas sous cell; du
Saint comme la rédaction du catalogue pourrait le faire croire),
sont heureusement forgés). Il n'en peut être autrement, car famille
comme noblesse oblige, et M. Julien Charle, a moms de dégénérer, ne saurait se détourner de la voie de l'art sérieux si
heureusement parcourue par son père et ses frères.
Résumons. Nous n'avons cite que ce qui était vraiment bien,
omettant de critiquer le mauvais dans cette tentative hardie de
ralliement de forces artistiques éparses, tentative qu'il est du devoir
de la presse et du public d'encourager. Car, sous peine de déchéance
complète, la Belgique ne peut continuer a être tributaire des
autres pays, sous le rapport de l'art industriel.
JULES DU JARDIN.
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Congrês historique et archéologique de Charleroi.
Ouverture Ie 5 aout 1888, sous la présidence d'honneur de M. le
Chevalier de Moreau, Ministre de l'agriculture, de l'industrie et
des beaux-arts, de M. le Prince de Chimay, Ministre des affaires
étrangères, de M. le duc d'Ursel, Gouverneur du Hainaut et de
M. J. Audent, bourgmestre de Charleroi.
La souscription est de cinq francs pour les membres des
sociétés fédérées et de dix francs pour les autres souscripteurs.
Chaque souscripteur recevra : i° une carte de membre du
Congrés, 2° une carte de légitimation donnant droit a une réduction de 5o p. c. sur les lignes beiges (excepté le Grand Central),
30 un programme détaillé des réceptions, séances et excursions.
Il aura droit à un exemplaire du compte-rendu de la session
(un vol. in-8 0 de boo a Boo pages).
De plus, le comité exécutif a obtenu pour les membres du
Congrès la faculté de visites gratuitemen t l'exposition du grand
concours international de Bruxelles 1888, et de jouir dans ce but
de la réduction de 5o p. c. sur le parcours jusqu'è Bruxelles
et vice-versa.

Exposition de Barcelone.
L'exposition industrielle a été inaugurée au commencement
du moi de Mai. Aucune autre ville d'Espagne ne se prête mieux a
pareille entreprise que Barcelone, vu ses relations avec l'étrangerq
son mouvement industriel et commercial.
Aussi le succès de 1'entreprise parait-il assuré.

Exposition de Munich.
L'exposition internationale des arts plastiques et industriels est
ouverte depuis le moes de mai. L'affluence de visiteurs de tous
pays augmente de jour en jour.

Exposition de Vienne.
Le succès obtenu à cette exposition par les artistes belges
mérite toute notre attention. Des médailles ont été décernées au
sculpteur De Groot, ainsi qu'aux artistes-peintres E. Wauters et
Verhas, P. Coomans et de Lalaing.
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Exposition rétrospective d'art industriel, a Bruxelles.
Nous avons déjà appris à nos lecteurs que le gouvernement organise en ce moment une exposition rétrospective d'art
industriel, qui aura lieu l'été prochain à Bruxelles. Le comité
des installations vient de se réunir sous la présidence de M. Gustave
Vermeersch. En dehors des salons des XV e , XVI e , XVII e et XVIII'
siècles, dont nous avons déjà parlé en rendant compte de la séance
de la commission de patronage , it a été décidé d'installer un
salon liégeois, une chapelle et même une cuisine. Au centre de
l'exposition it y aura une grande salle ou seront réunis les armes
et les insignes si intéressants des nombr,3uses gildes et corporations de potre pays.
Voici les noms des membres du comité des installations qui
ont Bien voulu se charger de l'organisation et du catalogue des
différentes classes :
MM . Alfred Bequet, époques franque et belgo-romaine ;
Capronnier, vitraux; le vicomte B. de jonghe, médailles ; Victor
Mahillon, instruments de musique ; Alphonse Wauters, tapisseries;
Albert Evenepoel et Soil, céramique ; Charles Ruelens, manuscrits;
Van der Kelen-Busson, dentelles ; Mme Powis de ten Bossche,
éventails; Georges Verhaeghe de Naeyer, tissus et broderies; le
capitaine Van Vinkeroy, armes des gildes et corporations; l'abbé
Van Caster, orfèvrerie et émaillerie religieuses et installation de
la chapelle; Jules Helbig, salon du XV e siècle et vêtements
sacerdotaux; Ferdinand Maskens, salon du XVII e siècle et costumes civils ; Gustave de Savoye, salon du XVIII° siècle; Eugène
Poswick, salon liégeois et verres .

E xposition r étrospect ve d' a rt indtastriefl.

L'exposition rétrospective d'Art industriel qui s'ouvrira au
Grand Concours sera certainement une des plus riches et des
plus intéressantes que ion ait encore vues. Les chefs d'muvre
n'y manqueront point et des trésors de toes genres y seront
réunis; parmi les objets les plus importants on peut citer déjà
les magnifiques chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie des églises de Walcourt,
Tongres et Tournai, les belles aiguières de Min ' la comtesse
d'Aspremont-Lynden et de M. le baron de Turck de Kersbeek, etc.
A cóté de ces objets avec lesquels nous avons déjà fait connaissance en 188o, it en figurera un grand nombre d'autres également précieux et qui n'ont pas été exposés à cette époque. Tels
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sont les chandeliers pascals de Postel (XII e siècle), de Parc
(XIII' siècle). Tongres (XIV e siècle) et Léau (XVe siècle); la chAsse
du XII e siècle en argent repoussé et ciselé, dont la conception et
le procédé technique rappellent le célèbre rétable d'argent —
malheureusement perdu — de l'ancienne abbaye de Stavelot ; le
reliquaire-tryptique de Sainte-Croix, A. Liége ; les trésors des églises
de Hal et de Bouvignes, les rétables d'Oplinter et du Béguinage
de Tongres, hi chasuble en soie rouge orientale, dite de SaintThomas de Cantorbéry, de la cathédrale de Tournai, l'ornement
sacerdotal ' complet de l'église de Londerzeel; une séfie d'ostensoirs remarquables du XIII e au XVI e siècle, un dressoir gothique
en chêne sculpté et un meuble de Boule prétés par S. A. S.
le prince Charles de Ligne, des pendules appartenant a M. le
comte de Mérode-Westerloo et a M. le prince de Rubempré ;
M. Emile Wauters a bien voulu contribuer au succès de L'Exposition en envoyant une réunion d'objets d'art anciens des mieux
choisis.
L'étranger nous apportera aussi un contingent important : les
barons Gustave et Alphonse de Rothschild exposeront quelques
joyaux de leurs splendides collections.
M . le baron Von Oppenheim, toujours si bienveillant pour
la Belgique, a promis une vingtaine d'objets hors ligne tirés de_
son célèbre cabinet; son concours est d'autant plus méritoire que
la ville de Cologne inaugure cet été son Musée des arts décoratifs, dont M. le baron Von Oppenheim est un des fondateurs.
MM. Chabrière, Gavé et Mohll et Odiat, les brillants et sympathiques amateurs de Paris, se sont entendus pour organiser une
Exposition de dinanderies du moyen Age qui réunira les plus
belles bouilloires a sujets chimériques (aquamanilles) du monde
e ntier .
Le salon du XVI e siècle renfermera quelques uns de ces beaux
meubles de l'école lyonnaise presque inconnus en Belgique, prêtés
par MM. Chabrière et Bourgeois, de Paris, et M. Cardon, de
Bruxelles.
M. Charles Stein exposera des vases en porcelaine de Chine
d'une grandeur et d'une beauté exceptio nnelles ; M. Bourgeois des
émaux, une merveilleuse tapisserie tissée d'or et d'autres objets
di primo carzello, M. Joseph's, de Londres, des objes civils et
des petits bijoux en or émaillé du XVI e siècle, M. Maillet du
Boullay et M . LefranÇois, de Rouen, M. Gamault, conservateur
du Musée des arts décoratifs de Paris, apporteront le concours
de leurs collections bien connues, M. Desmottes, qui a déjà pris
une part brillante a l'Exposition de 188o, exposera de nouvelles
ceuvres de choix.
Les négociations se poursuivent, et cette liste déjà longue
se complètera certainement par d'autres noms célèbres dans le
monde des arts et de la curiosité .
(Moniteur officiel.)

Odin franoio.
EUX mots avant d'entamer la partie.
D'aucuns ont reproché a la Dietsche Warande
de n'avoir pas inscrit le mot Littérature au
front de ses livraisons. D'autres, qui avaient espéré y
trouver un culte exclusif de tel ou tel art auquel ils
ont voué leurs préférences, ont trouvé bon de lui
appliquer certain dicton latin a vous connu In omnibus
aliquid, in... je n'achève pas. Vous voyez cette trombe
fulgurante s'abattant sur le Parc thiois !
Au fait ces petits éreintements sont assez gais. us
nous font d'ailleurs apprécier doublement les amis, ceux
dont l'accueil bienveillant, l'appui généreux seconde
nos efforts...
II nous faut cependant formuler une question.
Douteriez-vous que la littérature, c'est-à-dire la
poésie, le drame, le roman, ceuvres d'imagination s'il
en fut, soient du domaine de Fart? Jamais. Inutile
dès lors d'amplifier dans ce sens le titre de la revue.
Ceci posé, entrons en matière.
Un article du directeur, article consacré a la sculpture,
ouvre la livraison.
L'exposition du Cercle artistique et celle de l'Union
des Arts décoratifs trouvent un chroniqueur habile en
M. du Jardin, et l'éminent artiste qui a nom Godfried
,Guffens, un fervent admirateur en son concitoyen, M. De
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Ticheler. II est bien dometage que le peintre, rassasié
d'honneurs et de louanges, nous ait frustrés de la vue
de ses chefs-d'oeuvre, et n'expose plus guère que dans
son atelier de la place Lehon. D'autre part, il 'est vrai,
cette manière d'expoSer présente d'incontestables avantages.
L'arbre généalogique des deux frères Schoemaker,
— oû il est fait mention de deux couples de jumeaux
morts-r6s, — défraie une partie de l'article du comte
Maurin Nahuys. Le savant numismate rendra compte
prochainement de plusieurs manuscrits du I 6me siècle,
découverts il y a quelques semaines dans une ancienne
abbaye du Hainaut.
M. Tottmann, que le lecteur connait déjà, passe
en revue les instruments de musique anciens, connus
sous le nom de Musée de Wit, a Leipzig. La ville
de Berlin vient de soutirer h. l'artiste l'acte de vente
de sa célèbre collection. 11 est payé rubis sur l'ongle,
le célèbre viole-de-gambiste (quel mot !) que nous avons
eu la bonne fortune d'entendre au Conservatoire de
Bruxelles, il y a quelques années, mais, au bout du
compte, c'est lui, Paul de Wit, qui paie les violons...,
Arrive le tour de MM. Van den Gheyn et VanReuth, avec la suite de leurs articles respectifs, Ensuite
M. Van Even donne le fion a sa monographie d'Eerrijck
de Putte.
C'est Juste-Lipse qui est bien loti, quoi ! Ii a
trouvé un interprète très entendu en M. Charles Piot,
a qui l'histoire de notre pays doit tant d'érudites
compilations. L'archiviste-général du Royaume tire au
clair des circonstances complètement inconnues jusqu'ici
de la vie du fameux professeur, dont la ville de Louvain
fait encore tant de cas aujourd'hui. 11 me souvient
que, traversant une rue de la cité de l'Alma Mater,
lors des fêtes jubilaires de 1884, je lus sur une maison
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de modeste apparence, Finscription que voici, gentiment
peinturlurée sur une mirifique pancarte
Juste Lips met roem gekroond,
Heeft hier in dit huis gewoond.
Zijne faam is zonder grenzen,
Salueert hem, lieve menschen !

C'est beau comme du billet de caramel... Mais
voila que ma plume veut se mettre a trotter bride sur le
cou. Vite retournons a. l'article de M. Piot, et relevons
au hasard un des curieux détails par lui communiqués.
Il paragit que les autorités académiques de ce temps
la avaient accordé a Juste-Lipse, comme la plus grande
distinction qu'il fat possible d'octroyer a un contemporain illustre, l'autorisation de marcher derrière le doyen
de la faculté les jours de grande cérémonie. ...
Une plaisanterie d'originalité transcendant e, si ce
n'était l'exacte vérité !
Ajoutons encore que, par ses recherches, l'auteur
du travail en question démontre l'inexactitude du récit
de Colin de Plancy.
Enfin la Chronique des Expositions industrielles
recoit son contingent habituel.
Qu'il soit encore fait mention d'une rubrique
nouvelle qu'inaugure aujourd'hui la Dietsche Warande.
Il s'agit d'un aperçu bibliographique général de toutes
les publications nouvelles en rapport avec les matières
traitées dans ce recueil. Plus de cent revues périodiques
seront mises a contribution a. cet effet, et rien ne sera
épargné pour rendre le tableau aussi complet que possible.
A noter encore ceci.
La série nouvelle de la Warande ayant pubhé
son premier fascicule au mois de novembre 1887, le
second a la fin du mois de janvier 1888 , etc., ne
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fera parattre le cinquième qu'au mois de septembre
prochain. A partir de 1889 les livraisons se publieront
réguliérement tous les deux mois.
Si la Dietsche Warande, qui dormait a poings
fermés depuis nombre d'années, sonne enfin les matines,
c'est afin de sortir tout de bon de sa torpeur. Aussi
les collaborateurs accourus a l'appel avec les nouveaux
abonnés, pr6sentent-ils pour la vitalité du recueil en
question une garantie des mieux assises.
Graces leur en soient rendues.

AANKONDIGINGEN EN ADVERTENTIÉ.N.

13ot1ai1trinio,
Die Revolution seit dem sechzehnten Jahrhundert im Lichte
der neueren Forschung, von WILHELM HOHOFF, Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung, 18° 7 .
Volgens den titel treedt dit werk niet juist binnen de grenzen
van den werkkring der Dietsche Warande. Doch men treft daarin
een aantal bijzonderheden aan, welke te huis behooren in de
geschiedenis van kunst en zede ; daarom geven wij van dezen
voortreffelijken arbeid gaarne eene gedachte.
Men moet weten dat de schrijver dnor Revolution elke
omkeering in begrippen van staat, wetenschap en kunst verstaat; alle
gebeurtenissen welke niet dadelijk en noodzakelijk uit de daaraan
voorafgaande zijn gesproten ; alle stoornis door geweldenaars en
andere machtigen der aarde aan den loop der wereld gebracht,
zooals die zich geregeld en als ongemerkt voortzet.
De schrijver beschuldigt echter geenszins de tijdgenooten eener
groote omwenteling — hetzij op godsdienstig, staats- of kunstgebied
— de hoofdraddraaiers van zulke eene beweging te zijn geweest ;
hij zoekt voor alle groote omkeeringen en uitspattingen van volksregeering enz. eene oorzaak in de daaraan voorafgaande omstandigheden.
Zoo wordt het scepticisme en de revolutionnaire geest in
Frankrijk, omtrent 1789, in de geweldmaatregelen van Lodewijk XVI,
en de oorsprong van het russische zoogenaamde Nihilismus onzer
dagen, in de regeering van Peter I gezocht.
Het is een doorgaande trek van dit werk, dat de schrijver
om zijne eigene denkbeelden te bevestigen, alike mannen laat
spreken, van wie men 't minst de verdediging dier denkbeelden
zou verwachten.
Daardoor krijgt zijn arbeid eene kleur van onzijdigheid als
wij slechts in weinige werken van theoretischen aard aantreffen.
Om de treurige gevolgen te schetsen der terugroeping van het
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edict van Nantes, voert de schrijver (bl. q84, volgg.) { de uitspraak
van Innoncentius XI, verder Fénelon en eindelijk den katholieken
Cantu aan, die allen dezen maatregel aan Lodewijks zucht toeschrijven eene eigene gallicaansche kerk te gronden ; zoo dat zijn
tegenstand te Rome, wist hetzelfde doel had, als die door den
koning aan de Protestanten betoond.
De schrijvers die het stelsel van Peter den Groote in de
meeste opzichten loven, gelijk Bruckner en Wallace, worden tot
getuigen geroepen voor het bewijs dat Peter zijne onderdanen
(door zijne veertien folterkamers en a ndere dergelijke gestrengheid)
verbitterde, en in plaats van beschaafde, het demoraliseerde (bl. 663).
Zoo handelt de schrijver ook in dat gedeelte zijns werks,
wat zich op het gebied der kunstgeschiedenis beweegt; namelijk
waar hij handelt over de Renaissance. Hohoff schetst ons welk
eene razernij zich in de zestiende eeuw van de geleerde (en kunst-)
wereld had meester gemaakt, eene razernij die zich uitdrukt in de
vernietiging aller volksoverleveringen, kunstwerken, enz. der middeleeuwen.
Hij toont ons, alweder door de getuigenis zulken schrijvers,
die eer genegen zijn de uitwassen der Renaissance te bedekken
en te verontschuldigen dan die te bevorderen, hoe daarin eene
wezenlijke omwenteling gelegen was; wel is waar van langerhand, onbewust, of halfbewust voorbereid ; doch waarvan de verschijning toch nog onverwacht kwam, in de landen noordelijk van
Italie. Er was tegen de verderfelijkheid der romaansche overbeschaving reeds in de zesde en zevende eeuw (dus onder de
Christelijke keizers) door een aantal welmeenende stemmen gewaarschuwd.
Doch het nieuwe, frissche, kuische leven der aanstroomende
duitsche stammen werd door het hoogdravende Rome niet geacht;
en dit bleef, ondanks het ontluikende Christendom, verzonken in
den poel der ondeugden,
Welnu, met den Renaissance-tijd werden opnieuw dergelijke
toestanden in het leven geroepen , Met het ontwaken der drift
de kunst- en letterwereld op heidenschen voet in te richten, namen
ook alle misbruiken van het heidendom weder toe. Alchemie,
astrologie werden als wetenschappen gepleegd ; toovenarij en
heksenprocessen kwamen meer dan ooit aan de dagorde; het
bijgeloof hief het hoofd al hooger op , de christelijke wereldbeschouwing (zegt de sociaal-politicus Mario) nam een einde (bl. 3),
en dat de edelste middeleeuwsche schrijvers met verachting werden
aanzien , de smaak voor nationale letteren steeds meer achteruit
ging en verbasterde, daartoe is het getuigenis van den histoi icus
Schlosser niet eens noodig. Ook in het strafrecht kwam de verbastering duidelijk aan den dag. Nooit (zegt Korting in zijne
Renaissanceliteratur) is het zoogenaamde recht o p meer barbaarsche
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wijze gehandhaafd, en is er op meer duivelsche wijze gepijnigd
en gedood dan in het tijdperk van het H u r4 a n i s mus . De folterkamer en het schavot waren werkelijke laboratoriums van eene onmenschelijke martelarij, die tot stelsel was verheven.
De oorzaak waarom in de oudste Faustsage juist de grieksche
Helena verschijnt als voorwerp van bandeloos verlangen van
Doctor Faust, moet in de overdreven veneering der Grieksche en
Romeinsche kunst ten tijde van Faust's bloeitijd gezocht worden.
Faust aanbidt de classische menschelijke schoonheid van Agamemnons gade, en die aanbidding is een nieuwe schrede tot den
afgrond van zijn verderf. Helena is het zinnebeeld der verheffing
van de heidensche kunst, die in de zestiende eeuw eene minder
wereldsche kunst verdrong. Hierop heeft de dichter Heine reeds
vroeger gewezen.
Prof. Scherr, die eene geschiedenis van het Nihilismus heeft
geschreven is, van meening dat dit beteekenisvolle, vernietigende verschijnsel in de beschavingsgeschiedenis der negentiende eeuw, alleen
aan band kan gelegd worden door... het duitsche leger.
De maatschappij, zegt hij, bereidt zich zelve met haren eigenwaan en genotzucht op het communisme voor.
Ook de onnatuurlijke omwen.eling in de kunst, welke van de
zestiende eeuw dagteekeht, heeft het hare daartoe gedaan.
Het klooster van Diepen veen, handschrift, uitgegeven en
toegelicht door W. R. E. H. OPZOOnEir. ' s-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1886-1887.
Wij hebben hier vier levens van kloosterzusters voor ons,
vele belangrijke ondei deelera bevattende voor de geschiedenis der
zeden in de vijftiende eeuw. Salomee Sticken, de viouwe van
Runen, d. i. zuster Swieder, de abdisse van Vreden, d. i. zuster
Jutte van Nhuys, en zuster Catharina van Nae!dewick, zoo luiden
hare namen. De schrijfsters bewerkten deze levensberichten voor
hare kloosterzusters. Zi j bedachten wel wijselijk dat de zusters zich
niet zouden laten verblinden door Gene opsomming van voortreffelijkheden gelijk zij hoogst zeldzaam in enen enkelen persoon
vereenigd zijn; maar dal het verhaal van den voortgang uit de
zonde tot de deugd nog wel zoo stichtend is. Hierin ligt een
streven naar leering door de waarheid, verre verschillend van de
wijze waarop men heden door enkel ophemeling de lezers als
't ware wil dwingen tot eerbied . De hss . stammen uit de verzameling der baronnesse van Rhemen (vroeger Runen ?). Tot heden
waren zij slechts onvolledig afgeschreven.
De sevenste bliscap van Maria, door K. STALLAERT, Mysteriespel der 15 e eeu'v, uitgegeven op last der koninklijke vlaamsche
academie voor taal- e', letterkunde. Gent, drukkeeiij S. Leliaert,
A. Suffer en C", 1887. XXXII en i i6 blz.
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't Is algemeen bekend dat tot voor weinige jaren, alleen De
Eerste bliscap van Maria als mysteriespel der 15 e eeuw in onze
letteren bekend was . Die Bliscap is herhaaldelijk gedrukt ; de
sevenste, ziet nu voor 't eerst gedrukt het licht. De vijf andere
zijn niet teruggevonden, schoon zij gespeeld zijn.
De uitgever der sevenste doet een omstandig verhaal van den
inhoud, om op de verschillende merkwaardigheden voor taal- en
zedegeschiedenis te wijzen, en het aardige gereetscap !voor de
miee-en-scène) op te sommen
Verder bemerkt men in het stuk dat er Kin de zestiende eeuw
waarschijnlijk) enkele brokken uit werden gekapt, welke « al te
middeleeuwsch » mogen hebben geschenen. Zoo vindt men dan
ook hier geen spoor dat de geestelijkheid dadelijk deelnam aan de
vertooning, gelijk dit in de 13 e en 14e eeuw het geval was. Wij
kunnen dit duidelijk zien aan de latijnsche opmerkingen welk bij
de tooneelwerken van oudere eeuwen voorkomen.
Ook vinden wij in de Bliscappen minder herinneringen aan
vroegere werken van denzelfden aard terug, gelijk bij voorbeeld
in het Maastrichtsche Paaschspel, waarin geheele tooncelen uit
het fransche drama (b. v. Prophetce Christi) voorkomen. Gallee
heeft de Eerste Bliscap bij het eng. Corpus Christi-spel en het
duitsche Der Sundenfall vergeleken. De Bliscap blijkt ouder, dus
oorspronkelijker te zijn.
Bij eene vroegere gelegenheid heb ik zelf er op gewezen dat
ook De Spieghel van Elckerlyc ouder moet zijn dan Every-man,
en dus hier ook een engelsche dichter eenen Nederlander nabootste;
wat engelsche geleerden niet toegeven. Die vraag naar dagteekeningen is lang nog niet opgelost.
Wij danken den uitgever voor zijne studie.
Enkele wooi den konden misschien eenen anderen zin hebben
dan er door den uitgever aan wordt gehecht ; zoo de woorden
PAUL ALB. TH.
verdrag-h, recoort, enz.
Lars Dilling, door UNA, schetsen uit het Noorsch. Leiden,
A. H. Andriani, 1887. 218 blz. fl. 1,9o; in prachtband fl. 2,5o.
Zeven vriendelijke, zedelijke, godsdienstige verhalen, uit het
alledaagsche leven. Als ik zeg « godsdienstig a, bedoel ik daarmede eenvoudige, gezonde gevoelens, gelijk die in eene christelijke
maatschappij passen. Geen toestanden word en hi er geschilderd
om de sentimentaliteit wat aan te prikkelen, en den mensch ziekelijk en week te maken, gelijk men ongelukkig menigmaal, den
franschman naapend, bij ons doet. Waar, gezond medelijden eens
edelmoedigen kunstenaars wo rdt ons geschetst in Het loon eens
dichters. Minda is de teekening van twee « vriendinnen a in
eene kleine stad, die door allerlei kinderachtige prikkels van naijver
aangespoord, op elkander den voorrang zoeken te winnen --- een
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kostelijk schilderijtje a la L'Arronge, van Maurik, enz. ofschoon
niet gedramatiseerd.

Adolf van Gelre, door MARCELLUS EMANTS, drama in vijf bedrijven. 's Gravenhage, W. Cremer, 1888.
Een der punten onzer schoonheidsbegrippen is dit. Om tot
het hart des volks te dringen en daarop blijvenden indruk te
maken is het bijzonder aan te bevelen dat elke kunstenaar zijne
onderwerpen kieze uit het voormalig of tegenwoordig leven van
' dat volk, en voor de wijze van bewerking zijner stof bij het
karakter des volks, de luchtstreek, de behoeften en wijze van
opvatting te rade ga.
Hij zal in dit geval, dan ook wanneer hij geen kunstwerk
van den eersten rang levert, eene goede nuttige daad hebben
bedreven.
Moge Alma Tadema ook sprekend de heidensche zeden weten
af te beelden en Oswald Achenbach den italiaanschen hemel —
onze Springer zal meer tot het hart van den Nederlander dringen.
Emants bewijst daarom op literair gebied een zeer loffelijk streven; zijn drama is waard gespeeld, herspeeld en genoten te worden.
Het is bovendien in edele, zuivere taal geschreven.
De aanmerkingen welke op de duidelijkheid der karakters en
op de onhistorische onderdeelen zijn te maken, moge men elders
lezen. Wij voor ons wenschten vooral Bernardus wat uitvoeriger
geteekend te zien, al is hij ook geene historische persoonlijkheid.
Het drama is hoogst aanbevelenswaard. Emants verdient eenen
gelukwensch met zijn werk. Ook de typographische uitvoering is
hoogst aantrekkelijk.
Ik verheug mij verder dat Emants zijne personen niet al te
zeer laat jij-en en jouwen.
Ik voor mij zou gaarne gij en ge hersteld zien, en vooral
met de vlaamsche uitspraak; daar men toch over den harden
hollandschen keelklank klaagt, en 't woord daarom wil verbannen laten.
Zoolang du en dein geenszins letterlijk dezelfde kracht en
beteekenis hebben als je en jou kan men het liefelijke dutten der
Duitschers niet ongestraft door jouwen vertalen.
Du is in 't Duitsch de uitdrukking der liefde, je is eenvoudig
die der gemeenzaamheid en de toon van den hooger geplaatste
tegen den ondergeschikte. Jij en jou drukken eene zekere verachting uit, du en dein niet.
Denk u eens dezen volzin : Bij 't naar huis geleiden over
de eenzame heide begint het jonge paar in 't eerste gevoel der
opkomende liefde elkander onbewust... uit te jouwen . (in 't hoogel.
Tu dutten).
P. ALS. TH.
Ols Dirck Volkertszoon Coornhert, notaris te Haarlem, de liber.
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tijn, bestrijder der gereformeerde predikanten ten tijde van
prins Willem I, door F. D. J. M00RREEs. Levens- en karakterschets. Schoonhoven, S. en W. N. van Nooten, 1887. (De heer
prof. Dr Jan ten Brink zal in de volgende aflevering dit werk
bespreken, in een artikel wat Coornherts portret naar Goltzius'
gravure zal begeleiden. Dit portret wordt aan diegenen welke zich
vóór den 3on Juni zullen ingeschreven hebben, als premieplaat aangeboden.
Le Jeton de présence de l'académie impériale et royale des
sciences et belles-lettres de Bruxelles, 1772-1794, par GEORGES
CUMONT, Bruxelles, Fr. Gobbaerts, Imprimeur du roi, 1888. 17 blz.
met afbeeldingen.
Wij leeren daaruit onder anderen hoe de apothekersrekening
van de heeren muntmeesters de academie aangenaam verraste.
Jetons d'étrennes des gouverneurs généraux de la Belgique Albert de Saxe-Tesschen et Marie-Christine, 1780-1793.
ID. Bruxelles, Fr. Gobbaerts, Imprimeur du roi, 1888. 58 blz. met
vele afbeeldingen.
Wij leeren uit dit schriftje dat de legendes der munten met
recht dien naam van legenden dragen; ten minste dat het graveerstift menigmaal heeft geschreven, wat het hart des volks niet
heeft gevoeld.
Système monétaire de l'état indépendant du Congo, par
C. MAURIN NAHUYS. Brux. (als boven). Vreugdeuiting over de eenheid van het muntwezen.
Alle drie de werkjes zijn een uittreksel der Revue de numismatique, 1888.

Nationalitdt und Sprache im Kónigreiche Belgien. KARL BRAuit de verzameling Forschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde, herausgegeben von Dr Richard Lehmann, Prof. der
Erdkunde an der Akademie zu Mt)nster i/W. Zweiter Band. Heft 2.
Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, 156 blz. met eene kaart.
(Tegenwoordig is Dr A. Kirchhoff, prof. der Univ. Halle, Redacteur der Forschungen) .
Wij hebben hier een uiterst nuttig boek, voor hen die langs
statistischen weg de onderlinge verhouding der verschillende in
België gesprokene talen willen leeren kennen. Behalve den uivoerigen
tekst die op officieele bronnen der laatste jaren gebouwd is, geeft
de schrijver nog in 23 tabellen de vrucht zijner studie, waaruit
wij den gang der bevolking ten opzichte der taal duidelijk leeren
kennen.
De schrijver betreurt alleen dat hij aan zijn werk het overzicht van het taalonderwijs niet heeft kunnen toevoegen, dewijl
daarvan geene algemeene statistiek. bestaat.
MER,
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De Walen, zegt hij, zijn verstandig genoeg om hunnen tijd
niet noodeloos (!) te besteden aan het leeren van eene spraak die
tegen hunne natuur strijdt. De Vlamingen meenen echter dat het
fransch spreken een bewijs is van wezenlijke beschaving. En toch
is dit slechts eene schijnbeschaving,
Men pleegt onrecht met de zaak aldus aan 't volk voor te stellen.
Wanneer men nog daarbij bedenkt, zegt de schilver, dat de
Walen in de meeste gevallen bevoordeeld worden boven de Vlamingen, is het natuurlijk dat het dwaze streven naar de waalsche
beschaving nog lang niet ontworteld zal zijn.
Isaias, door G. JONCKBLOET. De profetieen van Amos' zoon in
nederlansche verzen vertolkt met ophelderende aanteekeningen.
Amsterdam, Theo. Kervel en Co, Spuistraat, N° 249; 1888.
55o blz. groot octavo, op zwaar papier, met gekleurde lijst,
twee gravuren en eene naamlijst der inteekenaren, fl. 4,50 (fr. 9,45).
Buiten inteekening : fl. 6,5o (fr. 13,65).
Proeve van den versbouw :
Geen zweem van heerlijkheid had Zijn' gelaat behouen;
Misvormd wa's heel Zijn aangezicht.
We aanschouwden Hem, en... konden 't niet aanschouwen !
Wij zagen Hem, en sloten de oogen dicht !

Oticrlic0 tier Tigtockriffczzp
België.
Revue de l'art chrétien, n° 2. De Ia place a donner auv.
images, C. Dehaisnes. Un discours sur les beaux-arts, C. Helbig.
Deux reliquaires de Toulouse, C. Donais. Les croisades, etc.,
F. Schneider. Deux Chapes du XIVe s., L. de Farcy. Drie platen.
Flandria, 29 April. Liberaal vlaamsch verbond. Algemeene
vergadering, Onze mannen. 1. Edmond van der Straeten. 2. Karel
van Mander. Fransche bronnen voor onze vlaamsche kweekelingen.
Aldenardiana : Oude muziekoefeningen door Edmond van der
Straeten. Flaminganten. Onze jonge dichters. Daar is vader, door
J. Moruanx. Boekenkunde en korte berichten.
Terecht vlecht dit tijdschrift (eene der enkele die zich niet
door camaraderie laten verblinden) de namen van R. Snieders en
Driessens in een en denzeltden lijkkrans. Zij hebben het verdient.
Wij juichen alle pogingen toe om op het gebied der schoone
kunsten alle zoogenaamde « politiek » aan den kant te laten.
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Wij nemen deze gelegenheid te baat de oprechte vereering
uit te spreken welke wij voor genoemde kunstenaars hadden. Snieders stond ons in persoonlijke vriendschap wat nader. Als zoodanig betreuren wij nog meer zijn verlies ; maar wij bewonderden
niet minder het groot talent van den tooneelspeler, gelijk er weinig
leven.
SNIEDERS EN DRIESSENS
Beiden handhavers der nationaal belgische kunst roepen wij
een innig gemeend vaarwel toe.
Twee : SS.
Twee : NN. Twee : II
Twee : EE. Twee : DD
Twee : EE. Twee : RR.
Twee : SS.
S.
Het Belfort, no 4. Makamen en Ghazelen, door Eug. De
Lepeleer. -- Ossiaan en zijne gedichten, door Mgr. Rutten. — De slag
van Kortrijk of der gulden sporen, door J. Plancquaert. — Het
huwelijk en zijne plechtigheden bij de oude Grieken, door
A. Roegiers. — Het huiselijk leven onzer voorvaderen, door senator
Lammens.— Driemaandelijksch overzicht, door J. Claerhout. — Asch
(gedicht) door Dr H. Claes, pr. — Er stond een ridder op Rhodus
strand (gedicht) door Hilda Ram. — Kronijk en boekbeoordeeling,
door Julius Plancquaert, door W. en S.
L'Art moderne. N os 14, 15, 16, 17 en 18. -- Les peintres de
la vie, door Camille Lemonnier ; 1o6. — La ye soirée du théátre
libre, door Félix Fénéon ; 108. — Le cas Van Beers ; 113. —
La bible et le coran ; 116. — Le néo-impressionnisme, door Félix
Fénéon; 121. - J. H. Rosny; 123.
Fédération Artistique ; Nos 23, 24, 25, 26 ; 31 Maart, 7, 14.
— XIIe exposition de l'Essor, door Paul Stephen ; 186 (slot).
-- L'art lyrique et dramatique en Belgique, door Dilettante ;
187. — Libre tribune, exposition des artistes indépendants a
Paris, door Maret-Leriche ; 19o. — Chronique littéraire door
Eddy Levis; igi (Georges Rodenbach). — Muzikale kroniek ;
Le roi l'a dit, door Alph. Van Rijn ; 198. — L'application de
l'art a l'industrie en Belgique, door Jules Daisy; 204.
Précis historiques. N° 4 . — Le bienheureux Jean-Baptiste de
la Solle (Levensbeschrijving), door J. Baesten, S. J.; 144. -- L'enseignement en Allemagne aux XV e et XVI e siècle, door E. Cosquin ; 169, enz.
Revue de Belgique, Nr 4 . La bienfaisance israélite, door Louis
Franck ; 363. — Le flamand dans nos humanités rationales, door
J. Stecher ; 389. — Etudes iconographiques.
De Vlaamsche School. 4e en 5 e . Aflevering. Dyckmans, door
Max Rooses. — Letter- en Tooneelnieuws.
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Nederland.
De Nederlandsche Spectator, n° 13, 14, i5, 16; 31 Maart,
7, 14, 21, 28 April.
Het rijk van Ciccillio, door dr. G. C. J. Vosmaer; 106. —
Een handschrift d ier Utrechtsche bibliotheek, door prof. A. G. van
Hamel; 1. -- For God and gold, door dr. A. Halberstadt ; 112 tot
115. -- Het tooneel voor arm en rijk, door dr. P. Fockens; 115
(zeer aanprijzend artikel). -- Een profeet in zijn eigen land;
door D. F. Scheurleer; 118. -- Reinaerdiana, door dr. J. W.
Muller; 122, slot : 133. — De sage van Griseldis, door prof.
H. J. Moltzer; 124. -- Quatuor, door H. J. Wanzink ; 125. —
Heinrich Heine en zijne tijdgenooten, door M. H. Cosman; 127.
(eene prachtige studie). — Jij en gij -- kwestie, door Huff
van' Buren; 129. --- Vlugmaren, door Flanor ; 137. --- Multatuli
in een café chantant, door W. v. K.; 139. — Burgerdijks
Shakespeare, 1.1.1. Letterkundige jaarboeken voor geschiedenis en
letteren, door N. de Roever, 143.
De Portefeuille, n° 52, 1, 2, 3, (31 Maart, 7, 12 en 18 April),
1888. -- Ambachtsman of kunstenaar, door Taco. H. de Beer
1. — Stijl en karakter, door E. Pietner Bos; 2. - De aquarellententoonstelling in arti ; 3, slot : 25. -- Over zingbaarheid ; Eduard
Grell; 7. -- Industrieele kunst of niet! 17. — Darwin over kunst
en letteren (schoone studie) ; 21-23. — Jan Luiken, door A.
Reyding; 23. — Nederlandsche Tooneelstukken van den laatsten
tijd, door D. F. Van Heyst; 26-28. -- Nieuw concertgebouw
ingewijd ; 28. -- Bes Durand's ; 33. — De beteekenis der muziek
in het maatschappelijk leven; 40. -- De inrichting van den stadsschouwburg, te Amsterdam, door K. L. Schamps ; 43. — Beschouwingen over oorspronkelijke romans, meerdere Duitsche romans
en kunstgeschiedenis ; 49, vlg.
Archief voor nederlandsche kerkgeschiedenis, onder bestuur
van prof. Dr. J. G. R. AcQuoi en H. C. ROGGE, II, 4. Overzicht
van geschriften betreffende de nederlandsche kerkgeschiedenis, over
de jaren 1886 en 1887, bl. 408-511, door H. C. Rogge. (Ook
voor Duitschland belangrijk.)
De nieuwe gids. 4e aflek*. Mauve door J. Staphorst, bladz. 1.
Noord en Zuid, n° 2. Florence (Potgieter) en Hagar (da Costa)
modellen van de wijze waarop men moet lezen ; afleidingen van
brandemoris en koppermaandag.
Eigen Haard, n° 11, 12. -- Het land van verbeelding. —
De Rommelpot (naar Frans Hals) W. J.
Quatuor, n° 1. Tijdschrift in vier talen (Fransch, Engelsch,
Spaansch en Italiaansch) . -- Berichten over kunst en letteren uit
Parijs, Londen, Madrid, Rome en New-York, over het huiselijk
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en maatschappelijk leven der volken, gemengde berichten , anec doten, enz. 1888.
Cmcilia, algemeen MuTikaal Tijdschrift van Nederland. N° 8
en 9. - De briefwisseling van Wagner e 1 Liszt, door Dr. J. de
Jong. - J. Acqoy, Kerstliederen en leisen.
De Gids. April, 1888. -- Op Bovegem, i. - De oorsprong
van het geloof aan de opstanding van Jezus, door prof. A. D.
Loman, II ; 86. - Groote geluiden, door M r J. N. Van Hall, 136.
-- Drie studien op den wordingsweg van Batavia, door W. J .
Hofdijk, 152. - Keizer Wilhelm, door prof. W. van der Vlugt,
171.

Frankrijk.
Le Journal des Arts, n° S 21, 22, 23, 24, (3o Maart, 6, 10,
13 April). -- Histoire d'une église, door A. Dalligny. --- Notes
sur l'histoire du meuble, door A. Dalligny. -- De l'importance du
monument graphique, door John Grand Carseret. -- L'exposition
de Bordeaux (slot). La galerie municipale des estampes de Rouen,
door Felix Buhot. --- Compte-rendu de l'Exposition de Lyon. -L'exposition de la société des pastellistes francais, door A. Dalligny.
L'artiste. April, 1888. Monographie artistique, door E, DurandGrevelle, 241. - Les Féminins du roman : Dickens et Alph.
Daudet, Louis Delzons, 276.
Gazette des Beaux-Arts. April, 1888. Legs d'arme au
musée de Chiny, door Ch. Yriarte ; 265-286. - La caricature
moderne, doorPaul Mantz ; 287-313. - Les faiences de Saint,
Porchaire, door Edmond Bonnafé ; 311. -- Les suédois en France,
door Henry de Chennevières ; 328. - Les du cerceau (levensbeschrijving), door Paul Séville, 342.
Revue des deux- mondes, n° 2. 15 Maart 1888. Pope, door
Emile Monségut, 274. --- Chateaubriand et M° 13 de Curtine, door
¢

A. Bardoux.
Annales de l'Extrême Orient et de l'Afrique. n° 118.
- Dupleix ses expéditions et ses projets. - La cour d'Annam .
-- Lao Kai. - Le comptoir Portugais de Hung Yen.
Salon pour tons. n° 13. --- Les artistes indépendants, door
Jules de Gervies : 113.
L'art. - 1, 15 April 1888. -- Le dome d'Orvieto, door
H. Meren; 133-14o en 161. - Quelques apercus sur Jean Holbein
le Jeune, door E. Delmonte, 141-149. -- Miniaturistes et orfèvres
de cour, door H. de Chennevières, 15o-152. - Nos auteurs
dramatiques (vervolg), « Eugène Lubicke » : 153-16o. - Le marquis
de Marigny, door A. Genevay, 159. -- A propos de deux tableaux
attribués a P. P. Rubens, door Paul Lafond : 171.
Gazette Archéologique n os i en 2. - Sur un prétendu sceau
hissite, trouvé près de Tarse; Revillout, 1-6. -- Croix lombardes
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trouvées en Italie; Bcni de Raye, 6-21. — Fresques inédites d't
XIV' siêcle a la Chartreuse de Villeneuve; Eug. Muntz, 21-2.
— Hypnos, Dieu du sommeil, dan '3 les musées et collections ,lu
Sud-Est ; H. Bazin, 25-28. — Fouilles a Athènes ; Théoscenou, 28-1.8.
Revue Historique ; II en III. — Le grand temple du Puy
de D6me; Paul Monceaux; 1-29, (vervolg) 241-278. — Et .des
sur l'histoire de Marie Stuart; Martin Philippson ; 29-62. - - Le
père Joseph et Richelieu; G. Fagniez ; 62-80, (vervolg) 27( -31o.
— La mère de Louis XII; R, de Maulde; 81-113. — Bi lletin
historique ; 113-184. — La reine Catherine de Westphalie (j( urnal
et correspondance) 13.'"i du Casse; 323-345. — L'Espagne et 1',3xpédition du Mexique; L. Savinhiac; 3335354. — Bulletin histot ique ;
354-470.
Polybiblion, n° 4. Partie littéraire. Le mystère des trois
Doms 0509); Gérand et Chevalier 336-38; — Histoire du '1 héatre
en France; Petit de Julleville; 338. — Erasme en Italie, P. de
Nolhac ; 339.

Duitschland.
Beitrage zur Kunde der indogermanischen Sp7ochen. — Zu
den Marchen der tausend und einen Nacht; A Mal er : 222-244,
-- W. Deecke; 258-289. — Avesta cinvatustaner, ; I _arl. Geldner ;
289-290.
Archiv fur Loreinsche LexikograrLie, I, 88 1 . — Kleidung
und Wohnung im Sprichwort ; dr. ...,,,uller, 1-:5.
Matter far Kunstgewerb-- Aile y . 2 en 3. — Dec Stein dotWeisen, (slot op bladz. 9, 3 e aflev.). — dammen 'und Sammlungen (vervolg) bladz. 7 wordt vervolgd op bladz. io, 3 aflv.).
Zeitschrift iiir Bildende Kunst, i April 88'. — Die Berliner
Kunst unter Friedrich Wilhelm I, 1i25-199. — Ein franzosisches
Prachtwerk ober Tizian ; 200. - Die internationale jubilaumsaus, stellung in Wien; 203.
Repertorium fur Kunstwissenschaft, n° 2. - Ueber die
Malerfamilie de Heem, door Dr. Hugo Toman, 123-14 7 . —
Corvei und die Westfalisch-Sachsische Frnharchitektur, door
J. B. Nordhoff, 147-166,

Engeland.
The Portfolio. -- n o 219. - The earlier english water-colour
painters, door Cosmo Monkhouse. 46-50. — Bookillustration, door
J. G. Hamerton, 51-56. — Correggio (studie over zijn werk), door
Julia Cartwright, 56-63.
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Italië.
Nuova Antologia, no 7 en 8. -- Leone Tolstoi e i sui
ultimi scritti, E: Nencioni ; 395-407. -- Notizie di litteratura e
d'arte ; 566-562. -- Raffaelo alle Corte di Leone X, Gnoli ; 577597.
La cultura; n° 2, 3, 4, 5, 6. -- Del Virgilio ed Alighieri, A. Lubin;
3343. — Erasmo in Italia, Nolhac; 46-49. -- Montesquieu, Sorel,
59-60. --- S. Antonio di Padova e i suoi tempi, Salvagnini,
Enrico ; 1o1-1o5. -- La commedia di Dante Alighieri ; 114. -- Studii
sui sepolcri di Ugo Foscolo, Antonio Ugoletti ; 129-139.

Van Manderscommissie.
Karel van Mander, de schepper der nederlandsche kunstgeschiedenis, de verdienstelijke dichter en schilder, waarop Vlaanderen en gansch Nederland met fierheid wijzen mogen, zal door
zijn volk in eere hersteld en bekroond worden.
Eene commissie werd voor eenige weken te Antwerpen ingericht, onder den naam Van Manderscommissie ten einde de noodige gelden in te zamelen ter oprichting van een standbeeld aan
Karel van Mander, in 1548 te Meulebeke (W.-Vl.) geboren. Het
beeld zal geplaatst worden in 's mans geboortedorp.
De Van Manderscommissie bestaat uit de volgende leden
De heeren Henri Hymans, conservator der koninklijke Bibliotheek te Brussel; Max Rooses, conservator van het Museeum
Plantin-Moretus te Antwerpen ; Lambert van Ryswijck, kunstnijveraar, id. ; P. v in der Ouderaa, kunstschilder, id .; Frans Gittens,
letterkundige en gemeenteraadsheer, id .; Jaak Van den Bemden,
senator, id.; P. Génard, stadsarchivaris, id.; D r C. Hansen, stadsbibliothecaris, id.; Gustaaf Segers, leeraar aan de Staatsnormaalschool te Lier ; Leopold Plettinck, dagbladschrijver te Antwerpen.
Het bureel werd samengesteld als volgt :
Eere-Voorvitters : M. 0. van Tienhoven, burgemeester van
Amsterdam; D r Pr. Plettincx, burgemeester van Meulebeke ; Voor Titter : De heer Max Rooses ; Onder-VoorTitter : De heer Pieter
van den Ouderaa ; Schrijver : De heer Leopold Plettinek.
Wij wenschen dat het doel der Van Manderscommissie ten
spoedigste verwezenlijkt wonde I
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SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.

Onbrito rn Omit
door Graaf

Oormafitr

MAURIN NAHUYS (I).

Handschriften van Andries Schoemaker.

A.

In ons bezit :
1. Wapenboek bevattende 1 0 Wapenschilden der Steden en
Oud-Adelijke Geslagten van de Magtige Republijk van Holland
en West-Friesland, nevens de welken in de Telve gegoed rijn,
voorafgegaan van eene geschiedenis der Edelen. 2° Wapenschilden
van der Zeeuschen Adeldom, soo van Oude Stammen als die
aldaar rijn gegoed geweest, voorafgegaan van eene a beschrijvinge van den Zeelandschen Adel ». 3° Wapenschillen der Vriese
Eedelen, voorafgegaan van de namen en wapensch]iden der grietmannen. Wapenschilden der voornaamste Oud-A Jeljke Geslagten in de Provintie van Over Eyssel als ook van die Geene die
in die Provintie gegoet rijn of rijn geweest. Groot folioband, de
wapens allen gekleurd.
2. Schouburg der Nederlandsche Gedenk- en Reken-penningen
midsgaders de Noot-munten na de ordre der jaren geschikt in
welke rij gemunt rijn, beginnende met de afstand der Regering
van Keyrer Karel de vijfde, in den fare 1555 opgedragen aan
rijn toon Philippus de tweede Koning van Spanje en laatste Grave
van Holland, eijndigende met het sluijten der algemene Vrede tot
Uijtregt, in den jaren 1714. Begrijpende alp() een Geschiedenis
van hondent en negen en vijftig jaren, werdende door derrelver
voorvallen bevestigt door de menigvuldige en nu nog voor handen

(1) Vervolg en slot van bl. 440.
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,ijnde penningen. Met vele moeijte en kosten bij een versamelt
door Andries Schoemaker . Groot-folioband. De afbeeldingen der
penningen zijn gedrukt en opgeplakt, met korte geschiedkundige
ophelderingen, van de hand van Andries Schoemaker,
3. Drie banden in-80 met opgeplakte gedrukte afbeeldingen
van gedenk- en legpenningen zoo mede nood- en belegeringsmunten, vergezeld van slechts enkele historische ophelderingen.
De eerste band omvat de jaren 1555 tot en met 1648, daar
achter een supplement, beginnende met 1546 en einiigende met
1648; de tweede band behelst 1649-16i9, met supplement over
dezelfde jaren, en de derde band, 1679-1714, met supplement van
1679-1698.
4 , Een deel in-8° bevattende afbeeldingen van legpenningen
en noodmunten van 1600 tot 1709, allen met de pen geteekend
door Andries Schoemaker, vergezeld van historische toelichtingen
van zijn hand. Eenige gedrukte portretten zijn daarin opgeplakt.
N. B. De penningkundige handschriften n° 2, 3 en 4 bevatten
vele stukken die niet bij van Loon voorkomen.
5. Een omslag met enkele genealogische en geschiedkundige
aanteekeningen.
Wijders bezitten wij nog :
6. Een zeer fraai groot-folio titelblad in oost-indische inkt en
sepia, met afbeelding van de Sint Mariakerk te Utrecht, enz., vervaardigd door J . Stellingwerf, voerende in het midden het navolgend
inschrift : Leevensbeschrijving oorlogen en andre gebeurtenissen
der Bisschoppen van Uytregt, beginnende van Willebrordus af en
verder vervolgd tot de teegenwoordige tijd dus bij een gesameld en
beschreven door Andries Schoemaker, eerste deel. N. B. Het
handschrift, twee deelen in folio, is hierna vermeld onder n' 37.
7 . Een fraai folio titelblad in sepia met wapen der provincie
en gezicht op de stad Utrecht, vervaardigd door J . Hunevelt. In
•
het midden het navolgend inschrift : Afbeelding en de beschrijvinge van de Adelijke Riddermatige en vermakelijke Lanthuysen
in de provintle van Uijtregt, beschreven en in langte van tijd
bij een gegaert door Andries Schoemaker. N. B. Het handschrift
staat onder n° 35 vermeld.
B. Door mij den 26n Januari 1877 aan mijn hooggeachten
vriend, Professor J. A. Alberdingk Thijm te Amsterdam, geschonken.
8. Een folio-band met 106 gezichten van Amsterdam en
omstreken, in kleuren en twee afbeeldingen van processien te
Amsterdam gehouden, op een paar na, door C. Pronk geteekend,
allen vervaardigd door Andries Schoemaker , alsmede 122 afbeeldingen van kasteelen, kloosters en poorten van Amsterdam, met de
pen geteekend en met oost-indische inkt gewasschen door Gerrit
Schoemaker.
C. in de koninklijke bibliotheek te 's Gravenhave, volgens
eene lijst opgemaakt den 5 11 Maart 1875.
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9. Beschrijving van Nederland, in-80, een deel.
10. Afbeelding der steeden, dorpen etc., van Zuijt Holland,
in folio, drie deelen.
11. Korte beschrijving van de steden, dorpen etc. van WestFriesland, Kennemerland etc. 1733, in folio, twee deelen.
12. Beschrijving van Utrecht, in folio, twee deelen.
13. Beschrijving van Utrecht, in 8°, een deel.
14. Beschrijving van West-Friesland, adelijke huren, ruinen,
in 8°, een deel.
15. Korte beschrijving van West-Friesland, in 8°, twee deelen
(alleen de letters 0-Z.)
16. Beschrijving van Gelderland, in-8° een deel.
17. Genealogische tafel van het doorluchtig hays en overout
geslagt van Egmont, in-80 een deel.
18. Noodmunten van Nederland en gedenkpenningen, in folio,
twee deelen.
19. Nederlandsche historiepenningen 1555-1714, in folio, zes
deelen.
20. Jaarboek der Nederlandsche Munt- en historiepenningen,
-0417-1536, in folio een deel.
21. Historische penningen en Noodmunten, in folio, drie deelen.
22. Leg- en rekenpenningen van Nederland, 1460-1701, in folio,
acht deelen.
23. Medaille historie van Nederland 1415-17.., in folio, tien deelen.
24. Schouburg van Nederlandsche gedenk- en rekenpenningen,
in folio een deel.
25. Vade mecum tot de penningkunde 1415 . 1712, in-8 3, vijf deelen.
N. B. Alle deze werken zijn voorzien van uitgeknipte, somtijds
gekleurde afbeeldingen van munten gn medailles, van gekleurde
of ongekleurde teekeningen, door Andries Schoemaker of door anderen
vervaardigd, en van portretten en andere historische prenten uit
allerlei werken genomen.

D. In het bezit van M r G. C. Blaauw, te Zeist, in 1871.
26. Handschriften in de manier der mystieke platen en gedichten
van Jan Luyken, eigenhandig door Andries Schoemaker geschreven
en geteekend met de pen.
27. Eene verzameling teekeningen zijner hand van gezichten
uit Amsterdam.

E. Vermeld in het « Register » van boeken, nagelaten door Gerrit
Schoemaker, te Amsterdam, verkocht den 18 n Februari 1737, blz. 91-94,
no 1-27 en no 3o, blz. loo no 7, 8, g.
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IN FOLIO.

28. Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adelijke Huijsen enT.
in Gelderlandt, geschikt naa de Order van 't Alphabeth, met fraye
teekeninge van Stelling-werf, de Haen en andere, 2 deelen.
29. Beschrijving der Steeden, Dorpen, gehugten, Adelijke
gebouwen enc. in West-Vrieslandt. Kennemerlandt, Waterlandt en
aenkleven van dien, op order geschickt als boven, met Teekeningen
van Stelling-Werf, Pronk, de Haen enT., 4 deelen.
3o. Beschrijving der Steeden enT. in Zuijd-Holland en aenkleveu
van dien, op order geschikt als boven met Teekening en afgesette
Waepens van Stelling- Wei f en de Haen, 5 deelen.
31. Conte Beschrijving, der Steeden enT.: behoorende onder de
Generaliteijt; met Teekeningen verciert.
32. Beschrijvinge van de Provintie van Zeeland, met fraeije
Teekeningen.
33. Corte Aantekeningen van het Sticht van Utrecht, derselver
Steeden, Dorpen en Gesigten mitsgaeders Authentajcke stucken,
raekende het Bisdom, met seer schoone teekeningen, 3 deelen.
34. Beschrijvinge der Stad Utrecht, so der Geestelijcke als
Waereldlijcke Gebouwen, Cercken, Cloosters, Gasihuijsen, Capellen,
Waereldlijcke Gestichten so in de Stadt als in de Voorsteeden, me t
keurlijke Teekeningen en afgesette Waepens, 2 deelen.
35. Afbeelding ende beschrzjvang van de Adelijcke Riddermatige
en vermakelijke Lanthuijsen, in de Provintie van Utrecht, met
teekeningen, 2 deelen. N. B. Het titelblad van dit wërk is hervoren
vermeld onder no 7.
36. Waepenen van het Bisdom van Utrecht, met sijne Heeren,
Ministerialen, Leenmannen en andere Ridderschap, borgeren en
nabuuren, de Wapens afgeset.
37. Levensbeschrijving, Oorlogen en andere gebeurtenissen der
Bisschoppen van Utrecht, beginnende met Willebrordus tot de laatste,
en verders vervolgt tot de teegenwoordige tijd, 2 deelen. N. B. Het
titelblad van het eerste deel van dit werk is vermeld hierboven
onder n° 6.
38. Korte Beschrijving van het Graafschap Cuylenburg, het
Graafschap Buuren en de vrije Heerlijkhei Vianen, mitsgaders
de Steeden, Dorpen, Heeren Huijsen en gehugten, met fraaije
teekeningen.
39. Beschrijving van de Steeden enT. der Heerlijkheid Vriesland,
benevens desselfs afbeeldingen, met getekende Figuren.
40. Overijssel, der ,elver Steeden, Dorpen, Vlecken, Buurten
en Kasteelen, neevens derselver geteekende verbeeldingen, 2 deelen.
41. Afbeeldinge en Korte Beschrijvinge van Groningen en
Ommelanden, met keurlijke tekeningen.
42. Beschrijving van Drenthe, met teekeningen en wapens.
43. Afdeelingen van 's Hertogenbosch, benevens de geheele
Meierij met teekeningen.
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44. Cronijk van Egmond en desselfs Heeren en Graeven, ncvens
cle leevens der Abten of kloostervoogden van cle abdij, 1732 met
keurlijke tekeningen.
45. Leevens van de Hertogen van Brabant en Graven van
Vlaenderen, met derTelver afbeeldingen en penningen, 2 deelen.
46. Beschrijving van het Graafschap en Hertogdom Cleef met
de afbeelding der meeste steeden van 't selve, en der selver Graeven,
2 deelen.
47. Leeven der Graeven van Hollandt, met hunne afbeeldsels,
en Teegels •
48. Schouburg der Nederlandsche Gedenk- en Rekenpenningen,
mitsgaders de Noodmunten na de order der jaeren geschikt, beginnende met de afstand van de Regeering van Ceijser Carel de 5de
en eijndigende met het sluijten der Vreede t' Utrecht. Waerin gevoegt,
behalven de afbeeldsels der penningen veele Pourtraiten en andere
plaeten. 4 deelen.
49. Afbeelding van de Noot en Velt-munten, geslaegen in 't Velt
of belegerde Steeden meest in de geunieerde Provintien nevens eenige
Gedenkpenningen van de deftigste Mannen, die haer tegen het Pausdom hebben aangekant als mede de Munten van an van Leijden
oproermaeker in Munster.
5o. Historisch verhaal der Nederlandsche Gedenk- en Legpenningen, mitsgaders de Nootmunten, Tedert het ramp-alig omkomen
van Willem de I, Prince van Orange, tot het 12 jarig bestand.
3 deelen.
51. .214-edaillische Historie van A o i5oo tot 1535.
52. Wapens der Steden, Dorpen, Heerlijkheeden en Edelen,
benevens die der Regeerders in de voornaamste Steeden der seven
Provintien, na de order van het Alphabeth bij een gesamelt en
geteekend door A. Schoemaker.
53. Der Steden en oud Adelijke geslagten van de Republijk
van Holland en Westvriesland, der Zeeuwschen A deldom el der
Vriessche Edelen, meede na bovengemelde order geschikt en geteekend
als vooren.
54. Van de Bisschoppen en Burgemeesteren de Stadt Luijck,
de regeertijdt der bisschoppen en burgemeesteren Teedert den fare
1200 tot 1723, in order gebragt en geteekend als vooren.
55. Munten en Zeegels mitsgaders de afbeeldingen der Graven
en Gravinnen var Hollandt.
56. Opene brieven, Handveten en Privilegien door de Graven
en Gravinnen van Holland, Zeeland en Heere van Westvriesland,
gegeven aan de Steden, Vlekken, Dorpen en Gehugten van de
voornoemde Provintien, van den jaaren 863 tot den jaaren 159t,
door A. Schoemaker bijeen versamelt eu g eschreeven, 3 deelen.
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IN OCTAVO.

57. Waapenen der voornaamste Nederlandsche Adel , op een
Alphabetische ordre gebracht en geteekent door A . Schoemaker,
2 deelen.
58. Genealogische Tafel van het huijs en over outgeslagt van
Egmont; door den selven versamelt. bis.
59. Rijmkronijk van Klaas Colijn, door A. Schoemaker geschreven, en met de afbeeldsels der Graaven versierd : waar agter
Historie van Holland uit de schriften van Willem Nagge.
F. Vermeld in het « Register » van prenten en teekeningen, nagelaten door Gerrit Schoemaker, te Amsterdam verkocht den 4n Maart
1737, bl. 5, n° 35.
6o. De Zuijd-Hollandsche Arkadza uijt Liefhebberij bij een
gebragt door And. Schoemaker, bis.
G. Vermeld in het Register van met de hand geschreven
boeken, nagelaten door Gerrit Schoemaker, te Amsterdam verkocht
den 1311 Januari 1738, blz. 3 en 4, n° 3, 4, 13 en 14.
IN FOLIO.

61. Waepens der Heeren Scheepenen deter Steede, To als deTelve
jaerliks hebben geregeerd, Tedert de aller-oudste geheugenis (1333)
tot den jaere 1735, bij een gebragt en geteekend door wijlen cie
Heer Andries Schoemaker, 2 deelen. (De wapens gekleurd.)
62. Idem tot den jaere 1 578, door den -elven.
63. Genealogie en de Waepenen der Edelen van Holland en
Zeeland, met afgeTette Waepens door wijlen den Heere A. Schoemaker.
64. Genealogien van alle oude Edelen, Baronnen of Vrij-heeren
en Ridderschappen der Grafelijkheid van Holland en Zeeland,
opgesteld door Steffen van Huesen te Leijden 1561, gecopieerd en
de Waepens getekend door wijlen den Heere A. Schoemaker.
H. Vermeld in den Catalogue de la Biblioth'que littéraire
et artistique de feu M. A . D. Schinkel, La Haye 1864, bl. 24
en 27, 0. 195 en 218.
65. Genealogische tafel van liet hays en overout geslacht van
Egmont, in-8° in perkament.
Handschrift van 104 bladzijden van Andries Schoemaker, met
104 fraai geteekende wapens in kleuren .
66. Schouburg van Nederlands leggeld of rekenpenningen met
eene bijvoeging van de voornaamste Noot-munten der Provincien,
beginnende met Philippus de Goede tot de'e tegenwoordige tijd,
in-8° 457 blz.
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Handschrift van Andries Schoemaker, met een zeer groot
aantal met de pen geteekende penningen, en ingevoegde portretten.
I. Vermeld in eene in ons bezit zijnde lijst.
67. Waepenschilden der Herden Burgemeesteren der stad
Amsterdam, mitsgaders eenige aantekeningen de stad betreffende,
de waepens met couleuren geteekent en in oi der gebragt door
A. Schoenmaker, 2 deelen.

Handschri ft en van Gerrit Schoemaker.
A. In ons bezit :
I . Geslachtslijsten en genealogische aanteekeningen in folio,
van de families : Schoemaker, Vonk, van Dickelen, Kroll de Bruyn,
Douwes, Schenkevelt, van Ekdom, Spruyt, Wijngaard, Sprank,
Philips, Esser, van der Beeck, van Heerden, van Bronkhorst, Couwenburg, Bouwes, Terlon, Blaauw, Jelles, du Vivier of Vivié ook
Vivé, van Wesel, Ricx, Edele bijgenaamd Kaaloor, Pill-Hunnevelt,
Daems, Meynertzhagen, Hasselaar etc.
2. Geslachtslijsten in-8° van Schoemaker, Kroll, Esser du
Vivier of Vivié ook Vivé.
3. A anteekening wat Saaken behoorden getrokken te worden
uyt de Annales Cliviae van W. Teschenmacher A° 1 7 21 in folio
gedrukt, 2 blz. in-folio.
4. A aateekeningen betreffende het hertogdom Cleve, descelfs
steden, dorpen, sloten, abdijen, kloosters etc., in alphabetische
order, 24 blz. in-folio.
5. Dekenschappen en Proostdeyen in de Bisdommen der
Vereenigde Nederlanden, 3 blz. in-folio.
6. Naamen van Heerlijkheeden die ik genoemd vinde sonde?
dat ik weet waar die geleegen syn, 2 blz. in-folio.
7. A anteekening over de Tijwormen en de Tijdestofen met
eenige gedrukte plaatera.
8. Historische beschrijving van Abcoude, Loenen, Amerongen,
en de Hofstede Gravenveld gelegen tusschen Naarden en Huyssen, in-40..
9. Alphabetische register van verschillende Taken, in folio.
10. Historische beschrijving van het diaken-oude Vrouwenhuis
le Amsterdam, in-4°.
11. Omslagen met eenige aanteekeningen.
B. Vermeld in het « Register aa van boeken, nagelaten door Gerrit
Schoemaker, te Amsterdam verkocht den 18° Februari 1737, blz. 94
n° 33, 34.
IN FOLIO.
12. Aaloude adelijke Stamhuy,en en Riddermatige Hofsteden in 't Sticht 1,, .;1 Utrecht, uncle eene korte beschryving van
deselve, geschreevca A° 1611, hier en daar met aant. en ophelderingen door G. Schoemaker vermeerdert.
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13. Uytrechtsche Oudheden, zijnde een versameling van oude
en veele ongedrukte brieven en aantekeningen, alsmeede afbeeldingen van oude en nieuwe gebouwen, in de Stad en Provintie van
Utrecht, geteekend en dus uytgeschreeven door E. van Engelen
M. D. en daar na by een gevoegt en geschikt door G. Schoemaker.
C. Vermeld in het Register van prenten en teekeningen nagelaten door Gerrit Schoemaker, te Amsterdam verkocht den 4 Maart
1737, blz. 3, 5-6, n° 1, 2, 3 en 41.
14. Afbeelding der voornaamste Too Geestelijke als Weereltlijke, en bysondere Gebouwen in en om de Stadt Amsterdam en
Amstellandt, by een versamelt door G. Schoemaker .
15. Afbeelding der, Steden, Heerlykheeden en andere gesigten
in Zeeland, by een versamelt doar G. Schoemaker.
16. Gesigte van de steden, dorpen en andere gebouwen in
het Stigt Utregt, benevens de Pourtretten van de Bisschoppen en
andere, alsmeede de Wapenen van Adelijke Farnie jes, door
G. Schoemaker by een gebragt.
17. Tooneel van de Steeden der Seeven Provincien t'ramen
gebragt door G. Schoemaker.
D. Vermeld in het « Register van met de hand geschreven
boeken », nagelaten door Gerrit Schoemaker, te Amsterdam verkocht den 13 January 1738, blz. 3-5 n° 5-9, 11, 12, 15, 16, 18-22,
blz. 5 n° 1-3, 7-9, blz. 5 n o 1, blz. 16 0 0 4.
IN FCLIO.

18. Naemen en Waepens der Heerui Vroedschappen, wanneer hun Ed. getal maar 24 was, en verders die der 36 Heeren
Raeden, tot 1735, door Wylen den Heere G. Schoemaker by
een verTaemeld en geteekend.
19. Waepens der kerk-meesters en Regenten, der kerken en
Godts-hzyren dezer Steede, van 1397, door Wylen den Heere
G. Schoemaker by een verraemeld en geteekend.
20. Handvesten, voor-regten, gewoontens en gebruyken der
Stad Purmerend mitsgaeders eerre teer breedvoerige Beschr yvinge
der relver Steede en omleggende Dorpen, uyt veele To Gedrukte
als nog Ongedrukte stukken t'raemen gesteld, met de nodige
Kaerten en Plaet2n verciert, en beschreven door Wylen den Heere
G. Schoemaker.
21. Oudheden van Gelderland en Zutphen, voorgesteld in de
gebeurtenissen, in en omtrent de Steeden en oud Adelijke Gebouwen,
van gemelde Hertogdom en Graafschap, voorgevallen, in een
b
Alphabetische ordre raemen gebragt, door Wijlen den Hem.
G. Schoemaker, e deelera.
22 . Geslagtlijst der Heeren en Graeven van Egmond mits-
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gaeders eene teer ampele Beschryving van derelve heerlijkheyd,
de Waepens fraey afgeret, met teekeningen en Plaeten vercierd,
geschreven door Wylen G. Schoemaker, 2 doelen.
23. Geslagt-boom van het oude en beroemde Geslagt van
Egmond, de Waepens met couleuren afgeret door G. Schoemaker
waer agter Geslagt-Taefel der Heeren van Yrelsleyn uyt den
relve Huijre afkomstig.
24. Pierre Balthasar les Genéalogzes, etc. des forestiers et comtes
de Flandres met schoon Papier doorschooten en in 't Nederduytsch
Vertaald door den Heer G. Schoemaker met de afbeeldingen der
Graeven.
25. Claude Francois Menestrier, Histoire du Roy Louis le
Grand par Médailles etc. met schoon Papier doorschooten en door
wijlen den Heere G. Schoemaker in 't Nederduytsch vertaald.
26. Beschrijvznge der voornaamste afdeelingen, Eylanden, Dorpen en gehugten, geleegen en behoorende onder het Noord-hollandsche
Synodus ; bij een gerameld en geschreven door wijlen den Heere
G. Schoemaker.
27. A 1phabetisch-Register der Steeden en Dorpen en onder
wat synodus derelven behooren, door G. Schoemaker.
28. Register van Benige Hand-vesten en Prevzlegzen in wat
jaere, door welke Graeven, en ten wiens behoeve derelve verleent
rijn, door G. Schoemaker.
29 . Oude Brieven en andere gedenkstucken, raekende Holland,
Sticht etc. geschreven en verraemelt door wijlen G. Schoemaker.
3o. Alphabetzsche Register der Autheuren, die de beschrijvinge
der steeden etc. als meede de leevens der Hey-lie,:en beschreven
hebben, met aenwijringe der Plaatren alwaar hunne werken gedrukt rijn; door wijlen den Heere G. Schoemaker in crde gebragt.
IN QUARTO.

31. Aentekeningen op Adelijke Huy-en in Holland, na ordre
van het Alphabeth, door G. Schoemaker.
32. Toneel der Hertogen van Braband, met hunne afbeeldrels,
door den Telven.
33. Toneel der Graven van Holland en Prince van Oranje,
met der relver afbeeldrels, door den Telven.
34. d' Alence. Traité des Barornetres, Thermomètres, etc.
Amsterdam t688, door G. Schoemaker, in het nederduitsch vertaald. ,
35. d' Alence, van de Zeyl gteen, door G. Schoemaker vertaald.
36. Rohault. Traité de physique, door G. Schoemaker in
't Nederduitsch vertaald.
IN OCTAVO .

37. Zeegels der Graeven van Holland, etc. naer hunne origineele fraey geteekend, en door G. Schoemaker bijeen vergaederd.
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38. Een Boek waarinne Too gedrukte als getekende Leg-penningen en,r. hier en daar door G . Schoemaker beschreven.
E. Vermeld in de Catalogue de la Bibliothèque littéraire etartistique de feu M. A. D. Schinkel. » La Huye 1864, bl. 21, n° 171.
39. Beschrijving van Purmerende en de Purmer, in folio,
120 blo. -- Met gekleurde wapens, eenige kaarten, portretten en
Bene plaat voorstellende het kasteel Purmersteyn gegraveerd door
C. Visscher.
Dit handschrift van Gerrit Schoemaker is voortien van eenige
door Frans van Mieris geschreven aanteekeningen.
F. Vermeld in eene in ons bezit zijnde lijst.
40. Wapenschilden der regeering der stad Amsterdam voor
A° 1578, door G. Schoemaker.
41. Idem, na A° 1578 tot 1736 door den zelfde.
42. Versaemeling van wapen(n der beroemdste geslagten in
Amsterdamz synde meest der geene die aldaer in de Regeering
syn en geweest syn, dus bijeengesameld door wijlen G . Schoemaker.

Verschillende documenten, brieven enz. in ons bezit.
I.

BETREFFENDE ANDRIES SCHOEMAKER EN ZIJNE ECH TGENOOTE RACHEL
KROLL.

A. Poorterseed van Andries Schoemaker, 5 Mei 1682, op perkament.
B. Sententie van .den hoogen raad van Holland in zake
Andries Schoemaker contra Pieter van Middelant van den 25 n April
1713, op perkament.
C. Vijftien kwitantien der betaling van don 100 sten Penning,.
1706, 1715, i7i6, 1720, 1722.1731.
D. Elf idem idem van den achtsten penning, 1716, i718, 1720,
1722, 1724, 1725, 1726, 1729, 1730, 1734, 1735.
E. Negen belangrijke brieven over de penningkunde, gericht
aan Andries Schoemaker door Jacobus Kortebrant, in 1734 en 1735.
F. Negen brieven van rouwbeklag en toezendingen van grafschriften bij het overlijden van Andries Schoemaker, van Frans
van Mieris; van P. van der 'Schelling met toezending van een
grafschrift; van Christoffel Beudeker, met toezending van een
grafschrift; van Jan Abraham Willink; van Adriaan Boogaert van
Beloys, van J. Kortebrant, met toezending van een grafschrift;
van Hernardus Fabritius, van J. Reeland, van J. Schoenmaker.
G. Gedrukt uitnoodigingsbillet ter bijwoning der begrafenis
van Andries Schoemaker, in de Nieuwekerk op den 28' December 1735.
H. Gedrukt bekendmakingsbillet van het overlijden van Rachel
Kroll, huisvrouw van Andries Schoemaker op den 4 n Januari 1723.
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I. Gedrukt uitnoodigingsbillet ter bijwoning der begrafenis
van Rachel Kroll, huisvrouw van Andries Schoemaker, in de Nieuwekerk den 8 n Januarij 1723.
.. Dagverhaal door C. Pronk met potlood geschreven. van
een uitstapje met A. Schoemaker over Utrecht, Wijk-bij-Duursteden, Cuilenburg, Vianen, Vsselstein, Montfoort, Woerden etc.
gemaakt, met twee teekeningen door Pronk, een weesjongen en
een weesmeisje van Montfoort voorstellende.
II . BETREFFENDE GERRIT SCHOEMAKER EN ZIJNE ECHTGENOOTE

MARGARETA ESSER.
A. Doopbriefje van Gerrit Schoemaker (Noorderkerk), den
7n September 1692.
B. Trouwbriefje van Gerrit Schoemaker en Margareta Esser
(Waalschekerk), den 19 n Juni 1 7 1 I..
C. Poorterseed van Gerrit Schoemaker , 25 Juli 1714, op per kament.
D. Brief aan Gerrit Schoemaker over zijne bibliotheek Pn
verzamelingen, van Joh. Crems, Amsterdam, 22 November 1729.
E. Brief aan Gerrit Schoemaker van Elbertus Waller, Amsterdam 23 Juli 1729, waarbij hem een zangstuk op den verfoeielijken wind- en actiehandel wordt opgedragen, en met lof gesproken wordt over zijne boekerij en verzamelingen en over den door
hem ontworpen penning op de zilveren b= ruiloft van Egidius van
den Bempten, Burgemeester van Amsterdam en Aegie Hooft, met
twee ontwerpteekeningen dier medaille door Schoemaker en twee
door C. Pronk.
F. Brief van Gerrit Schoemaker van Reijer van der Burg,
Spieringshoek, 17 Augustus 1736, betrekkelijk de penning op de
gouden bruiloft van Cornelis Spiering en Geertruyd van der Goes,
met twee ontwerpteekeningen der voorzijde dier medaille door
C. Pronk.
G. Vier brieven aan Gerrit Schoemaker van Cornelis Backer
oud Schepen van Amsterdam 1735 en 1736.
H. Zestien briefjes aan Gerrit Schoemaker van Pieter Vlaming
1729-1733, betrekkelijk de bearbeiding van eene historische beschrijving van Amsterdam.
I. Één brief aan denzelfden van B. Huydecoper, 28 Februari 1734.
.7. Een brief aan denzelfden van Jac. Phil. d'Orvile, 18 April
1734.
K. Inventaris van oude documenten van de Leen- of Register
kamer van Holland, op last van Burgemeesters van Amsterdam
uit het sterfhuis van wijlen Pieter Vlaming gebragt ten huize
van Gerrit Schoemaker, met copie van het recu door G. Schoemaker afgegeven.
L. Verklaring van M. Maten de Jonge, dato... Juni 1734, dat
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hij de bovenbedoelde stukken van Gerrit Schoemaker heeft overgenomen voor den Heer Fiscaal M r Frans van Limborch om naar
's Hage te worden verzonden.
M. Opdragt van Daniel Willinks Amstellandsche Arkadia, door
Jan-Lodewijk Schuer, 1736.
N. Brieven van rouwbeklag bij het overlijden van Gerrit Schoemaker van M r Gerard van Loon (gedrukt in de meeraangehaalde
verhandeling van den Heer Ed . Van Even blz.44-45) en van
Theodoor van Pee.
0. Twee kwitantien wegens de begrafenis van Gerrit Schoemaker.
P. Twee idem wegens wachtgeld .
Q. Twee idem van P. J . Grave van Boetzelaer wegens betaling van huishuur door de Wed. Gerrit Schoemaker, 1758 en 1760.
R. Twee idem wegens betaling van impost en accyns op
wijn, 1739-1741.
S. Gedrukte bekendmakingsbillet van het overlijden van Margareta Esser Weduwe Gerrit Schoemaker, te Montfoort, 8 December 1771.
T. Doopbriefje van Andries zoon van Gerrit Schoemaker en
Margaretha Esser. Westerkerk, 8 December 1719.
U. Poorterseed van voornoemden Andries Schoemaker Junior,
8 December 1733.
V. Aanstelling lot makelaar van Andries Schoemaker Junior,
8 December 1733.
W. Quotisatie biljet van de middelen, van 't zout, zeep, Heere
en Redemptie-geld 173g, ten name van den Heer Andries Schoemaker.
X. Verschillende gedrukte overlijden, begrafenis en kerkplaatsbilletten van de familie Schoemaker.
Y. Lijst van eenige door Gerrit Schoemaker nagelaten handschriften.
GEDRUKTE CATALOGUSSEN.

1. Catalogus van het kabinet zilveren medailles van Andries
Schoemaker, 1720 in-8°. In de koninklijke bibliotheek te 's Gravenpage.
De ongeevenaarde penningschat.van Andries Schoemaker ging
bij koop over aan Mr. Balthazar Scott, raad en schepen van
Amsterdam.
2. Register van boeken en handschriften nagelaten door Gerrit
Schoemaker, in-8', verkocht, 18 Febr. 1737 met de prijzen; in
ons bezit.
3. Register van prenten en tekeningen, medailles en rariteiten,
nagelaten door G. Schoemaker, in-8°, verkocht, 4 Maart 1737, met
de prijzen; in ons bezit.
4. Register van boeken en handschriften, nagelaten door
G. Schoemaker, in-8°, verkocht 13 Januari 1738, met de prijzen;
in ons bezit.
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Gedenkpenningen op Andries Schoemaker,
en zijn cachet.
a) Voorzijde : Borstbeeld van Andries Schoemaker, van voren
te zien. Om den rand : ANDRIES SCHOEMAKER GEB(oren),
TOT AMST(erdam) 166o. 9 OCTOB(er).
Op de keerTijde leest men de volgende dichtregels :
RYK VAN DEUGDEN, HOOG VAN JAAREN,
IN ' S LANDS OUDHEEN UYTGELEERD ,
IN DE PENNINGKUNDE ERVAAREN,
WAART AAN AL WIE KONSTEN EERD,
WAS SCHOEMAKER, WIENS GESLACHTE,
WYDDE DIT AAN S ' MANS GEDACHTE.

(i)

Overleeden
23 December 1735.
Afgebeeld en beschreven in het Vervolg op van Loon, eerste
stuk, pl. I, n° 3 blz. 2 1 . Een exemplaar in zilver van deze medaille
is in ons bezit.
b) Voorzijde : Andries Schoemaker ter halven lijve van voren
te zien, voor eene tafel zittende en in een zijner handschriften
over penningkunde, met eene pen, het woord Waardig schrijvende.
Ter zijde ziet men eenige penningen en een inktkoker. In de
linker hand houdt hij eene medaille. Om den rand : ANDRIES
SCHOEMAKER. OUT. 72 JAAR, 1732.
Op de keenrijde leest men het volgende :

Dit 's 't Wefen van SCHOEMAKER, die
Gelyck een Nyvre Honingbie
Aaft op den Geur der Penningkunde,

(1) Deze dichtregels zijn van Abraham de Haen de Jonge.
Zij luidden oorspronkelijk aldus :
Rijk van deugden, hoog van jaaren,
In 's lands Oudhéen uitgeleerd,
Fiks in de Penningkunde ervaaren,
Waard aan al wat kunsten eert,
Was Schoemaker dus naar 't leeven
door 't bestel zijns zoons gedreeven.
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Wiens Vlugge Geeft en fyn Verftandt,
Door fnuffelt als wat Nederlandt
In fyn Metaal het ligt oydt Gunde
Wiens Tuft nog met de Gryfhyt Groeyt
Wie heeft Oyd op die leest Gefchoeyt.
Jacobus Kortebrant.
Afgebeeld en beschreven in het Vervolg op van Loon, eerste
stuk, pl. I, n° 4 blz. 2I.
c) Voorzjde, als van de voorgaande, doch de penning wat
kleiner en met dit randschrift :
ANDRIES SCHOEMAKER. OUT. 73 JAAR

9

OCT. 1733.

De keerzijde draagt deze dichtregels
HEER SCHOEMAKER
U WERT OPGEDRAGE
DIT PRESENT OMDAT G'
IN U GRYSEDAGE
NOG OP VEEL PENNINGE
GROOT EN KLYN
AAST MET EEN GROOTE
VLYT EN YVER RYN.
L. LUCAS Fec.
Afgebeeld en beschreven in het Vervolg op van Loon, eerste
stuk, pl. I, n° 5 blz. 22.
d) Cachet in zilver met het geslachts wapen van Schoemaker
(in ons bezit) : in goud een scheepsanker van keel en bande; helm
met wrong en lambrequins van goud en keel (verg. het slot dezer
studie).

Portretten.
1. ANDRIES SCHOEMAKER, borstbeeld met pruik, iets kleiner dan
levensgroot, in olieverf, en in ovale lijst.
2. Dezelfde, borstbeeld, met pruik, met potlood geteekend
door Cornelis Pronk. t^. P. delin.
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3. Dezelfde, afgebeeld voor een tafel zittende in een
boek schrijvende. Eenige penningen liggen voor hem. Hij
draagt geene pruik, maar zijn hoofd is met eene muts gedekt;
naast hem staat zijn kleinzoon Andries Schoemaker junior. Achter
hem ziet men eene boekenkast en een muntkastje, en tegen den
muur hangt zijn portret hierboven onder n' i beschreven, en als
pendant het portret van M r Gerard van Loon. Zeer fraai in
Oost-Indische inkt. Onderaan een zesregelig gedicht, vermoedelijk
van Abraham de Haen de Jonge.
4. Dezelfde, het hoofd met eene muts gedekt, voor eene tafel
zittende in een boek te schrijven. Gravure in zwarte kunst. Nolbertus van Blommen ad viv. del. .7 . van Vzlsteren fec. 1750.
5. Dezelfde, borstbeeld met pruik in ovale lijst, waaronder
zijn wapenschild. Steendruk van Houtman naar W. J. Paling, die
no i en 2 als voorbeeld genomen heeft.
6. GERRIT SCHOENAKER ten voeten uit, op eenen stoel zittende
en eene teekening in de hand houdende. In pastel, zeer fraai,
door Cornelis Troost, in lijst achter glas.
7. Dezelfde, met zijn vriend A. van Halen in een prieel van
wijngaard gezeten, in de nabijheid van het Mauritsgraf te Kleef ;
in sepia, door A. van Halen (Aquila), met gedicht.
8. Dezelfde, voor eene tafel zittende, met boeken voor zich.
Schets in potlood door C. Pronk.
MARGARETHA EssER, echtgenoote van Gerrit Schoemaker,
9.
begonnen schets in potlood, door C. Pronk.
Alle deze portretten zijn in ons bezit.

INVENTARIS
van Documenten en Papieren, gevonden in een langwerpige
vierkante schuiflade of kaste op welkers deksels met oude
munnike Letters met inkt geschreeven staat Fundationes,
sijnde dit kasje door last van de E. G. A. Meeren Burgermeesteren dseser stad Amsteldam uijt het sterfhuijs
van wijlen Pieter Vlaming, daar het berustende was, wel
geseegeld gebragt aan mijn huijs (huis van Gerrit
Schoemaker), en daar geopend, in het bijsijn van HP'
M r Mathys Maten, en dH r Jan Oortman, als Executeur
van den Testamente van Pieter Vlaming.
a367 31 December, brief van Hertog Albert, in het Latijn, vermeit
bij de Riemer p a I93.
Statute cappittali canelle, collo; : Be : Marie Curie Hagen, 794-
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1507 Uijtspraak van Keijser Maximiliaan, 823.
1377 Supplementum Decanatus, et approbatio Ordinnarii, met een
brief van Arnold van Hoorn, Bisschop van Utrecht.
1377 S t Jans Avond, brief van Hartoch Albrecht, roerende absentie,
van de vicarien.
1371 5 April. Bulle van Paus Gregorius, 195.
1372 2 November, Bulle van dito, 199.
1374 Maart, Bulle van dito, 200.
1374 Pulle van dito, dog bij na niet Leesbaar, op de rug staat
conservatoria.
1492 Bulle van Paus Innocentius de 8', op de rug staat Bulla
conservatoria.
1461 July, Bulle van Paus Pius de tweede, weegens de Kerk van
Burch op Texel vermelt 208.
1376 Januarij, brief van den Officiaal van Uijtrecht.
1376 Coppije van deselve brief.
€374 Aanstelling van H r Coenraat van der Steen, 819.
1390 18 Meij, Hartoch Albert Confirmeert het Cappittul, en neemt
haar, in sijn, bescherminge, 202.
1479 27 November, gifte van de Nieuwe Kerk tot Delft, ende Kerk
tot Hoorn, 209.
1492 8 December, vrijheijt om 70 dagen afweesig te sijn, 233.
1487, 1487, 1490, drie Documenten weegens de Kerk tot Delft.
14.92 12 Februarij, Brief van Maximiliaan Roomsch Kooning, 818.
15o8 Verdrag, tusschen de Abt van Middelburg, en het Cappittul
in s'Hage, 826.
1527 18 Februarij, verhuuringe van het Cappittuis deel, in het
nieuwe bedijckte Landt van Pierschil.
1534 6 Junij, Octroi, voor 't Cappittul, om te mogen vercoopen
etc. Landen, oft renten totte som van f. 1329 : - en
die te exploiteeren tot betalinge van de subsidie, den K. M.
den geestelijken geconsenteert.
1534 22 Junij, belofte van 't Cappittul dit Octroi te achtervolgen.
1534 26, kwitantie weegens betaling van de eerste helft van die
subsidie ter somme van f. 664 : 10 : -1534 16 Maart, verbintenis weegens de Kerk van Burg op Texel.
1543 16 Maart, M r Philips Fiesnet,' verbindt sig tot voldoeninge
van seeckere sententie, een Festum Compositum te fondeeren.
1543-1547, twee brieven van aanbesteeding van bijde de portien
der Cuere of Kercke van Poortvliet.
1551 8 October, de Cappellanen der Cappelle op t'Palijs in s'Hage,
bij den Raedt toegelegd voor die Raet Missen 6 £ groot
jaerlijks.
1552 Maij, accoort, tusschen M r Pieter Muesteau, Cannonik alhier,
en den Cappittule.

SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.

545

1553 en 54 Requesten en apostillen, wegens de Subsidie van de
Geestelijcheijt van Hollandt ge eijscht.
1559 January, Mandament van den Vice deeken, en Connonniken, 211.
1559 Maart, aanstelling van W. Lindanus tot Deecken, 821.
1455-1547, brieven weegens de Oude Kerke tot Amsteldam .
1562 3o Meij, brief van Burgerrneesteren van Amsteldam.
1487 Weegens de Kerk tot Delft.
1490 Twee brieven weegens de Kerk tot Hoorn.
1542 3o Maart, M r Jan Ketelaar Zangmeester, 262.
Een Packet waar in brieven, en Processtucken.
Een dito... waar in Overdrachten van Landerijen, oude Lijfrentebrieven etc.
Een Rolletie, waar in geknipte Lastbrieven.
1470 Latijnsche brief rakende het Minnebroeders Klooster tot
Amsterdam.

De lezer vergunne ons, ten slotte bij deze gelegenheid den geachten naam van den eerbiedwaardigen
geleerden grijsaard te gedenken, die de hoofdbewerker is
geweest der vijf laatste stukken van het Vervolg op
van Loon; een uitmuntend werk geschreven heeft over
de Nederlandsche gildepenningen, dat bekroond is geworden, en bovendien onder den bescheiden titel van Penningkundig Repertorium, mededeelingen ter aanvulling
van de Penning-geschiedenis der Nederlan:en, een supplement (zonder afbeeldingen) uitgeeft op van Miens,
van Loon, enz. Hierin worden de penningen beschreven, die in genoemde werken ontbreken, de dwalingen
en onnauwkeurigheden verbeterd en aangevuld. Dit werk,
van ontzettend veel wetenschap getuigende, en dat zoo
oneindig veel belangrijke historische mededeelingen en
aanwijzingen bevat, plaatst den geachten, onvermoeiden
vorscher en schrijver, M r Jacob Dirks, aan wien men.
nog zoo vele andere uitmuntende numismatische geschriften te danken heeft, op denzeifden rang als zijne roemvolle
voorgangers der XVIII e eeuw.
Moge zijn zoo nuttig en arbeidzaam leven nog lang
gespaard worden, en het hem vergund wezen, zijn voor
35
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de penningkunde onwaardeerbaar Reivertoriuni geheel te
voltooien en tot den huidigen dag voort te zetten. (I)

WAPEN:
In goud een scheepsanker van keel en bande.
Helm met wrong en lambrequins van goud en keel.

(i) Onder het afdrukken van dit opstel, vernamen wij dat
Teylers stichting te Haarlem, op den 1811 Maart 1887, de Beschrijving
der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking
hebbende penningen, geslagen tusschen November 1813 en November: , 1863, bewerkt door M r J. Dirks, met den gouden penning
van 400 gulden bekroond heeft.

TOONKUNST.

inhang.
otuiî
DOOR

G.

VAN DEN GHEYN. (i)

IV.
De Toonkunst bij 't begin des Christendoms.
LIJFT in de stad, tot dat ge zult aangedaan
zijn met kracht uit den hooge. » (2) Zoo sprak
Christus tot zijne leerlingen, op het punt van
hen te verlaten. Getrouw aan deze stem, verwijderden
de Apostelen zich niet van Jerusalem, maar om de
belofte des Vaders te verbeiden, vergaderden zij zich in
het Cenakel tot op het Pinksterfeest.
Doch men denke niet dat van dien dag af, de
Christenen zich zoo zeer van de Joden verwijderden,
dat zij met hen in geene aanraking meer kwamen, en
eene bijzondere kerke of godsdienstige vereeniging uitmaakten. Neen ; nog gingen zij naar tempel en syna-

(1) Vervolg en slot van bl. 456.
(2) Luc. XXIV, 49.

--.,
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goog, en bleven Mozes' wetten onderhouden. Dit leeren
wij uit de Handelingen der Apostelen. « Petrus en
Joannes, lezen wij, gingen nu op naar den tempel tegen
het uur des gebeds, wat het negende was. » (I) Daar
genas Petrus wonderdadig eenen kreupelgeborene.
Welke verder in de synagogen de oefeningen waren
is genoeg gekend. Daar las men de wet en de profeeten, en zong de psalmen door koning David opgesteld.
Aan het eerste punt valt niet te twijfelen. Maria en
Joseph vonden immers het kind Jezus « in den tempel
in het midden der leeraars, hen hoorende en hen
vragende. » (2) Uit den zelfden grond ging ook Paulus
drij maanden lang onderwijzende in de synagoog van
Ephese. (3)
Doch het blijkt niet zoo klaar, dat de Joden ten
dien tijde zongen in de Synagogen en in den tempel.
Wij weten echter dat de apostelen Christus' zending
meest altijd door de psalmen hebben bevestigd. Op
Sinxendag keert zich Petrus tot de menigte en roept
viermaal David tot getuige der waarheid zijner gezegden. (4)
Toen men aan Judas den verrader eenen plaatsvervanger
zou geven, zocht Petrus weder, met de woorden der
psalmen zijne handelwijze te verdedigen. (5)
Is het niet door dat zij de psalmen dikwijls te
zamen met het ' volk gezongen hadden, dat zij die aanhalen om te bewijzen dat « God Jesum tot Heer en
tot Christus gesteld heeft? a Is het niet dewijl de
psalmen in muziek getoonzet waren, dat de apostelen
die van buiten kenden ?

11) Act. Ap. III, 1.
(2) Luc. II, 46.
(3) Act. Ap. XIX, 8.
(4) Ibid. II.
(5) Act. Ap. I, 17.

TOONKUNST.

549

Toen de Zaligmaker, op het veulen eener ezelin
gezeten, Jeruzalem binnen trok, ging het volk hem met
feestgezangen te gemoet, uitroepende : « Hosanna den
zoon van David ! Gezegend Hij die komt in den
naam des Heerera ! ,) (I) Zijn deze woorden niet uit
psalm 117 getrokken? En heeft ook Jesus zelf niet
dikwijls genoeg de psalmen aangehaald? Deze kennis
der psalmen was aan de Joden zoo gemeen, omdat zij
die zongen in den tempel of in hunne synagogen.
Dit gebruik hebben de Christenen bijbehouden; en
toen zij van de Joden hadden afscheid genomen, zongen
zij nog in hunne godvruchtige bijeenkomsten de psalmen
van David voort. Men zou zelfs kunnen bewijzen dat
wij tot heden toe den toon bewaard hebben op welken
bij de Joden de psalmen werden gezongen. Die gezangen, door God zelven aan de profeeten ingegeven, kondigden het leven van den Messias, zijne droevige dood
en zijne roemvolle verrijzenis aan. Dit alles mocht
de christelijke kerk met recht en vreugde herhalen,
want ook daarin vond zij op eene onbetwistbare wijze
een der kenteekens harer goddelijke zending.
Niet aan de Heidenen hebben de Christenen hunne
lofliederen ontleend. Hoeve el sommigen dit beweren,
schijnt deze meening toch valsch. Want zij die de
kerk hadden gesticht waren Joden, en ook dezen, die
in 't begin aan de Apostelen geloofden, waren uit het
Jodendom gesproten. Door bovennatuurlijke ingeving
vermaand, « dat God den persoon niet aanziet » (2)
en diensvolgens Heidenen zoowel als Joden deelachtig
kunnen worden aan het heil door den Messias beloofd,

(1) Matth. XXI, g.
(2) Act. Ap. X, 34.
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vertrekt Petrus naar Cesarea. Hij verkondigt den Heidenen den Zaligmaker en Rechter van alle levenden
en dooden. Te Jerusalem terug gekomen zijnde werd
hij door de Joden ondervraagd : « Waarom, zegden zij,
waarom zijt gij ingegaan bij mannen die onbesneden
zijn, en hebt met - hen gegeten ? » (I) Zoodanig was hun
afkeer van de Heidenen dat zij Petrus' handelwijze
berispten en misachtten, niet wetende dat Petrus hen
tot « bekeering ten leven a had gebracht. Ondertusschen moesten de gekerstende Heidenen zich aan vele
Joodsche gebruiken onderwerpen, en onder anderen het
eten van zekere vleeschspijzen vermijden, die aan de
heidensche offers herinnerden. Zouden de Joden nu den,
Heidenen toegelaten hebben hunne heidensche lofzangen
in plaats van de psalmen van David bij hunne godsdienstige vergaderingen te zingen ?
Om dit vraagstuk op te lossen, kunnen geene
zekere bewijsstukken uit Heilige Schriften of overlevering aangebracht worden ; alléén stelle men zich
tevreden de algemeene handelwijze der Christenen te
aanschouwen en te beoordeelen.
Misschien zal iemand opwerpen dat de Christenen
burger- en wereldlijke gebouwen der Heidenen tot gods dienstig gebruik aanwendden ., en dat Constantijn na
zijne bekeering de Heidensche basilieken tot kerken voor
de geloovigen inrichtte. Dit lezen wij inderdaad bij vele
geleerden, maar zeer ten onrechte. Constantinus heeft geene
tempels aan de Christenen geschonken, maar wel paleizen
die hem toebehoorden afgestaan, om daaruit kerken te
bouwen. Ook dolen zij die meenen dat de Christenen
geene kerken hebben opgericht, maar allen uit de handen

(1) Ibid. XI, 3.
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der Heidenen hebben ontvangen. Hunne eerste bidplaatsen waren de huizen der rijkste Christenen, en
daar hielden zij hunne vergaderingen. Later, toen de
Kerk hare vervolgers overwonnen had, bouwden zij
nieuwe tempels, wel is waar naar het plan der Romeinsche basiliek, maar gebouwen die nooit tot eenig ander
gebruik gediend hadden. (1)
Dat de Christenen ook te Rome zongen kan niet
geloochend worden, want hier hebben wij als getuige
Plinius de Jonge, die rond het jaar 1o5 aan Trajanus
het volgende schreef : « Statuto die ante lucem convenire
carmenque Christo quasi deo dicere secuur invicem....
Quibus peractis morern sibi discedendi fuisse, rursumque coeundi ad capiendum cibum. (2) « Zij waren
gewoon zich te vergaderen op gestelden dag vóór
den opgang der zon, en te zamen een lied te zingen
ter eere van Christus als hunnen God. Daarna
scheidden zij van malkander en kwamen later weer
bijeen om te eten. » Plinius had deze bijzonderheid uit
den mond zelf van afvallige Christenen gehoord. Tertullianus leert ons ook hoe later andere en nieuwe
lofdichten ontstonden. « Te zamen, zoo schrijft hij in
zijne Apologetica, werden maaltijden genomen. Nadat
het water tot het wasschen der handen gebracht was
en de flambeeuwen ontstoken waren, werd elk verzocht
• iets te zingen ter eere Gods ; en, zoo voegt hij er aan
toe, de geloovigen mogen daartoe of wel de woorden van
het H. Schrift bezigen, of wel iets van eigen vinding
voordragen, als zij zich daartoe bekwaam achten. »
Dit stemt overeen met hetgeen wij door de Hande( i) Zie verder : REUSENS, Eléments d'archéologie chrétzenne,
2e uitgave, I boekd., bi. 1 43 en volg.
(2) Epistol, X, 97.
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lingen der Apostelen nopens de nieuwgeborene Kerk
weten. (( Alle geloovigen kwamen te zamen, en hadden
alles gemeen ; zij verkochten hunne bezittingen en verdeelden die onder allen, naardat eeniegelijk die van
noode had. )) (I) Zoo deelden de broeders wederzijds
hunne gedachten over hunne dichtstukken mede ; deze
werden afgekeurd en ter zijde gelegd, gene goedgekeurd
en bewaard, al naar hunne waarde.
Maar toenmaals was de zang gering, en klonk als
recitatief. H. Augustinus beweert, dat de muzikale toon
aanvankelijk zoo onbeduidend was, dat de zanger eer
scheen te lezen dan te zingen. (2) Op dezelfde wijze spreekt
H. Isidorus. (3) Ondertusschen nam de eigenlijke zang
bij de heilige handelingen weldra toe.
Reeds in de tweede eeuw werden enkele deelen
der H. Mis geregeld gezongen. Sixtus I, in 't jaar 119,
zegt (4) dat men het Sanctus zong, en H. Telesphoor,
zijn opvolger in 't jaar 127, zegt hetzelfde van het
Gloria. Ook van die jaren af bestaat reeds de zang
der Prefatie.
Later nam de zang zoozeer toe, dat het den
geloovigen verboden werd al te zamen in de kerken
te zingen. Het Concilie in 't jaar 367 te Laodice
gehouden, beslist, dat in 't vervolg de zangers naar
vaste wetten gekozen zullen worden, vastgestelde
plaatsen innemen, en zingen zullen wat zal voorgeschrel, en zijn. (5) Zoo werd dan nu het ambt der
zangers als vroeger een kerkelijk, een heilig ambt, en

(1) Act. Ap. II , 449 45.
(2) S. Aug., lib. Conf. X.
(3) S. Isid. de offic. 7.
(4) Jaffé.
(5) Conc Land. Can. XV.
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nog tot heden is dit gebruik behouden gebleven. Op
feestdagen en bij groote plechtigheden zingen twee
priesters met koorkappen den Introitus der Mis.
Men werd nu verplicht zangers tot hunne bediening op te leiden. Scholen werden gesticht, welke men
« Orphanotropium noemde », zegt Anastasius. (I) Te
Rome werd eene zangschool door H. Hilarius geopend.
Hiëronymus beschrijft (2) wat aldaar onderwezen werd.
« Audiant hoc adolescentuli, audiant hi quibus psallendi in ecclesia officium est Deo non voce sed corde
cantandam est, nec in tragcedorum morem guttur et
fauces dulci medicamine colliniendas ut in ecclesia
theatrales moduli audiantur et cantica, sed in timore
et in opere scientiá scripturarum ». « Luistert, o
jongelingen, hoort mij, gij wier ambt het is in de
kerk te zingen ! Men moge God ter eere niet met de
steni, doch met het harte zingen, en niet op de wijze
der tooneelspelers keel- en luchtpijpen misbruiken,
zoodat in de kerk de zingwijzen en zangen van den
schouwburg worden gehoord, maar wel zoo, dat de
gezangen met bescheidenheid en met kennis van de
voorschriften des bijbels worden voorgedragen.
Diensvolgens waren het niet tooneelzangers of spelers welke uit die school moesten voortkomen, maar
wel bekwame kerkzangers. Men maakte dus een grooter
onderscheid tusschen virtuozen en ernstige zangers dan
heden.

(i) In Vitea Sergii II.
(2) In zijnen brief aan de Ephesers. « Luistert gij jongheden,
luistert, gij die in de kerk moet zingen. Niet met de stem maar
wel met het hart moet gij ter eere Gods zingen ; ge moet de
tooneelspelers niet navolgen en uwe keel met smeersels verzachten, opdat men in de kerk zinge en de stemme buige gelijk
men het in eene tooneelzaal doet, maar met nauwgezette zorg
moet ge weten uwe plichten te volbrengen.
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V.
De Toonkunst ten tijde van H. Ambrosius.

Met recht en rede wordt H. Ambrosius, bisschop van Milaan (374-391), aangezien als degene die
den kerkzang in de Westersche kerk heeft gevestigd.
Dit geschiedde onder de volgende omstandigheden.
Keizer Valentinianus II, slechts twaalf jaren oud toen
hij den troon des Westerschen keizerrijks beklom, bleef
onder voogdij zijner moeder justina, welke den Arianen
zeer genegen was. Dezen werden daarom op alle wijzen
boven de katholieken of pausgezinden bevoordeeld.
Nauwlijks waren dan ook twee jaren van Valentiniaans
regeering voorbij, of de Arianen wilden zich meester
maken van de groote basiliek (basilica nova) te Milaan.
H. Ambrosius verzette zich tegen dit geweld, en met
het volk dat hem getrouw was gebleven trok hij den
tempel en de aangrenzende gebouwen binnen, om daar
te zamen hunne rechten te verdedigen. « Tune, zoo
schrijft de H. Augustinus (i), hymni et psalmi ut canerentur secundum morem orientalium partium, ne populus
moeroris tdio contabesceret, institutum est. » « Toen »,
zegt hij, « werd er vastgesteld dat men de lofzangen
en psalmen zinge naar Oostersche wijze, opdat het
volk door verdriet en onlust den moed niet late
zinken. »
Zal men hieruit besluiten dat de zang aan het
volk vroeger onbekend was? Geenszins ; Ambrosius leerde
hen alleen op eerre nieuwe wijze zingen, namelijk
gelijk het bij de Oostersche volkeren geschiedde. Deze

(1) Confess. I.ib. IX, c. VII.
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zangwijze nu bleef bewaard en bij vele kerken der
geheele wereld in gebruik : « Et ex illo in hodiernum
retentum, multis jam ac pcene omnibus gregibus tuis
et per ccetera orbis imitantibus. »
Wat heeft de bisschop van Milaan nu eigenlijk
voor den zang gedaan ? Daarvoor loopen de meeningen
zeer uiteen. Ziet hier wat de bisschop zelf daarvan
zegt. Het antwoord moge onvolledig wezen, 't is toch
zeker.
In den brief aan zijne zuster Marcellina leert
hij ons, dat hij zelf de algemeene zangregelen der
psalmen, lofzangen en dichten, en de verdere wijze
waarop zij ' moesten voorgedragen worden, aangegeven
heeft.
H. Augustinus verhaalt ons verder dat hij met
H. Ambrosius leerde zingen. Hij zegt dat de
psalmen uitgevoerd waren « secundum morem orientalium partium. )) Wat beteekenen deze woorden ? Dit
is de zang zelf der Oostersche kerken, meent Fetis (I).
Doch zij kunnen ook den zin hebben, dat niet de
zang zelf, maar wel de wijze waarop men dien
in 't Oosten voordroeg, te Milaan werd aangenomen.
Waar ligt de waarheid ? Wij zullen die zaak niet
beslissen.
Wij zijn aan H. Ambrosius nog de Antiphonen
schuldig. Zoo schrijft althans in de negende eeuw
Aurelianus Reomensis. Het woord Antiphonen geeft
genoeg den Griekschen oorsprong te kennen. (2) Ook heeft
de bisschop van Milaan een aantal lofdichten opgesteld,

(1) Op Cit.
(2) Wil men weten welke beteekenis men aan de Antiphonen
hechtte, dan zijn de volgende woorden van den schrijver voldoende :
« Antiphona dicitur vox reciproca, eo quad a choro alternatim
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over walker inhoud men in 't onzekere is ; niettemin
zijn er twaalf die hem bepaald toebehooren. Daaronder
is waarschijnlijk ook het Veni Creator te rekenen.
Om in eenige woorden ons denkbeeld over deze
vraag uit te drukken, stellen wij de volgende drie
punten vast
I° In de kerk van Milaan heeft Ambrosius den
zang op eene uitmuntende wijze doen uitvoeren.
2° Heeft hij er de psalmen doen zingen gelijk
men het bij de Oostersche volkeren deed ?
3" Heeft hij de zangkunst in de kerk eene groote
schrede vooruit gebracht door persoonlíjken en dadelijken invloed ?
De nieuwe kerkzang door H. Ambrosius ingevoerd
wordt door H. Augustinus bijzonder geprezen. « Quantum
flevi in hymnis , schrijft hij , et canticis tuis suave
sonantis Ecclesi tuee vocibus commotus acritus » d. i.
« Hoeveel tranen heb ik niet gestort, diep getroffen door
de lofzangen en dichten die zoo zoet in uwe kerk weergalmen » (i). Zelf bisschop geworden, voerde Augustinus
te Hippo dien zelfden kerkzang in Afrika's gebied.
De toonkunst der Christenen van 't Oosten was,
als blijkt, verschillig van die welke vroeger in gebruik
was bij hunne broeders in 't Westen. Naar Eusebius'
getuigenis zong eene enkele stem het eerste deel van
het vers der Antiphoon, en daarna de geloovigen te
samen het tweede deel van hetzelfde vers (2).

canitur : quia scilicet chorus qui earn incipit ab altero choro
iterum earn cantandam sucipiat, imitantes in hoc seraphim de
quibus scriptum est : Et clamabant alter ad alterum : Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth. »
(1) Confes Lib. IX. c. VI.
(2) Hierin lag de eerste kern der dramatische tafereelen van
later dagen, waaruit de zoogenaamde Mystères ontsproten.
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HH. Basilius en Athanasius hebben zich in 't Oosten
bijzonderlijk met kerkelijke toonkunst bezig gehouden.
Welhaast nogthans verloren deze gezangen hunne vroegere
eenvoudigheid. In de byzantijnsche kerken ontwikkelden
zich langzamerhand praal- en pronkzucht, gelijk aan het
keizerlijk hof. Eertijds werden de koren alléén door de
« cythara » begeleid ; voortaan vindt men in de kerk
alle soorten van speeltuigen. Daaruit volgde dat de toonkunst in de kerk geenszins meer verschilde van die
der wereldsche plechtigheden (i). Zij kon niet meer kerkelijk genoemd worden, want haren aard had zij verloren.
Theophylactus, patriarch van Constantinopel, in de
zesde eeuw, draagt daarvan de grootste schuld. Het misbruik ging zoover, dat zelfs de geestelijken weigerden de
psalmen in de kerken te zingen, zoodat Justinianus genoodzaakt werd het hun als een plicht op te leggen. « Omnes
clerici, leest men in zijn wetboek, per singulas ecclesias
constituti per seipsos psallant nocturna et matutina et
vespertina, nec ex sola ecclesiasticarum rerum consumtione clerici appareant nomen quidem habentis
clericorum , rem autem non implentes clerici circa
liturgiam Domini Dei ». « De geestelijken der verschillende kerken moeten krachtens hunner aanstelling
de nacht-, morgen- en avondgebeden zingen. Zij moeten
niet alleen toonen dat zij geestelijken zijn, door te leven
van de kerkelijke inkomsten, niet alleen den naam dragen
van hunne waardigheid, maar de plichten vervullen welke
aan den kerkdienst (liturgie) van God den Heer verbonden
zijn. 1)
Hier eindigen wij ons onderzoek. Toen H. Gregorius
I op Petrus' stoel zetelde, moest de kerkzang worden

(i) Tout comme chef nous. (RED.)
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hervormd. Nog heden is de gregoriaansche zang de
zang der katholieke kerk gebleven .
Het ware te vvenschen dat men daaraan steeds de
verdiende plaats toewees, of ten minste zulke stukken
in de kerken uitvoerde die niet lijnrecht aan de aloude
voorschriften tegenover staan, en zeer weinig kerke-lijken geest ademen.
G. VANDEN GHEYN.
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Or, or ervitto Ihttanuo.
door EDW. VAN EVEN.
(Vervolg en slot van bl. 498.)
I v.

E bibliothecaris van Leuvens hoogeschool Valerius
Andreas, die een vriend en ambtgenoot van
Puteanus was, getuigt, in het levensbericht van
onzen hoogleeraar, voorkomende in de Bibliotheca Belgica,
dat de man nederduitsche verzen (rythrno vernaculo) heeft
geschreven ; doch hij geeft de titels der dichtbundels niet
op (I). Sixtus-Antonius Milser, ridder der Christusorde,
kastelein des leuvenschen burgts (164.8-1672) , in den
echt met 's hoogleeraars dochter Margaretha, voltrok het
levensbericht zijns schoonvaders, door Valerius Andreas
aangelegd, om het te doen drukken in de verzameling van 's mans nagelatene brieven, die te Leuven,
bij Andreas Bouvet, in 1662, van de pers kwam (2).
Milser spreekt insgelijks van nederduitsche verzen ; doch
eveneens zonder opgave van titels. Foppens, die het

(I) Lovanii 1642, 2 0 6.
Epistolarunz apparatus posthumus in centurias septem distributes, operd et industrd Xy-sti Antonii Milseri,
authoris genen. Lovanii, 1662, in-80.
(2) ERYCII PUTEANI,
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levensbericht door Milser opgemaakt, in zijne Bibliotheca Belgica bijna . letterlijk heeft afgeschreven, geeft
almede de titels niet op. Paquot, die het voor zijn
uitgebreid werk benuttigde, rept geen woord van 's mans
nederduitsche verzen. In onze dagen heeft men langen
tijd te vergeefs naar Puteanus' nederduitschen dichtarbeid
gezocht ; want , alhoewel J.-F. Willems (i), en na
hem Witsen Geysbeek (2) den voornaamsten verzenbundel in handen kregen, bleef de Putte's naam in
de geschiedenis der vaderlandsche letteren onvermeld.
Thans kent men de oorzaak daarvan. Naar allen
schijn van waarheid had de dichter, uit enkel luim,
zijne gedichten onder een verbloemden naam in de
wereld gezonden. In plaats van Erycius Puteanus of
Eerryk de Putte, las men, op den titel der bundels,
den naam van HONORIUS VAN DEN BORN (3). Ziedaar

(1) T. F. WILLEMS, Verhandeling over de Ne2lerduytsclze Taelen Letterkunde opzichtelyk de zuydelyke provzntze;z der .Nederlanden,
II, 76. De te vroeg gestorven geleerde, die den echten schrijver van
het Sedigh Leven niet kende, legt van hem de volgende getuigenis af
« Deezen Dichter onderscheyd zich door eene goede versificatie. » L. c.
(2) Woordenboek der Wederduitsche Dichters, i. v. Vanden Born.
(3) HONORIUS VANDEN BORN is ZOO veel gezegd als Eryczus
Puteanus of Eerryk de Putte. IIoNORIUS is eerre vertaling van Eerryk.
Puteanus zelf heeft dit uiteengezet in zijn niet onaardig werkje De
Erycio nomine Syntagmata, bl. 20, alwaar hij beweert dat Eryczus
uit EER, honor, en RYCK, dives, is samengesteld. Bij Kiliaen vindt
men, onder de voornamen, Erick, Errick, Errich, Ericus door Honoratus, Donoribus dives overgebracht. En wij merken in de lijst van
nederduitsche voornaamwoorden door Willems, in het Belgisch Museum,
1841, 397, medegedeeld : « EER, Donorzus, plures hz jus nomznis; alsmede
Eer jen, Honoria. » -- VANDEN BORN is in tegendeel eene vetvlaamsching van Puteanus. Borne was oulings en zelfs bij Kiliaen,
font, puteus. In de XIVe eeuw gebruikte men bore, borne, voor
bron- of putwater; voorbeelden hiervan vindt men in het Museum,
5812, 107, en 1843, 193. Het oude woord is in bornput bewaard
gebleven.
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de oorzaak waarom zijne verzen ons zoo lang onbakend bleven. Eerst in 1834 bracht wijlen onze betreurde
vriend, hoogleeraar C.-P . Serrure, er ons mede in
kennis. Het was dezen geleerden gelukt een afdruksel
van 's mans dichtbundel aan te koopen, welke door
den schrijver zelven aan de boekerij van het college
der Jezuieten, te Leuven, ten geschenke was aangeboden geweest. Op den titel van dit exemplaar had eene
eventijdige hand, onder den naam van Honorius van
den Born, de woorden : « OFT ERYCIUS PUTEANUS »
geschreven. Zulks nam voldoende allen twijfel weg (I).
Zeer vroeg moet Puteanus de nederduitsche pazij
beoefend hebben. Menig gelegenheidsvers moet er uit
zijne vruchtbare pen zijn gevloeid. Het is te bejammeren
dat de schrijver zoo weinige nederduitsche stukken in
druk gaf en dat de handschriften, waarin ze moesten
voorkomen, te zoek gegaan of verscheurd zijn. Bij zijn
afsterven liet hij, als hooger gemeld werd, eene verzameling van i6,000 brieven na, door vorsten, bisschoppen, krijgslieden, geleerden en kunstenaars aan hem
gericht. Van deze aanzienlijke verzameling zijn slechts
5o6 brieven tot ons gekomen ! Zij berusten in de
koninklijke bibliotheek te Brussel.
Puteanus was een groot liefhebber en ijverig verzamelaar van boeken. Voor hem, gelijk voor Erasmus,
waren de boeken vrienden waarop men in alle omstandigheden kan rekenen, die in den welstand genoegen
en in den tegenspoed troost verleenen. « Un ami qui
ne change jamais », zooals de Pixéricourt zegt. Op de
boeken schreef hij de volgende zinrijke dichtregels,

(I) M. SERRURE, Nedercluitsche letteroefeningen, Gent, 1834, bi. 234.
36
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welke wij gaarne boven den ingang onzer bibliotheken
zouden zien prijken
Boecken set ick teghen gheldt;
Nutter feestmen, alsmen telt :
Weynigh boecken, ryck verstandt;
Geldt met hoopen, styve handt (i).

Op den Boekdrucker schreef Puteanus het volgende :
Ick geef den boeck, ghy pers' en druck :
Ghy gheeft my naem, ick u gheluck.
't Papier is wit, de letter swert :
Met witte deughden prent u hert (2).

Onder de Leuvensche drukkers waarmede Puteanus
meer bijzonderlijk in betrekking stond, moet HENDRIK
VAN HAESTENS of Henricus Hastenius worden genoemd.
Deze drukker, zoon van Lodewijk van Haestens, was
geboren op de Rubbekerhoeve, bij Wachtendonk, in
Gelderland (3). Reeds in 15 97 drukte hij te Leiden. In
die academiestad werkte hij voor Lodewijk Elzevier,
den beroemden uitgever, die uit Leuven oorspronkelijk
was. Zijn werkhuis was wel ingericht en voorzien van
duidelijke letters, zoowel tot drukken van grieks:he als
van latijnsche en nederduitsche boeken. Het was bij
hem dat Daniel Heins (Heinsius), in 1613 , zijnen
Theophrastus uitgaf (i t.
Had onze drukker tot het inrichten van zijn werkhuis te groote kosten gedaan ? Men mag het denken,
want in 1621 was hij genoodzaakt zijne goederen te
laten verkoopen en Leiden te verlaten. Hij trok naar

(I) Sedigh Leven, bl. 167.
(2) Sedzgh Leven, bl. 32.
(3) Bijzonderheden ons medegedeeld door den heer RammelmanElzevier, in leven archivaris , der stad Leiden.
(4) VAN EVEN, Glanures bibliographzques, bl. 36.
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Zuid-Nederland en vestigde zich te Leuven . Daar
hij niet alleen een knap drukker, maar tevens een
geleerd man was, won hij de genegenheid van Puteanus. Door de tusschenkomst van den hoogleeraar
'verkreeg hij, in 1622, den post van drukker der stad
en hoogeschool (Urbis et Universitatis Typographus).
Den 22n Juni 1624, werd Hendrik van Haestens
binnenpoorter of burger van Leuven ; op den zelfden
dag ontvoogde hij, voor de schepenen van Beringhen
en Loomans, zijne kinderen Jan, Lodewijk, Joanna
en Henrica (2). Zijne dochter Catherina van Haestens
trad in den echt met den Leuvenschen drukker Cornelis Coenesteyn.
Ten jare 1622 kwam de Diva Virgo Aspricollis van
Puteanus bij van Haestens van de pers. Als uitvoering
en papier kon het boek met de voortbrengselen der
Plantijnsche drukkerij worden gelijk gesteld.
Wij hebben gemeend deze bijzonderheden over van
Haestens hier te moeten mededeelen, omdat het eerste
ons bekende Nederlandsch dichtstukje van Puteanus aan
dezen drukker is gewijd.
Het druk- of kenteeken dat op de titels der boeken
van onzen drukker voorkomt, vertoont eene gevleugelde
schildpad, met de woorden : Cunctando propero, dat is :
Ik haast mij langaam. Het was eene zinspeling op
's mans naam (van Haestens). Ten jare 1623 gaf Puteanus bij van Haestens een dichtbundeltje in 't licht, onder
den titel van Musarunz Ferculum : carmina ejus selecta
complectens. In dit boekje vindt men, bl. 68, het nederduitsch dichtstukje waarvan wij hooger spraken. Het
luidt aldus :

(I) Schepenakt, in 1623, I e Kamer. (22 Juni 1624).
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OP 'T DRUCKTEECKEN DER VLIEGENDER SCHILTPADDE, AEN HENRICK VAN HAESTENS, EERE DER
BOECKEN.

Druckt, Haestens cloeck, druckt aen,
Het werck vereyscht nu spoedt,
En haest u om te gaen
Met tragen-Naesten voet.
Hy comt naer sijnen wil
Die vlieght en 't samen gaet,
Die loopt al is hy stil,
Naer eer, en dan naer baet :
Die mengend 't suer met 't soet,
En oock het ys met 't vier
Draeght dat hy dragen moet :
Ghelyck dit wonder dier
In 't cruypen voert syn Back
Met vlogelen beplant.
Ons lichaem is ons pack,
De veders ons verstandt.

Hend rik van Haestens overleed in 1628 ; doch,
zijne drukkerij werd door zijne weduwe voortgezet.
Late r werd zij het eigendom van Coenrard de Witte,
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die vele jaren in het huis De Vliegende Schildpad
verbleef.
Puteanus schreef in het nederduitsch over den oorsprong der begijnen. Hij was een voorstander der
Begijnhoven, welke eertijds in de meeste onzer steden
bestonden. Hoogst nuttig vond hij deze instelling, die de
jonge dochters toelaat den geestelijken staat te omhelzen,
zonder zich door altijddurende beloften te verbinden.
De begijn toch behoudt hare vrijheid, verblijft in eene
afzonderlijke woning en heeft een eigen huishouden.
Wanneer zij het goed vindt mag zij in den echt treden ;
sterft zij op haar hof, dan keert al wat zij bezat
tot hare bloedverwanten terug.
Puteanus dacht bewijzen ontdekt te hebben om de
instelling der begijnhoven aan Lambert Le Begue, eenen
priester, die, in 1173, te Luik verbleef, te betwisten,
en ze aan de H. Begga, dochter van Pepijn van Landen,
toe te schrijven. De aartshertogin Isabella deelde deze
meening. Puteanus v‘; as haar dus door zijne veronderstelling bijzonder aangenaam. Niets bewijst echter dat
de begijnhoven tot zoo hooge oudheid kunnen worden
teruggebracht.
Het opstel hierover verscheen onder den volgenden
titel
Erycii Puteani Keur- jae Lof-Sternme over den naem
ende den oorspronk der J3eggijnen, waermede alle twistkavelinghe ghedempt wert. Tot Loven, bij Corn. Coenesteyn, 1631 in-40, van zi bladers (i).

( I ) Het opstel is opgenomen in Het leven van Sinte Begga,
hertoghinne van Brabant, door Pater Elias van Sinte Theresa, (in
de wereld Jan Bap. Wils, overleden te Antwerpen, den 6' September 1640), Carmeliet discals van Antwerpen. Antwerpen, bij H. Verdussen, in de Cammerstraet, in den Rooden Leeuw, anno 1631, in-12°,
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Het voornaamste gewrocht door Puteanus, in de
volkstaal geschreven, is zijne verzameling van Nederduitsche Epigrammata welke, voor de eerste maal in
1638, onder den volgenden titel, van de pers kwam
Sedigh Leven, met Kort-dicht-stichtighe Spreukbeelden, tot borgherlick ghebruyck voorghestelt, door
HONORIUS VAN DEN BORN. Tot Loven, Bij Everaerdt
de Witte, op te Prooststraet, teghen over de Halle,
anno 1638, in-12°, van 64 bladzijden, zonder de opdracht, de Inleydinghe, de Beduyd-Reden op de dichtgestalte, den bladwijzer, enz. Het bevat 255 Spreuk-beelden.
In de voorrede verklaart de dichter dat hij zijn
werkje heeft voltooid « in 't beghinsel des jaers 1638.
De opdracht Aen den seer Edelen, Wysen, Treffelicken,
ende nielsprekenden heere CAREL SCHOTTE, Ridder,
heere van Herbeys (i) luidt aldus : « Dese myne kleyne
gave, sal, in uwe Edele en Ridderlicke handt komende
vergroot worden. Een soet opschrift SEDIGH LEVEN,
is met dichtspreuken uytgebeeldt, om het licht der
deughden, de schaduwe der ondeughden te onderscheyden .
Ik gae ende soecke aen anderen den wech te wysen .
Het oordeel van uwe wysheydt sal my als tot eenen
toom dienen om stil te staen, zoo ick afdoole ; oft tot
eenen prickel, om voort te gaen zoo ick wel begonst
hebbe. Hier zijn 255 vermaninghen, elck een van vier

bl. 476-481. Het is insgelijks opgenomen in de Vita S. Beggce dudssa Brabantia. Andennensium Begginarum fundati icis, auctore Jos .
Geldolpho a Ryckel. Lovanii ?)pis Corn. Coenestenii, 5631, in-4°,
bl. 67-84.
Het stuk werd herdrukt te Mechelen, bij Jan Jaye, 1661, in-12°.
(I) Karel Schotte, in 1627 ridder geslagen, trad in den echt met
Margareta Francesca de Horosco, vrouwe van Doorent. Eerst was hij
Raad-pensionaris van Brussel, daarna Raad van Finantien . Hij overleed in 1651.
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korte Sanctrecken met Rijm ghesloten, om den sin met
maetstemmighe woorden te verstercken. Dewyl ze voor
een nieuwjaer gaen, behoorden misschien 365 omloopende daghen ghevult te zyn. Sal noch gheschieden
konnen ist dat hiertoe uwen goede wil gheneghen is :
den welcken ick als eenen voorzichtighen leyder altydt
geerne omhelsen ende volghen sal. »
Tot dus verre de voorrede. Dat Puteanus op eene
tweede uitgave van zijn bundeltje bedacht was, blijkt
niet slechts uit de laatste woorden zijner opdracht, maar
tevens uit de volgende verklaring : « Is 't dat ghy in
desen, druck eenighe letteren oft woorden sult bevinden
mistelt te zyn, verschoontse naer u beleeftheydt oft
verandertse naer u goedt duncken : tot dat wy deselve
of verbeteren of reden gheven waeromse alsoo ghebruyckt
De tweede uitgave verscheen onder den volgenden
meer uitgebreiden titel :
Sedigh Leven, daghelijcks Broodt, met korte jaerlanghe dichtstichtighe Spreuk-Beelden, tot deugden voedsel uytghedeylt door HONORITJS VAN DEN BORN. Tot
Loven bij Everaert de Witte, anno 1639, -i2°, langwerpig formaat, van 336 bladzijden, zonder de opdracht,
de voorrede en de tafel.
In 1641 gaf Puteanus nog uit :
Toe-maete, op 't Sedigh Leven daghelijcks Broodt :
Tot een nieuw-jaer ghifte. M.CD.XLI, in-12 0 , oblongformaat, van 22 bladzijden.
De tweede uitgave van het Sedigh Leven, die i 1 i
puntdichten meer bevat dan de eerste, vormt een lief
bundeltje met een schoone, duidelijke gothische letter
gedrukt. Elk puntdicht beslaat eene volle bladzijde. Zulks
is ook het ri eval met de Toe-maete die met dezelfde
letter en in den zelfden vorm is gedrukt. In de eerste

vtn. »
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uitgave is, boven elk puntdicht, de versmaat aangewezen door den schrijver gebruikt ; in de tweede is
zulks achterwege gelaten.
Gelijk de eerste uitgave is de tweede gewijd tot een
o Nieuw-jaer ghift, aen den seer Edelen, wysen, treffelijcken, ende welsprekenden Heer CAREL SCHOTTE,
Ridder, Heer van Herbeys, enT., Raedt ende ghecommitteerde van de koninghlijcke Finantien binnen dese
Nederlanden, voorstander ende beschermer aller deughden, konsten en gheest-aerdigheden. » Van zijn boek
zegt hij, in de opdracht, het volgende : « Het heeft
den naem van Sedigh Leven ende wordt als Daghefrcks Broodt tot deughden voedsel uytghedeylt : om alle
Nederlansche Borgherlijcke herten met een vol-staende
en gheluck-saelighe sebaerheydt te verstercken. » Doch
het is in de Inleydingh tot een sedigh Leven dat hij
zijne bedoelingen nader verklaart. Wij schrijven er de
volgende regelen uit over : « ik hehbe in onze nederduytsche spraecke met de nieuwe dicht-konste willen.
proeven, oft mijn penne tot voordeel van de Borgherlycke ghemeynte ghescherpt zijnde, soo aenghenaem
zijn soude als sy wel in 't Latyn by vele gheweest is.
Ik was gheheel ontsteken door het voorbeeld van verscheyde hooghblinckende lichten, waer onder Heyns en
Huygens, Cats en Hooft; oock Immeloot en Hardewyn,
De Vree en De Vos d'eerste waren : de weicke met
verstandt ende gheleerdheyd ghetoont hebben, hoe dat
onse spraecke niet minder en is als de oude eertyds
gheweest zijn, meerder als de ghene die hedendaeghs
om haere aerdigheydt geacht worden. Elck landt de
Zijne : maer my dunckt een groot misbruyck te zijn
dat wy Nederlanders in 't lesen, schryven, spreken, de
onse voor de minste houden, als loochenende het Landt
ende menschen, alwaer, ende waer onder wy gheboren
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zijn. Dit is d'oersaek dat ik een Nederduytsche penne
in de handt nemende mijne Landtslieden in hun eyghen
taele hebbe willen onderwysen : ende vvysen wat een
ieghelyck aen sijn Vaderlandt schuldigh is. Hier toe
-soo dienen dese dryhondert vyf, jae, ses- en sestigh,
soo ick se noeme, korte jaerlanghe dichtstichtighe spreukbeelden als daghelijcks broodt, tot deughden voedsel
-vierparigh by een gevoeght. »
Destijds verkeerde de vaderlandsche poaij in den
armzaligsten toestand. De rederijkers hadden den fraaien
dichttrant der 1 3e eeuw verruild tegen rijmen, kunstig
gewrongen rijmen, waarvan dikwerf de regelmatige
vorm het afzijn van gedachten moest vergoeden. Zij
hadden hunne toevlucht genomen tot alle slag van
,,grilligheden, gelijk men leeren mag uit het opstel van
Matthys De Casteleyn, van Audenaerde, die zich
excellent Poëet noemde, getiteld Const van Rhetoriken,
Gent, 1555, in-i2°. Puteanus maakte zich daarvan los.
In zijne Beduyd-rede op de Dicht-ghestalte welke
achter de inleiding voorkomt, deelde hij zijne denkbeelden mede omtrent het metrum, en verklaarde
tevens hoe hij dit bij het opstellen zijner Epigrammen
aangewend had. « Ick gebruyck, zegt -hij, vyf Klimvoetighe (jambi) ende vyf Val-voetighe (trochaei)
ghesteltenissen, met bysondere maet ; sluytende elcke
Sanck-treck, oft vers, met sijnen Rym, ofte ghelijck
luydende letterstemme. Dit oock of met gheheele maete,
of met ghebroken. De gheheele dan heeft alhier seker
kort ghetal van twee, dry, of vier volle voeten. De
ghebroken trecken in 't ende eenen halven voet, als
over voetigh, eertyds Catalectica ghenoemt. Ick hebbe
daer benevens dese macten alhier of eenvoudigh willen
ghebruycken of ghemenght. Het Klim-voetighe dicht,
leeft twee verscheyde eenvoudighe maeten; dry ghe-
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menghde : het val-voetighe heeft eene eenvoudighe. »
Hij schreef aan de nederlandsche dichters, zoo men
ziet, juiste regelen voor, en het laat zich aanzien, dat
hij, benevens de jonkheeren Jan van der Noot, van
Antwerpen, en Jakob Ymmeloot, van Yperen, het zijne:
heeft bijgebracht tot het invoeren van een meer eenvoudigen versbouw in onze zuidelijke gewesten.
Achter de, genoemde Beduyd-rede leest men een
Leerstuk uyt den io8n brief van Seneca, sin-rays
overgheset, en daarna den Verholen welsmaeck van
het Sedigh Leven, daghelyks Broodt, zijnde dit een
niet onaardig dichtstukje, tot 's hoogleeraars lof
vervaardigd, door Lambrecht de Vos of Vossius, advokaat van Brugge. Deze vriend van onzen geleerde
verklaart 's Boecks Nuttigheydt in de volgende regelen
Van den Born heeft u beschreven,
En tot sulcken Broodt ghénoodt :
Daer ghy beter af kont leven,
Als van het ghebacken broodt.
Laet u van dit broodt besteden :
Ieder heeft dit odck van nood ;
Want het leven sonder seden
Is gheen leven, maer de dood.

Puteanus' Sedigh Leven bevat drij honderd zes
en zestig vierregelige Epigrammen, ingericht, zoo hij
zegt, tot zoovele vermaninghen, ghelyck met soo veel
daghen het jaer ghetelt wordt. Wat de Toe-Maete
betreft, dit bundeltje, dat thans ongemeen zeldzaam
geworden is, behelst een en twintig soortgelijke
gedichtjens.
Gelijk men weet is het epigram eene der dichtsoorten welke bij de beschaafde natiën het meest gebruikt
zijn. Sedert Catullus. en Martialis in dit vak hebben
uitgemunt, zijn er schier gene volkeren die zich niet
op het epigram hebben toegelegd. Ook de Nederlanders,
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hebben het met gelukkig gevolg beoefend; trouwens , onze
letterkunde mag op epigrammendichters van eerste waarde
roem dragen.
Onder de verschillende soorten van het epigram
verkoor Puteanus het zedelijke, als het meest strokende'
met zijnen aard. Het epigram, dat wij voortaan door
den aangenomen naam van bijschrift zullen aanduiden,
is een gedichtje van zedelijken inhoud : het bevat een
scherpzinnig denkbeeld, op eene korte, krachtige en
bevallige , wijze uitgedrukt.
Onze hoogleeraar, die binnen en buiten de Nederlanden ongemeen veel menschenkennis had opgedaan,
bracht het in de zedelijke poëzij tamelijk hoog. Zijne
bijschriften ademen tegelijk kunde en smaak. De man
toont zich zijner taal volkomen meester en weet hare
zegwijzen en spreekwoorden heerlijk te bezigen. Zijne
bijschriften zijn anders misschien wat te veel ineengedrongen ; doch dit neemt niet weg dat zij steeds smakelijk
en oorspronkelijk zijn. Door zijne ongewone kortheid,
is zijn stijl en versificatie wel wat stijf; maar dit
gebrek aan zoetvloeiendheid zien wij over 't hoofd,
wegens de kieschheid van zijne taal, waarvan hij, ten
onzent, een sprekend voorbeeld gaf.
Valerius Andreas, die Puteanus van nabij kende,
getuigt van hem, dat hij bij al wat hij schreef niet
minder belust was om zijne lezers te stichten dan om
ze te onderwijzen ; dat hij aan elkeen de liefde tot
de deugd en de wijsheid poogde in te boezemen.
Zijne dichtbundels bekrachtigen deze bewering. Men
vindt in beide verzamelingen eene reeks van vernuftige,
zedelijke bijschriften op allerhande onderwerpen, op allerlei standen en gebruiken , huisraad en gereedschappen ;
op den edelman gelijk op den burger, op den arbeider
gelijk op den bedelaar, op de huisvrouw gelijk op de
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dienstmaagd. Alles valt onder zijne pen en uit alles weet
hij raad of les te trekken. Ja, 's mans doel is stichten
en verbeteren. Elk bijschrift is eene treffende, veelal wijsgeerige gedachte, in bondige, dikwijls getinte taal uitgedrukt. Soms is de schrijver hard, snijdend, dan weer
zegt hij al lachende de waarheid, getrouw aan de bekende
leus van Horatius. Door voorbeelden gaan wij zulks
aanschouwelijk maken.
Wij beginnen met 's dichters :
BORGHERSPLICHT.

Sedigh leven, Borghers-Plicht :
Wat is 't al, als swaer oft licht?
Weeght en kiest, hier is Ghewicht :
G-aet gh' in 't doncker, hier is Licht .
SEDICHEYDT.

Ontfanght mijn Leer of Knecht of Heer,
Waer uyt u Spruyt ghewisse eer :
Die Sedich is, vindt lust in rust;
Onsedich vindt onrust in lust.
GODTS WESEN .

Godt is die is, het eerste goedt.
Is buyten tal,
Is boven al
Hy hoort en siet, al wat ghy doet.
GODTS KENNIS.

Bloem, en kruydt, en boom en dier,
Aerd', en waeter, locht, en vier,
Hemel, Sterren, Son en Maen,
Groot vermaen, naer Godt te gaen.
MENSCH.

Arm beghinsel : blokt in noodt,
Als ghy vielt uyt moeders schoot :
Weenen was den eersten sanck,
Droefheydt duert u leven lanck.
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BORGHER.

Siet, o Borgher wat ghy zyt,
Wat betaemt naer eysch van tydt :
Menght met eer al u ghewin:
Eer wat meer, ghewin wat min.
WOL.
Swarte wol en vat gheen verven,
Swarte ziel en vat gheen vreughd :
Leeft, ghelijck ghy soeckt te sterven :
Rechte vreughd is niet dan deughd.
KRAEMAR.

Verciert u winckel en u kraem,
Van goede waeren, - goeden naem :
De naem die houdt de waer in eer;
De waer den naem, al is hy teer.
SCHEEREN .

Scheeren is een werck der wenken,
Scheeren sietmen overal :
Hier de schaepen, daer het vercken ;
Overal is kot, of stal.
KUYP-SUYP.

Wilt ghy kuypen,
Om te tonnen bier of wijn ?
Laet u suypen,
Laet u keel gheen bomgat zijn.
SPELLE-MAECKER.

Ghy schaeft, ghy treckt, ghy recht den dkraedt,
Ghy snydt, ghy slypt, ghy draeyt, ghy slaet,
Ghy schuert, ghy steeckt, ghy sit, ghy sucht :
U werck is kleyn, maeckt groot gherucht.
SCHOEN-LAPPER.

Laetse Klappen, die u lappen,
Die u werck als oudt versmaen;
Op de baen, op straet, op trappen,
Gh'lapte schoen voor nieuw bestaen
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WEVE-GHETOUW.

Met boom en looper, wiel en woel,
Met kam, en schemel, riet, en spoel,
Met roey, en tempel, handt en voet,
Met drom en draet, is 't wev'touw goedt.
KINDER-PLOY.

De eerste is de sterckste you,
In rock of mantel, kous of mou :
Het kindt houdt oock zijn eerste ploy,
En blyft in 't wasschen vuyl of moy.
TEERINGH NAER NEERINGH.

Gaet niet voorder dan ghy moet:
Stelt u teeringh naer u goedt :
Heden suer, maer morghen soet.
Meet u met u eyghen voet.
EYGHEN-KENNISSE.

Waer toe school' en waertoe leer?
Waer toe tijtels, waer toe eer ?
Kent u selven meer en meer
Dit 's de meeste leer en eer.
VRIENDEN.

Die vrienden grooter acht
Als gheldt en rijckdoms macht
Is rijck, al heeft hy niet,
Is vrolick in verdriet.
RECHTERS STRICK.

Wacht u, acht u, sluyt u handt :
Ghift en gheldt is strick en bandt,
Daer ghy met ghevanghen wordt,
Daer gh'u eyghen keel met gordt.
THUYS-BEST.

Overdenkt u reys en rust :
Lichte last, of swaere lust :
Noord, of Zuid, of Oost, of West,
Terghst is buyten, binnen 't best.
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RAEDT-HUYS.

Borgher-meester, Schepen, Raedt,
In u ampt houdt moedt en maet :
Niet te straf, en niet te sacht,
Tusschen liefd'en vrees staet macht.
MUYR-i3EHANGHSEL.

Waertoe het huys met sijd bekleedt,
Met goude leer, doorvrocht tapeet?
Is dit u prael, u pracht, u eet?
Niet meer is 't huys, als d'eyghen heer.
WETENSCHAP.

Isser iemant t' oudt om leeren ?
Om te weten oyt te jonck?
Wetenschap doet eer vermeeren,
Deughden gheynster,, wysheydts vonck.
ALTUDT LEERT TIJDT.

Noyt te laet om wat te weten,
Niemant hiel te vroegh beghint :
Leeren, doen, en niet vergheten
Datmen weet : maeckt man van kindt.
ALKEMIST.

Wacht u van den Alkemist :
Goudt is kout, zijn koest is list,
Om te lossen kass' en kist,
Anders niet, als al ghemist.
LANDT VOOR ZEE.

In u reyzen kiest het landt
Laet de zee en waterkant :
Zijt gh' in schip of schuyt, of boot;
Weynigh voeten voor u doodt.
BIE OF SPIN.

De vrouw ghelijckt of bie of spin ;
En heeft verghif of honingh in.
Ghij kiest de bie : en dese steeckt,
Maer met haer soet u suerheydt Imeeckt.
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DRINCK-KROES.
De kroes die schuymt verslaet den dorst,
De tweede maeckt een blijde borst,
De derde dient voor slaep en rust,
Die hoogher drinkt, soeckt droncke lust.
VOLLEN-BUYCK.
Matigheydt in spijs en dranck,
Houdt u lijf en siel in dwanck :
Vollen buyck en droncken hoodt
Maecken quae ghebreken bloodt.
TIJDT-GHIERIGHEYDT.

Wat is beter tijdt of gheldt,
Alsmen dagh en uren 'telt
Die om tijdt sal roepen, mijn,
Sal ter eeren gierigh zijn.
VRIJER.
Kiest oock, vryer, vaste vreughd :
Hier is schoonheyt, daer is deugd.
Liever nam ick sulck een vrouw
Die haer schoonheydt stelt in trouw.
VERKEERT HOUWELIJCK.
't Is om de broeck, al datmen vecht :
Als vrouw wordt man, dan gaet het slecht;
Die meester was, en is maer knecht :
Als man blijft man, dan staet de echt.
MEYSSEN, VROUW.
Wat ia meyssen ? wat is vrouw ?
Des' is rock, en die is mouw.
Als de mouw komt tot de trouw,
Vrouw verandert haest in rouw.
EY.
Ey is room, en ey is wey,
Ey als boter in de Mey
Wit en silver, gheel en goudt,
Heyl is 't versch, verghift is 't oudt.
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VASTEN-AVENDT.

Vasten-avendt, momme nacht
Buyten jaers, sot, soet, en sacht :
Sotheydt die voor soetheydt kiest,
Tsoet in sotheydt haest verliest
TIJDT-DIEF.

Tspelen is een dief van tydt,
Goede uren tuyscht ghij quyt.
Tspelen baert u haet en nydt,
Noyt en wint ghy, dat ghij slyt.
LEDIGHEYDT.

Een ledich mensch, een gaende baer
Aen niemant nut, sich selven swaer ;
Hy staet en slaept op eenen voet,
Half doot, om dat hy niet en doet.
STEDEN-KROON.

Steden kroon, een boven al,
Brabants eer, wiens deugd als wal :
BRUSSEL edel, treflijck, rijck :
is in Neerlandt haers ghelijcia
HITSTST-VREUGHT.

Spel, en sanck, en dans is maet :
Maet, 't ghebrnyck tot goedt oft quaedt.
Huys-werk is een dorre vreugdt :
Alaer ghemenght met spel, wordt deught.
6-1-1EMEYNSCHAP.

(iroodt onderscheydt, met wien men gaet,
Met wien men staet, men wien men praet :
Met goede wordt ghy goedt en vroedt
Met quaede quaedt, al zyt ghij goedt.
GRELDT-GHEVAER.

Vreest gh' u vijandt? Vreest u gheldt,
Soo in stadt, als over veldt :
Draeght u borse niet te stijf :
Kan u kosten lief u lijf.
37
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VAN KLEYN TOT GROOT.

Grooten rijckdom, kleyn beghin ;
Kleynen handel, soet ghewin,
Spellen, spillen, peck en ter :
Eerst de meers-korf Rn de ker.
MEER OFT MIN.

All' ons vreughd', en al ons seer
Is in hebben min oft meer :
Weeght u hebben, weeght u hert;
Swaerder gheldt is dieper smert.
RECHT-GHELEERDE.

Recht-gheleerd' is recht van leven,
Die aen niemant leet en doet,
Die aen ieder 't sijn leert' gheven,
Die met recht ons goedt behoedt.
SOETE-RUST.

Als de rust heeft volle macht,
Langhe pluymen worden sacht :
Sueren dagli, gheeft soete nacht
Rust verdient, die arbeydt acht.
STILLE NACHT.

Set u sorghen in u schoenen
Als ghy savens slaepen gaet :
Gaet den dagh roet Godt versoenen ;
Stille nacht, blij dagheraedt.
Soo AERDT, SOO AMPT.

Borsen zijnder al ghenoegh ;
Laet de Landtman aen de ploegh,
Laet den Borgher aen zijn werck :
D'een gheleerdt, en dander sterk.
SERCK-SPREUCK.

Dit is sijn graf, dit is sijn rust,
Verlost van 's werelts list en lust
Ely light in d'aerde en leeft met Godt,
De ziel die leeft, het lichaem pot.

DICHTKUNST, LETTEREN.

579
_ ._

Ons bestek laat ons niet toe bij zijn Sedigh leven
langer stil te staan. Wij gaan derhalve .onze aanhalingen staken, met de twee volgende bijschriften uit
zijne Toe-mate
GHISTEREN, HEDEN.
Wilt ghy vroed zijn, telt u daghen,
Weeght het ghen' ghy daghehjcks doet :
Gaet den dagh van ghisteren vraghen,
Hoe gh'u heden draeghen moet.
HEDEN, GHISTEREN.

Heden leert naer ghisteren keeren,
Ghisteren meester, heden kindt :
'T kindt moet van den meester leeren,
Sonder ghisteren heden blindt.

De man was, gelijk men ziet, altijd zinrijk, zuiver
en krachtig.
« Hij schreef, zegt Hoogleeraar Serrure, eene kernvolle taal, die vrij wel aan dit slag van dichten past,
en nimmer zal men bij hem eenige bastaardwoorden
aantreffen. De stijl is doorgaans zeer gemakkelijk, doch
hier en daar straalt misschien meer geleerdheid door
dan het aan een dichter past. Wat jammer dat Puteanus zich slechts in zijnen reeds vergevorderden ouderdom op de letterkunde hebbe toegelegd. » (I) Twee
honderd vijftig jaren zijn er verloopen sedert de uitgave
van zijnen dichtbundel en dit ondanks kan hij nog
heden met vrucht gelezen worden. De dwaasheden die
Puteanus er in bestreden heeft, zijn het kwaad van
alle tijden en van allen dag.
Zijn Sedigh Leven, daghelycks Broodt, volgens
zijne eigene verklaring, « in seer weynigh daghen ten

(I) Necierduitsche letteroefeningen, bl.
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ende ghebrocht » vond algemeenen bijval, en vestigde
niet slechts in België maar tevens in Holland de opmerkzaamheid der uitstekendste dichters. Constantijn Huygens, wien een afdruk der eerste uitgave van het lieve
boekjen, gelijk hij 't noemt, door de zorg van den
Antwerpschen dichter Jakob Cools, ter hand gekomen
was, schreef onzen Hoogleeraar, eenen brief gedagteekend uit Bergen-Opzoom, den 6 n Juli 1638, waarin hij
zijne verdienste als nederduitsche dichter huldigde en
het vaderland geluk wenschte over zijne terugkomst
tot zijne landgenooten. (I) 's Mans dichtarbeid moest
aan de vaderlandsche letteren heilrijk wezen. Een goed
voorbeeld toch is der kunst bevorderlijker .dan een bondertal uitgebreide verhandelingen in welke geleerd wordt
waarin zij bestaat. Voor niet éénen Zuid-Nederlandschen bijschriften-dichter van zijnen tijd moest hij onderdoen. Verstegen overtrof hij zoo in diepte van gedachten
als in vorm en taal.
Kortom de voortreffelijke, deugdzame Puteanus, die
aan het hoofd zijner latijnschrijvende landgenoten stond,
was een warm liefhebber en onwankelbaar verdediger
zijner moedertaal, en mag als de eerste , bijschriftendichter diens tijds beschouwd worden. Hij verdient
derhalve onder een dubbel opzicht eene heerlijke plaats
in de Geschiedenis der letteren van het vaderland.
Er bestaan onderscheidene portretten van Erycius
Puteanus. Het oudste dat wij kennen is van 1614.
Het draagt tot opschrift : no. IX. XIV, cet XXXIX.
— Pet. de 3ode Sculp. et excud. Deze plaat is thans

(I) Huygens zegt : « Summa est gratulari me Puteano et patrice
felicem hunc ad suos reditum » Bulletin de l'acade'inie royale de
Belgique, 1848, T. 4, P. 548-
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schier onvindbaar (I). Dit portret komt, doch vergroot, voor, in de Bibliotheca Belgica van Foppens.
In de verzameling zijner brieven, door Sixtus Milser
ter pers bezorgd, vindt men een portret van Puteanus,
naar eene teekening van J. B. van Hiel, door Coehrard
Lauwers op koper gebracht. Een portret vertoonende
den hoogleeraar, in gevorderden ouderdom ,afgebeeld,
draagt het volgende opschrift : Clarissimus Erycius PUTEANUs,.historiographus Regius , Professor, Consiliarius ,
etc . — ANT. VAN DYCK,pixit. — PET. DE JODE, sculpsit.
Het komt voor in de verzameling der dusgenoemde
honderd portretten naar van Dtgrck .
Op het graf van Puteanus, in de Leuvensc he
Sint Pieterskerk , had zijne gade Magdalena Della
Torre, een steen doen neêrleggen, voorzien van een
opschrift door hem zelf samengesteld. Ongelukkig is
die steen verdwenen. Hij is heêngegaan waar alles
hee'ngaat , de arduin gelijk het lauwerblad . In de
stille kapel van den H. Carolus herinnert thans niets
meer aan den man die voor Leuven een getrouw
burger , voor de Hoogeschool een roemrijk leeraar ,
voor het Vaderland een sieraad was. Ons is het onbekend of de stad Venlo haren geleerden inboorling al
of niet heeft herdacht. Wat de stad Leuven betreft,
zij heeft jegens den man haren plicht vervuld. Het
standbeeld van Erycius Puteanus, door onzen bekwamen
vriend Frans Vermeylen gebijteld, prijkt in eene der
gevelnissen van ons wereldberoemd stadhuis, en getuigt
er dat hij die, door zijne verdiensten het vaderland vereerlijkt, vroeg of laat van het vaderland gehuldigd wordt.
Leuven, April 1888.
(I) Zij werd ons ter leen verstrekt door onzen ouden trouwen
vriend den Wel. Heer Kanunnik Stan. joils, Bibliothecaris der abdij
van Averbode, en is op bladzij de 453 der Dietsche Warande, door
phototypie verkleind, ingelascht.

NEARLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

'*e vrootijh tell

verbfiif te Brusott tun,
omtrent 1701;

Widget

naar het handschrift van eenen ooggetuige,

door R.

PICK,

ARIA Anna van Oostenrijk en haar echtgenoot
hertog Karel van Lotharingen werden, ten jare
1781, in het bestuur der Oostenrijksche Nederlanden opgevolgd door de aartshertogin Maria Christina,
de lievelingsdochter van Maria Theresia , die prins
Albert van Saksen-Teschen gehuwd had. In den zomer
van genoemd jaar hielden deze regenten hunne intrede
te Brussel. Volgens het oud gebruik besloot de rijks
stad Aken de aartshertogen bij het aanvaarden der
regeering geluk te wenschen, en hun het gewone geschenk
van twee voedervaten (i) rijnwijn aan te bieden
In de zitting van den kleinen stedelijken raad te
Aken , den 6n Juli 1781 gehouden, werden de beide
burgemeesters Xaver Joseph von Richterich en Hendrik
Joseph von Thimus, met den stadssyndicus J. J. Denys

(t) Ned. woo d, in het hgd. Fuder, d . i . zooveel als een
enkel paard trekk' _I kan.

584 NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

tot afgevaardigden benoemd, om de gelukwenschen der
stad Aken naar Brussel over te brengen.
In den vroegen morgen van vrijdag den 2o n Juli,
reisden de drie afgevaardigden, begeleid door vier dienaren
van den stedelijken raad, met extrapost van Aken weg,
en kwamen nog 's avonds van denzelfdeft dag, tusschen
10 en I I uur, te Brussel aan. Keizer Joseph II kwam,
van eene reize naar Holland terugkeerende, twee dagen
later eveneens naar de belgische hoofdstad. Ook hem
brachten de afgevaardigden de huldebetuiging der stad
Aken.
Over de heen- en wederreis, het oponthoud te
Brussel, de ontvangst die keizer Joseph alsook de regentes
enz. den afgevaardigden bereidde , is in het stedelijk
archief van Aken het verhaal bewaard, geschreven door
eenen hunner, namelijk den syndicus Denys zelven.
Hij noemt het verhaal een Dagboek, een Diarium®
Het is met een omhaal veler woorden doch overigens op
natuurlijke wijze, in den geest van den toenmaligen
tijd opgesteld. Alles, tot op de kleeding der dienaren en
de door hen ontvangene fooien toe, worden er uitvoerig
in beschreven. Dit Diarium is niet alleen voor de
geschiedenis van de zuidelijke Nederlanden, maar wegens
de bijzonderheden uit de beschavingsgeschiedenis dier
dagen, zoo belangrijk, de kennismaking daarmede schijnt
mij zoo vermakelijk en opwekkend, dat ik mij het
genoegen niet ontzeggen kon het aan het bestuur der
Dietsche Warande ter verdere mededeehng in handen
te stellen.
Ziehier dan het verhaal, wat wij, in deze vertaling,
zoo nabij mogelijk op den voet volgen.
Den zesden Juli 1781 nam de eerbare raad het
besluit aan hunne koninklijke hoogheden aartshertogin
Maria Christina en hertog Karel Albert van Saksen
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Teschen, tot regenten der Oostenrijksche Nederlanden
benoemd, hunne hulde en eerbewijs te gaan overbrengen.
Te dien einde reisden, den 20 n daaropvolgende, 's morgens
ten drie uur, de (( tijdelijk welregeerende » burgemeesters,
de heer von RiChterich, en de heer baron von Thimus,
heer te Zieverich en ik , zelf (syndicus J. J. Denys),
nevens vier raadsdienaren, in twee alhier gehuurde
wagens, met extrapost naar Brussel af. Wij voeren zoo
geregeld, zonder oponthoud , door, dat wij nog denzelfden dag, 's avonds tusschen 1 o en 1 i uur, te Brussel
aankwamen. De stadspoort was wel reeds gesloten;
maar wij zonden eenen soldaat van 't garnisoen aan
den toenmaligen gouverneur, den heer graaf d'Argenteau.
Deze liet ons, nadat hij voorloopig de namen der twee
burgemeesters schriftelijk had ontvangen, een zoogenaamd
poortbriefje overhandigen. Daarop werd de poort aanstonds geopend, om de twee wagens binnen te laten ;
zoodat wij ongeveer te middernacht in ons vooruit
besteld kwartier, in het Hotel de belle vue aanlandden
's Anderen daags, den 2I n , vervoegden wij ons,
in eenen wagen welke wij voor al de dagen onzer
aanwezenheid hadden gehuurd — eenen zoogenaamden
Carosse de remise -- tot Z. Excellentie den minister,
prins von Starkenburg, waar wij onmiddellijk ontvangen
werden. Wij verzochten hem (rnichstdenselben) mondelijk
ons een gehoor bij de koninklijke hoogheden te willen
verschaffen ; waarop hij ons mededeelde, dat hij onze
aankomst en onzen wensch noch denzelfden dag aan
HH. koninklijke hoogheden zou bekend maken : wij
zouden den « genadigst » bepaalden dag en 't uur der
ontvangst van den ' staatssecretaris, heer von Crumpippen, 's namiddags vernemen.
Dientengevolge rolden wij in onzen wagen nanoen
ten 5 uur tot genoemden heer staatssecretaris. Doch
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het was zaturdag en postdag, deswege liet zich deze
heer door zijnen bediende verontschuldigen , met het
bericht dat hij buitendien het « genadige » besluit
betreffende het verzocht gehoor nog niet had ontvangen.
Wij werden daarom verzocht 's anderen daags ten 5 uur
weder te keeren.
Zondag, den 22n Juli, 's morgens tusschen 1 o en
I I uur, keerde Z ; K. majesteit van zijne reis door
Holland, over Aken, Limburg, Spa en Luik naar Brussel
terug, en stapte af in den linkervleugel van het hofgebouw, waarvan de koninklijke hoogheden den rechter
vleugel bewoonden. Doch het was voor zijnen eigenen
persoon alleen ; want generaal Terzy, zijn begeleider,
en het overige gevolg huurden kwartier in het hotel
waar wij ons bevonden.
Denzelfden dag nu begaven wij ons nog eens,
tegen 5 uur in den namiddag, tot den heer von Crumpippen, die ons met groote beleefdheid ontving. Hij
kon ons echter dag en uur van het gehoor nog niet
aangeven , doch beloofde ons dat wij die toch zeker
nog denzelfden avond zouden vernemen.
Nadat wij nog een tijd lang vriendschappelijk met
dezen heer hadden gekout, namen wij afscheid.
Denzelfden avond, omstreeks negen uur, zond hij
ons eenen gesloten brief, die ons berichtte dat de andere
dag, maandag, de 23 e , ten I 1 uur 's morgens, voor ons
gehoor bepaald was.
Den 23 n dus begaven wij ons « en cérémonie »,
alle drie in zwarte zijde gekleed, vesten met goud en
zilver geborduurd , zwarte zijden mantels, enz. , naar
het hof. Voor onzen wagen uit traden met langzame
schreden de vier Akensche dienaren van den raad in
hun ambtsmantel gehuld. Wij werden in de Antichambre door drie kamerheeren ontvangen, en zonder
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eenig oponthoud onmiddellijk tot het gehoor toegelaten.
Na drievoudige kniebuiging droeg ik de volgende
toespraak voor
Doorluchtige, koninklijke prins, genadigste hertog en
Heer, om aan Uwe koninklijke hoogheid ootmoedigst
eere te betuigen en haar geluk te wenschen met het
aanvaarden der regeering van de Oostenrijksche Nederlanden, waardoor het algemeen verlangen des volks
vervuld is, zijn de burgemeesters der koninklijke residentie, der vrije rijksstad Aken hierheen afgevaardigd, en
wordt hen de onvergelijkelijke genade ten deel uwe koninklijke hoogheid toe te wenschen dat hare regeering,
met allen zegen die zij verlangt, tot in den hoogsten
ouderdom moge voortduren. Hiertoe bevelen zich dan
de bijstaande burgemeesters en de rijksstad Aken in
« hoogstderzelver bescherming, hoogste gunst en genade
onderdanigst » en uitdrukkelijk aan.
Daarom gelieve't uwe koninklijke hoogheid genadigst te veroorlooven, dat , als teeken der instandhouding van de verdragen, de hier tegenwoordige
afgevaardigden van den eerbaren raad en burgerij der
vrije stad Aken, eerbiedigst verzoeken haar den gewonen
eerewijn te mogen aanbieden en tot den genadigsten
handkus toegelaten te worden.
De aartshertogin sprak hierop het eerst , met
onbeschrijfelijke gemeenzaamheid en genadigen aanblik,
dat hoogstdezelve het ten allen tijde als een waar genoegen
zou beschouwen, wanneer zij aan de vrije rijksstad Aken
ooit op eenige wijze nuttig en voordeelig konde wezen.
De hertog herhaalde nu deze gedachte, waarop
wij in volgorde tot den handkus werden toegelaten.
De heer von Richterich ging voorop, daarna kwam
de baron von Thimus en eindelijk mijn persoon. Na
eenige woorden van onverschillig gesprek werden wij
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met uitnemende genade en vriendschappelijken groet
ontslagen.
Denzelfden dag, den 23 n Juli, 's avonds ongeveer ten 8 uur, kwamen de beide karren eerewijn eerst
aan. Nadat de voerman Burghaus gevraagd had waar
en op welk uur van den volgenden dag hij de vaten
aan 't hof kon afladen, hem daartoe het uur van
tienen was vastgesteld, en hij dit den « welregeeretide
burgemeesters » nog denzelfden avond had medegedeeld,
was de bezigheid voor dezen dag afgeloopen.
Den 24n Juli werd de eerewijn nog geheel ingepakt naar ons kwartier heen gevoerd. Hier werden de
vaten van de noodelooze reiszakken ontbloot en ,
prijkend met den gouden adelaar, onder den toeloop
van eene ontelbare volksmenigte, begeleid door de
Akensche raadsdienaren in hunne ambtmantels gehuld,
naar het hof gereden.

Hier kwam nu het volgende aardige geval voor.
De bodems der vaten die den rijksadelaar droegen
waren toevallig naar het kwartier gericht wat door
Z. keizerlijke majesteit was bewoond ; zoodat aan
't hof het gerucht liep dat deze wijn den keizer ten
geschenke wierd aangeboden.
Daaruit ontstond tusschen zijne allerhoogste keizerlijke majesteit en de koninklijke hoogheid een
vriendelijke woordenstrijd, welke, naar men
zegt, een zeer bevredigend, voor beiden genoegelijk
einde nam.
ik was toevallig den eerewijn door de straten
gevolgd, dewijl ik voor 's anderendaags, den 2511 Juli,
door bemiddeling van generaal Terzy bij Z. keizerlijke
majesteit voor de aanwezige stedelijke afgevaardigden,
een bijzonder gehoor aan te vragen had.
Als ik nu in den antichambre trad kwam de
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dienstdoende kamerheer dadelijk op mij toe en vroeg
voor wien die wijn der stad Aken bestemd was. Ik
verhaalde den oorsprong dier zending, en hoe die vaten op
aloude wijze aan de koninklijke hoogheden , de tegenwoordige regenten der Nederlanden door de rijksstad
Aken op van ouds gebruikelijke wijze toegedacht
waren. Hierop antwoordde de kamerheer : « En ce cas-là
ii faut faire tourner les charettes. » Dat geschiedde. De
bodems met den rijksadelaar beschilderd werden in de
richting van het kwartier der regeering gekeerd....
Met aangenamen lach stak de aartshertogin het
hoofd uit het venster en woonde aldus de geheele
plechtigheid der lossing van de vatten en hun aflaten
in den kelder bij.
Ondertusschen had ik mij tot zijne Excellentie den
generaal Terzy gewend om een bijzonder gehoor bij
Z. K. majesteit te verkrijgen. Hij ontving mij met
bijzondere beleefdheid, en daar hij zich toch eenige
oogenblikken tot den keizer te begeven had, bracht
hij mij al spoedig het antwoord, dat wij ons 's anderen
daags tegen elf uur tot de verzochte audiëntie zouden
aanmelden. Ik vroeg nog of men in staatsiekleeding (en
cérémonie) en met zwarte manteltjes moest verschijnen
en of men Z. majesteit als keizer toe te spreken had.
« Neen », antwoordde de generaal, « in geen ander
ceremonieel als waarin gij nu gekleed zijt ! »
Op de tweede vraag antwoordde de generaal
bevestigend, « want », zeide hij, « de keizer is hier
in zijn eigen land. Maar gij moet geene lange toespraak
houden, want die hoort de keizer niet gaarne.
Den 25n Juli begaven wij ons aldus tegen elf
uren , zonder begeleiding der raadsdienaren , in onze
zwarte zijden kleeding, met geborduurde vesten in
onzen wagen naar het hof, alwaar wij, na een kort
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verwijl in de antichambre, met verschillende andere
cavalieren en officieren, die ook op audiëntie kwamen,
doorgelaten werden.
Nu had ik toch de kortst mogelijke toespraak,
zelfs zonder voorafgaande keizerlijke titels, opgeschreven,
en ving aldus aan :
« Om aan Uwe keizerlijke en koninklijke majesteit de
diepstverschuldigde alleronderdanigste, « trouw gehoorzaamste » eerbewijzen voor de voeten te spreiden, en die
in de allermachtigste bescherming en schut van u we
allerhoogste keizerlijke gunst en genade aller onderdanigst aan te bevelen, hebben de hier tegenwoordige
burgemeesters van de allerhoogst koninklijke residentie
en rijksstad Aken de onvergetelijke genade.... »
Zoo wilde ik spreken, maar had ter nauwernood
drie woorden geuit, of Z. majesteit viel mij in de tede,
en vroeg : « Wie zijt gij ? » — Als wij nu antwoordden,
sprak Z. majesteit onmiddellijk verder : « Wel, laten
u de mannen van de Palts nu eindelijk in rust ? »
Als wij daarop met a Ja » antwoordden, en voor de
snel toegekomen hulp en redding bedankten , drukte
Z. majesteit zich verder aldus uit : a Dat waren
moeielijkheden ! ».... Als wilde hoogstdezelve aangeven,
dat die geheele zaak in niets beduidende klachten
bestond. Wij antwoordden dat de zwarigheden bijgelegd
waren (1).
De keizer vroeg verder of de beslissing ten voordeele der stad uitgekomen was. Wij verklaarden daarop

(1) In het jaar 1768 waren namelijk tuskschen den keurvorst
Karel Theodoor van de Palts en de stad Aken oneenigheden.
uitgebroken, wegens de voogdij en de meierij der stad. Hiervan
was zelfs eene tijdelijke militaire bezetting het gevolg. De moeilijkheden werden echter in het jaar 1777 uit den weg geruimd.
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dat ten minste de bijzondere steen des aanstoots weggenomen, en de burgerij tevreden gesteld was.
Hierop vroeg de keizer : « Zijt gij het ook met
den Engelschman (graaf Rice) - eens geworden ? »
Wij antwoordden dat wij hem gaarne toegestaan.
hadden wat in de macht der stad viel, maar betreffende de bosschen. waarop hij aanspraak maakte ,
bestond nog eene rechtsvraag. De onderdanen waren
in bezit van het woud en nog onlangs, door eene uitspraak der hooge rechtbank te Wetzlar, daarin bevestigd.
« Meent gij », zoo ging de keizer voort, « dat uit
het voornemen van graaf Rice eenig nut voor de stad
ontspruiten kunne ? »
Als wij nu antwoordden dat wij vreesden 's graven
goede voornemens in 't water te zien vallen, zeide de
keizer : « Ik geloof zelf, dat niets verstandigs daaruit
kan voortkomen? » (I).
Na eenige oogenblikken zegde de keizer ons vaarwel, en liet ons « met uitstekende genade en gunstbetoon » vertrekken.
Gelijk hierboven gezegd is, was de eerewijn den
24n gelost.
Hierbij moet niet vergeten worden, dat den raadsdienaren aan 't hof de waarde van vijftig ducaten in
kronendaalders als drinkgeld uitgereikt werd.
Den 26n Juli overkwam onzen Akenschen rijksstadafgevaardigden nog eei . geval, wat hier wel vermeld
mag worden.
(1) Graaf Rice had het voornemen zich met 15 iersche
gezinnen in Aken neder te zetten en vervoegde zich in Augustus
1780 bij den grooten raad om een terrein op de Verlautenheide
te verkrijgen. Hij wilde aldaar eene renbaan tot africhting van
paarden aanleggen en gebouwen oprichten, om de paarden en de
bedienden onder dak te brengen. Welken loop die zaak verder
nam, is in 't Akensche archief niet te lezen,
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's Morgens deed de aartshertogin in een amazonenkleed , en begeleid door Z. keizerlijke majesteit ter
linker hand en den hertog ter rechter zijde, met twee
hofruiters en 18 livreiknechten eenen wandeirid. Deze
optocht kwam bij 't uitrijden 's morgens tegen zeven
uur aan ons kwartier voorbij. Burgemeester von Thimus
en ik wij stonden in onze kamerjaponnen aan het
venster van de zitkamer. Toen de aartshertogin ons zag
nam zij haren ronden hoed af, en groette ons vriendelijk,
waarop zoo wel Z. majesteit als de hertog hetzelfde
deden.
Als wij ons nu intusschen aangekleed hadden, kwam
tegen halftien de vermelde stoet nog eens langs ons
kwartier. Wij openden de vensters. Aan het eene stonden
de beide burgemeesters, aan het andere mijn persoon.
De aartshertogin was nog meer dan twintig schreden
van ons kwartier verwijderd, toen zij reeds den hoed
afnam, en uit de verte met een lachend gelaat groette.
De heeren burgemeesters bemerkten, door den grooten afstand, eerst niet dat dit groeten hen aanging, tot
dat eindelijk burgemeester von Richterich dit gewaar
werd, zich boog, en wij hetzelfde deden. Daarop wenkte
de hertogin voortdurend met den hoed in de hand.
De keizer had zich juist naar eene andere zijde
gewend ; het schijnt echter dat de hertogin hem op
onze tegenwoordigheid opmerkzaam maakte ; ten minste
« Allerhoogstdezelve » wendde zich plotselijk om, zette
den hoed af en groette allergenadigst ; welk voorbeeld
door den hertog gevolgd werd.
De hertogin wuifde steeds voort met haar hoedje
en knikte groetend met het hoofd. Zij bedekte zich
eerst weder toen zij de vensters waar wij ons bevonden
voorbij was.
Niemand zal loochenen dat dit voor de afgevaar
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digden eene zeer genadige en allervriendelijkste hulde
was.
Den 27n , 's morgens ongeveer ten 9 uur, kwam
Z. keizerlijke majesteit in ons kwartier en gaf aan de
aldaar wonende vorstin van Lichtenstein ten derden
male een bezoek, zegde haar vaarwel, stapte in eenen
reiswagen en reed van Brussel weg, zonder dat iemand
recht wist waarheen de reize eigenlijk gericht was ;
toen men eindelijk vernam dat Z. keizerlijke majesteit
naar Frankrijk was vertrokken.
Zoo maakten wij eveneens bij zijne Excellentie den
heer minister prins van Starkenburg ons afscheidsbezoek ; wij bevalen hem de stad Aken nogmaals aan ;
wat wij ook deden bij den kanselier van den raad van
Brabant, den heer van Crumpippen.
Nadat nu de beide heeren burgemeesters den 28n
en 29n Juli met afscheidsbezoeken aan hunne vrienden
en kennissen doorgebracht hadden, zijn wij den 3on,
's morgens tegen 4 uur, met extrapost van Brussel
weider afgereisd.
De heer prelaat van St Truiden had ons, bij gelegenheid onzer heenreize naar Brussel, door den bediende
van burgemeester Schwarz (die toenmaals aan den heer
prelaat een pak brieven van wege den burgemeester
Dauven (?) overhandigd had) laten verzoeken, op onze
terugreize hem de eer te schenken het middagmaal bij
hem te nemen. Wij maakten van deze gelegenheid
gebruik ; de heer Burgemeester von Thimus had den prelaat
een paar dagen te voren van onze aankomst verwittigd. Wij aten te middag in de abdij, alwaar wij ongeveer ten half twaalf aangekomen waren. Heerlijk werden wij onthaald....
De dienaren aten te middag in een ander « Gasthaus )).
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's Namiddags, ongeveer tegen vijf uur, reden wij
van St-Truiden af ; 's avonds kwamen wij naar Luik.
Den anderen dag, den 3 i n, om i uur, reisden wij, na
het middagmaal genomen te hebben, af en kwamen
's avonds gelukkig te Aken aan.
Zoover gaat het Diarium.
De wensch der Akensche afgevaardigden, dat de
aartshertogin en haar gemaal « met alle geluk wat zij
zich konden wenschen, tot in den hoogsten ouderdom
de regeering mochten voeren, » werd niet vervuld. Nog
den Y 3n Juni 1 79 I waren zij uit D uitschland naar
Brussel terug gereisd en onder anderen ook te Aken
met groote eerbewijzen ontvangen ; doch kort daarna
maakte het fransche omwentelingsleger aan Oostenrijks
heerschappij in de Nederlanden een einde.
A ken.

R. P.
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P e Jdoeftet ber ; emu ban ^^reberobe o p 't stet
73afeofein Dij 'Ma nen, in b e 17 e eeutv
i^f

door J. H.

HOFMAN.

Om het volksleven der vroegere dagen van nabij
te leeren kennen, is het voorzeker van belang den toestand der huishouding na te gaan, en het oog te vestigen
op de weelde welke daarin, vooral door de aanzienlijke
geslachten, werd ten toon gespreid.
Dit bracht mij er toe een paar inventarissen, ontleend aan het archief der stad Vianen in deze Warande
te plaatsen, waar de tentoonstelling van de meubelen
en het porcelein der jongere heerera van Brederode allicht
een goede figuur zal maken. Ter inlichting gaan eenige
geschied- en geslachtkundige aanteekeningen vooraf.
Toen heer Hendrik van Brederode, in Februari des
jaars 1568, op den Harnhof in het Westphaalsche graafschap Recklinghausen, als balling was gestorven, kwam
volgens zijn testament de heerlijkheid Vianen met de
verdere stamgoederen aan zijne zuster Janne, de vrouwe
van Joost van Batenburg tot Hunnepel, wier dochter
Geertrude in 1573 de rechten harer moeder verwierf,
om na de Pacificatie van Gent ook het werkelijk bezit
te erlangen en tot aan haren dood, in 15go, te behouden. Nu vervielen de goederen aan Walraven van Brederode, uit den zijtak van Cloetingen, bij wiens overlijden, in 1614, ze overgingen aan zijns broeders zoon
Walraven IV, om bij dezes sterven te komen aan
Hans Wolfard, den jongeren broeder van laatstgemelden
heer. Deze was den 12n Maart 1616 getrouwd met
Anna, eene dochter van graaf Jan van Nassau-Siegen
'en Magdalena van Waldeck, doch verloor die vrouw
in 1636. Twee jaren later sloot hij een nieuwen echt
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met Louise Christine, dochter van Jan Albrecht, graaf
van Solms-Braunsfeld, eene oudere zuster der gade van
den stadhouder Frederik Hendrik. Bij deze laatste vrouw
won hij o. a. twee zonen, Hendrik van Brederode,
die in Septemb. 1655 zijnen vader in de heerlijkheid
opvolgde, doch den eersten Juli , 1657, op i9jarigen leeftijd, kwam te sterven, en Wolfert, den erfgenaam van
zijn broeder, die de heërlijkheid 22 jaren bezat, en
op A Juni 16 79 in dertigjarigen ouderdom overleed,.
Vianen met toebehooren ging toen, schoon niet onbetwist, over aan zijne volle zuster Hedwig Agnes, die
reeds in 1684 op 2 7 Novemb. (oud-st.) « naer den noen
omtrent de kloeke vier uren » binnen Leiden uit dit
leven werd weggerukt (1).
Die het bezit der heerlijkheid aan Hedwig Agnes
van 1679 af had betwist, was Florentine van Brederode, sedert 1678 douairiere van Maurits graaf van
Solms-Hungen. Zij was de tweede dochter uit het eerste
huwelijk, de oudste der nog levende kinderen, en bouwde
daarop hare aanspraken, welke echter aanvankelijk niet
wilden slagen. Doch op fg- November, toen de dood
hare voornoemde halfzuster weldra dreigde te treffen,
zond zij hare gevolmachtigden, om te Vianen enz. de
regeering te aanvaarden. Dezen slaagden in zoover,
dat zij werkelijk den 2n Febr. 1685 ten behoeve van
vrouwe Florentine bezit der heerlijkheid namen ; doch
slechts voor zeer korten duur. Want ruim twee maanden

(i) Zie Nyhoffs Bijdragen D. XXIII bl. 293. Daar wordt op
bl. 298 mede inlichting gegeven over het vrouwlijn van Dohna,
in den tweeden inventaris vermeld. Dit laatste stuk spreekt ook
over de markiesin van Mompouillan. Deze is Amelie Wilhelmine
van Brederode, eene volle zuster van Hedwig Agnes, na 1663
gehuwd aan Armant de Caumont, markies van Mompouillan, 'zien
zij o. a. eene docht er schonk, Hermeline, in 1.689 nog minderjarig
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later deed hunne lastgeefster afstand van haar bezit ten bate
van Carel Emilius van Dohna, een' zoon van Christiaan
graaf van Dohna, verwekt bij haar oudste thans overledene zuster Sophie Theodora van Brederode. Maar
reeds in den herfst van het volgend jaar sneuvelde hij
voor Buda in Hongarije, tijdens den krijg tegen de
Turken. Hem volgde nu zijne zuster Amelie van Dohna,
in 1666 gehuwd met Simon Hendrik, graaf van der
Lippe; deze stierf op A- Mei 1697, zij zelve, in de eerste
dagen van Maart 1700. Op h Maart van laatstgemeld
jaar betuigt de magistraat te Vianen zijne vreugde aan
hun zoon Frederik Adolf, dat deze « sich voor onzen
souverain heeft verklaert ». In 1718 gestorven, werd hij
opgevolgd door zijn' zoon Simon Hendrik Adolf, die
in het najaar van 1725 de heerlijkheid van Vianen
met al hare gerechtigheden verkocht aan de heeren
Staten van Holland. Op 2 Novemb. van genoemd jaar
had te Vianen de plechtige inhuldiging plaats.
Dat ik om den wille der geschiedenis hier iets
breeder hebbe uitgeweid dan tot verstand der volgende
handschriften streng noodig was, zal de lezer naar ik
hoop, mij ten goede duiden. Nu blijf ik hem nog de
mededeeling schuldig, dat vorengemelde Hans Wolfert
van Brederode o. a. twee zusters had, Margriete, getrouwd
met Francois de la Place, burggraaf van Manchaux,
op den inventaris vermeld als de vrouwe van Mansouw,
en Helene, die gehuwd was met Steven Gans vrijheer
van Putlitz, Wolifhagen enz. Op deze laatste slaat de
volgende kondschap uit het archief der stad Vianen
« Schout, burgerm r ende regeerders der stadt Vianen
certificeren... dat vrouwe Helena van Brederode, douariere
van Putlitz, loflicker memorie, binnen deselve stadt is
overleden in den jare i 666, ( : gelyk op het blasoen in
de kerck kan worden gesien) « .... Des t'oirconde.... het
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stadts zegel up "t spatium... gedruckt, den 9 Febr. 1693. »
De hier gemelde is blijkbaar dezelfde als de vrouwe
van Potelits, aan het hoofd van den eersten inventaris
genoemd.
Of dit stuk zijn ontstaan dankt aan den veldtocht
van 1648, waaraan Hans Wolfert als veldmaarschalk der
Staten deelnam, of aan de komst van prins Frederik
Hendrik, die op 9 Juni over Vianen naar het leger
trok, ofwel aan nog een anderen invloed, moge de lezer
na inzage zelf beslissen.
Wij deelen de lijst mede zooveel mogelijk overeenkomstig het handschrift.
Inventaris van de meubelen, die bevonden sijn op den huyse
Batestijn, gemaeckt bij onsondergeschr. door schriftelijcke
last van sijn Exci e (Hans Wolfert) van Brederode van
date den 16 Junij 1646, in 't bijwesen Haer Gen. van
Potelits op op den ..... junij daeraen volgende.

Eerstelijcken de meubele zijnde in de blouwe camere
bevonden
Acht stucken tapijts met personagen, sijnde de history van
Cadmis.
Een root carmesijn-fluweell leedekant-behangsell met , rabate
onder ende booven, bebooit langsaff met passemente toesoiers,
met beheemelse ende bonne grasis, — alles compleet.
Een eycke ledikant met 4 bollen daarop, een sprij van root
fluwell daerop, alleens geboort, gevoedert met root arremesijn ; de
gardijne van damast.
Een root fluweel taeffelkleet, alleens geboort, op een eycke
taeffell met een kleet van root leer daer over.
Vier root fluweele armstoelen.
Ses andere mants-stoelen van root fluweell.
Vier roode vouwstoelen van root fluweell.
Een fijn bed met brede blouwe streepen.
Twe oorkussens ende hooftpeulie van 't selve, met een matras
van blouw en wit gestreept.
Een oudt kort tapijt-vlue (1).

(i) Staat voor : tapis velue.
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Een wit tierentij beddecleet.
Twe deeckens, een root en een wit.
Twe koopere brandtijzers (i).
Een ijzere schup en tang met koopere knoopen.
Een bedtpan.
Een schilderij voor de schorsteen, van Bijlert.
Een kort blouw gardijn voor de venster.
In de garderoop :
Een behangsell van kraeckstoff met bloemen van root en
donckergroen.
Drie stoelen sonder leunen met groene franie.
Een groote ander stoel met geele vr.
Een houtwerck ledikant met 2 vergulde appelen
Een bed met sijn hooftpeulie en een kussen met breede
blauwe streepen .
Een roode en een witte deecken, geteeckent G. C. — J . W. A.
Een beddecleet van tierentij, get. als booven.
Een taeffeltgen van eycken met een root geblaut (2) cleet.
Een swart vierkant koffer, daer men de kussens in leyt.
De gravenkamer boven de blouwe kamer, of schilderijen-camer :
Acht stuckken tapijts met een voor de schorsteen van fulasie.
Een en twyntich schilderijs als : heer Reynouwt, Lodewijk,
Heyndrick, Walraven, Florys, heer Walraven de seste, Johan
Wolphert, Reynout d'leste, syn Excie toe hij jonc was, mevrouwe
van Foun, 2 vrouwe van Brederode, vrouw van Pootelis, en
(vrouw van) Mansouw en 7 kinderen.
Een eycke ledikant, op het ledikant met 4 vergulde ballen,
met een root scherlaekens behangsell met armesijn ( 3) gevoedert,
met gouden passeme(n)t toesoiers ende franjen, mette dubbelde
rabbatten onder ende boven de gardijnen ende bonne grasis van
't selve, de sprey van 't selve ende een taeffelkleet utsapra, doch
maer gevoedert met root linnen, een eycken taeffelken, een paeylias
Van kanefas.
Een matras van root en blauw gestreept.
Een root en een witte deecken, get. de witte V. de roode B C.
Vier hoofdkussens geteekend G. C.

( i) Vermoedelijk hetzelfde als wat hierachter heertijzer =
haardijzer wordt genoemd , gemeenlijk ter weerzijde van den
haard bevestigd, om tang, schop enz. er aan te hangen.
(2) Misschien c 'dat er : geblant.
(3) Misschien :,raat hier : armelijn.
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Twe armstoelen, en tien manstoelen van root scherlaecken en
vergulde naegels.
Een stuck oudt tappyt flue voor 't bed.
Twe groene gardijne voor de vensters.
Twe brandtijsers met koopere knoope.
Een bedtpan.
In de garderoop :
Twe oude swarte leere stoelen.
Een ledikant, daerop een oude deecken met root gevoedert.

In zijn Exi e earner
Acht stucken tappijts van de storie van Jooseff.
Voor de schorsteen een schilderij van van Kampen.
Een root fluweel ledikant met sijn hemelse binnen buyten en
onderste rabatten met armesijn gevoedert, met de vier bollen,
alles geboort met brede goude en silvere passementen en groote
Iranien rontom, de lisse van deselve passementen op de hoecken.
Daartoe een sprey van root fluweel, geboort ende verciert
mette selve passementen fraenjen ende lissen.
Een root fluweell taffelcleet ad idem gevoedert met root linnen.
Een hoese van root say met kleyne fraenjen rontsom het
ledikant.
Twee groote fluweele armstielen met pass(em)ent gout en
silver, metre fraenjen .
Ses roode fluweele mansstoelen met fraenjen -van gout en zij.
Noch ses tabeletstoelen van 't selve.
Een geborduurt Indiaans taeffelcleet.
Twe eycke viercante taeffels.
Een cleyn ront vouwtaeffeltgen van neuteboomen hout.
Een kanefas paeljas.
Een gestreept satijue matras van blauw en geell met een
hooftpeulie daertoe.
Een bed en peulie met groote blouwe strepen, get. M. C.
Drie hooftkussens, get. V. B. H.
Noch een, geteeckent J . W. A.
Twe koopere brandtijsers met tang ende schop.
Twe vergulde geeredons.
Een korolijne kroon met vergulde pijpen.
Twe roode gardijnen voor de vensters.
Een groote spiegell.
Een groot tapt vleu onder 't ledikant.
Een roodt laeckens vouwscherm.
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In de garderoop :
Een behangsell van geel damast met linne gevoedert.
Een taeffellkleet van 't selve.
Twe tapy vlue taeffelkleder, een op, een onder de taeffel.
Twe eycke taeffeltgens.
Twe armstoelen; — twe met leunen ;
Twe taboretten ; alles van 't selve fousdamast , met linne
kleeden overtrocken.
Drie geele gordynen voor de vensters.
Vijff spiegels soo groot en cleyn.
Een hangent tabolettie.
De prent van den hoff tot Rijswijck.
Een teene schermtie met een ijsere voet, een heertijser, een
schup en tang met koopere knoopen, een vuyre schabellige en
een oudt blauw stoeltgen.
In Haer Genaden Camenet :
Een behangsell van goudeleer en bloempotten.
Vierentwintich schilderye, altemael grave van Nassauw.
Noch een nachtbalet.
Een stuck spoockere van Sachtlever.
Een lantschap. — Een van Savere.
De stadt van Vlissingen. — 't Huys te Cleeff.
De fruytagie van Bosgart.
Een lacke taeffell, daeropstaende een versilvert kastken.
Een schribine met swart fluwell, synde met gout en silver
geboort, staende op een eycke voet, met een Indiaens linne kleethgen daerover.
En hangent gesloote glase kas, daarin allerhande fraeicheyt.
Daerboven op ses postelijne flessen met een bloempot.
Twee hangende taboleties, daerop staende op yeder tien stucx
posteleyn.
6 stoelen, twe met armen, twe mans- ende twe vrouwstoelen
alles van colonbijn-fluweell met sijde fraenjen en vergulde naegels.
Een banckstoell met geblomtte neyt fluweell.
Twe groene armesyn gardyne voor de vensters.
In de schorsteen een glaese fles.
Twe glaese kannekens.
In Haer Exc" cantoir :
Behangen met vergulde oude leeren, met schilderyen daerin.
Een eycke taeffell. Twe vuyre schrage.
Een vuyre kist met een hangslotie daeran.
Noch een oude Spaensche stoell.
Een wit mantie, daerin een ouwe gefugeerde rock.
3 paer .witte nieuwe schoenen.
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In de nieuwe anteschanble :
Behangen met groen en silver leer.
Voor de schorste(e)n een schilderij van het huys te Brederode.
Vier stoelen met leunen van seegroen laecken, met wit en
groene syden fraeynjen.
Te vrouwestoeltjes, alleens bekleet.
Een eycke taeffell met een laeckens kleet ende fraeynjen van
't selve.
Twe brandtijsers Met koopere knoopen.
Een ijsere tang; manckeert een schup.
Een groene slaepbanck achter de silver gebloemde leeren.
Een bed en peuli met breede strepen, get. J. G.
Een roode deecken met wit gevoedert. J. W. A.
Twee oorkussens geteyckent : M. C.-J. W. A.
In 't cantoir van Zijn Ex tic :
Behangen met groen honscooten,
Een bijbileteecq , waervan d'inventaris onder d'secretaris is
berustende.
Een Spaensche armstoell met een root kussen daerop.
Achtendartich conterfeytsels, soo groet en cleyn.
Een zeestorm. Een prent van Sinode.
Een heertyser ; een ysere tang.
Een schilderij van Haer Gen. loffel. memorie sitten(de) op
een stoell.
Boven Syn Exc' e cantoir :
Een ledikant behangen met groene witte sayen.
Een oud bed en peulie met groote blouwe streepen, get. j. W. A.
Twe roode deeckens, get... met B. C. — J. W. A.
Een wit beddekleet ongeteyckent.
Een eycke taeffell met een vuyre voet en een groen cleet daerop.
Een eycke cas, daerin het fijn lijnnewayt.
Een Spaense stoell.
Een matte stoell met oudt tapyt kussen daerop.
Een ijsere tang en een schup.
Een groot silver koelvat.
Een groot viercant plat coffer, soo Jrijntgen seyt, met silvere
geschulpte schotelen daerin.
Noch een coffer met het silver van Haer Extie daerin, son
Jrijntgen seyt.
In 't saleth :
Negen stucken tapyts van de stotie Harckelus (1)
De conterfeytsels van Zijn en Haer Hooch t in 't groot.

(i) d. i. Hercules.
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Zijn en Haer Ex tle in 't groot.
De sphilderye van Arestoteles voor de schorsteen, met een
blauwe armesyn gardijn.
Drie groene gardijnen voor de vensters.
Twe eycke taeffels ; een tapy vleu op de taeffell.
Vierentwintich stoelen met Engels tapyvleu, daeronder begreepen twe armstoelen.
Twe kopere brandtysers met een yseren tang.
Een vuyre schencktaeffelge.
In 't toornken :

Een conterfeytsell van een van de oude heeren.
Den boom van 't geslacht van 't buys te Brederode.
Den boom van 't geslacht van Nassauw.
Een oudt taeffeltgen met een rooth honskoote cleet daerop.
Een vuyre slaepbanck, daerin een bed en peulie, get. M. C.
B. H., peul. J. W. A.
Twe deekens, een groen en een blouw.
Twe oorkussens, get. met lapiens.
Een secreetstoell, becleet met groen.
Een Spaense stoell.
In de zaell :

De twaelff keysers.
Vier houwte armen met koopere kronen.
Drie eycke kassen.
Twe eyeke schabell.
't Wappen van Brederode en Nassauw voor de schorsteen.
Drie en sestich musketten, soo roers als kaecken.
Tien oude spiesen.
Twe ysere brandtijsers.
In den hoomrs kamer aen de zaell :

Een eycke ledikant met groen wolle behangsells ; daerop :
Een bed ende peulie, get. bed W. A. X. R. G. — peul
V. H. W. A.
Twee kussens, get. V. H. — J. W. A.
Twe deeckens, een blouw en een wit.
Een eycke taeffell met een groen en swart geblomt cleet daerop.
Drie Spaense stoelen, soo gesij(t) wordt, den hooffm r een aff
te competeren.
Drie koffers.
Boven den hoomrs camer :

Een vuyre koets met blouwe gardijnen en een schorsteencleet.
Veel ouwe antycke drinckglaesen.
Een St Huyberts horn.
Veele viesse met allerley gedisteleerde wateren.
Verscheyde bundels met garn en was van Haer Extle,
Een spiegell.
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De caemer op de trap :
Een vuyre koets met groene gedruckte guardij(n)en en rabat.
Een bed en peulie get. met een lapie van fransyn.
Twe hooftcussens, d'een (get.) met een lapie ende d'ander B. L.
Een oudt beddecleet, een groene deecken — J. W. A.
Een vouwtaeffell met een oudt taeffelcleet.
Twe oude groene stoelen.
Een wiel ende een teene scherm.
Op de camer van 't freyling van Brederode :
Acht groote en drie cleyne stucken Enggelsche gestreepte tapyt.
Een ledikant met swart en geelt geborduyrt fluweell en dubbele rebatte onder en boven van 't selve, de gardijnen van geel
en swart armesijn.
Een math van biesen.
Een matras van blauw en with.
Een bed ende peulie met cleyne streepen, get. B. M.
Twe oorkussens, get. J. W. A.
Twe deeckens, een groen (get.) B. N., en een root B. C.
Een tierentey beddecleet, get. J. W. A.
Een roll, daerop een bed erfde peulie, ongeteec.
Twee kussens, get. B. C. -- J. W. A.
Een blouwe deecken, get. J. W. A.
Een vuyre kist, daer eenich linnen in is.
Een oude stoell met een turfton.
Een konterfeytsell van een doot kent.
3 blouwe gordijnen voor de vensters.
Vier beunstoelen met gestickte vlammen.
Een vuyre taeffell met een gest(r)eept cleet.
Een tapye vleu voor 't bed.
In 't gardderoopie :
Een eycke kasgen.
Een taeffell.
Twee betpannen.
Een vuyre secreetstoel.
Noch in de ganck in 't opkoomen een eyken kas.
Op de Joffrouwecamer :
Een ledikant met een geel en (s)wart gedruckt behangsell.
Een bed en peulie met blouwe smalle streepiens. J. W. A.
Twe hooftkussens, get. F. 0. — J. W. A.
Twe deeckens een wit, een groen, get. B. C. en J. W. A.
Een oudt vuyre taeffeltgen.
3 oude stoelen.
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Een groen kussen met het wapen van Brederode.
Twe prentschilderye.
De gebroocke graeff van Mansvelt.
Een oudt groen scherm.
Een blouw kletgen voor de schorsteen.
Op de kamer van freyling Praysiackteyne :
Behangen met Engelsche streepkens, tot tien stucken .
Twe tabeletjens, een vergult en een swart.
Een versierde parlemaerstack.
Een oudt ledickant met swart en geel geborduyrt mette wapens
van Delft, ende geele saye gardijnen .
Een bed en eene peulie met breede blauwe streepen, get. J. W. A.
Twe kussens, get. 't een F . 0 . , 't ander J. W. A.
Een roode Enggelsche deecken.
Een roll.
Een bed en peulie, geteeckent B. C.
Een groene deecken met root gevoedert.
Een oudt taeffeltgen met een lay en een gestreept cleet.
Twe cleyne viercante stoeltgen .
Een ijsere tang, een oude blouwe gardijn voor 't venster.
Een beddecleet, get. V. W. L.
Op de meechde kamer :
Drie vuyre koetsen.
Noch een bed, get. J . W. A.
Een peulie, ongeteec.
Een groene en een witte deecken met lapiens.
Noch een bed en peulie met groote blouwe strepen J. W. A.
Noch een bed met grote blauwen strepen, onget.
Een groene laeckense peulie.
Een groene deecken, get. 3. W. A .
Een oude vuyre taeffell.
Twee oude stoelen.
Negen schaften.
Een yseren tang.
Noch een oudt eycken taeffel.
Op de meuble camer :
Een bed met een peulie met groote blouwe strepen, B. J.
Noch een bed en een peulie met cleyne strepen, get. J. W. A.
Item noch een peulie met brede strepen, get. B. C.
Een beddecleet, get. B. J.
Een groote witte deecken met geel gevoedert, get. J. W. A.
Een oude witte deecken .
Een lanck en een kort blouw laeckens taeffelcleet.
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Een oudt root taeffelcleet.
Vier secreetstoelen, een root, een groen, en twe swarte.
Drie oude sittekussens.
Een vuyre kas ; daerin :
Vier. vergulde blouwe armen,
Een schiltpadt.
Verscheyde custodien voor 't vergult werck met verscheyde
ramen.
Noch verscheyden houtwerck als ledikant en stoelen, buvet,
pars, kisten, als anders.
Een groote teene slaepmat.
Noch een hooch viercant ijser, hoorende tot mijn vrouw Heert.
Een roode laeckense deecken, (e)en schermcleet, 2 witte deeckens.
Voor de bottelerij :

Een bed ende hooftpeulie met groote blouwe strepen. B. H.
Een gevoerde deecken.
Twee kussens, get. J. W. A.
In de bottelaerij :

Twee eycke kasten.
Een eycke anrechtbanck.
Een vuyre taeffell.
Een eeycke pars met een mantelstock.
Een vuyre bancksken met een leun.
Een vuyre brootkist.
Een keerslay.
Ses schilderijen.
Een coopere coelvath.
Een copere lantern en betpan,.
Een disteleer klock.
Schup en tang van ijzer.
Twe rasters.
Een wit towegen ; een glaese flesche met twee pijpen ende
silvere vergulde decxsel.
In de kasse gevonden een parceleyne kanneken met een
silvere deexsel.
In de eedtzaell van de knechts :

Drie vuyre taeffels met ses schabellen, daeronder een eycken.
In de hooffmrs eedtzael :

Een eycken uyttreckende taeffell.
Een eycken en een vuyren schabell.
Een cleyn schabellichgen.
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Een sPaensche stoell.
Een oudt buffeth.
Een eycke oudt koets-ledikant met 3 oude gardijnen ende een
rabatie daertoe.
In de ganck nae de keucken :
Drie groote kisten.
't yser ende de plaete tot een kachgello.
In de keucken :
Vier coopere ketels groot en cleyn.
Twe taertpannen.
Twe coopere scheppers ende een cooper pannicken.
Een cooper doorslach.
Een vijsell.
Een coopere schuymspaen.
Twe ijsere en een coopere braetlepels.
Twe ijzere braetpannen.
Drie groote yzere speeten.
Twe braeijtsers.
Een spit dat sichselver weynt.
Een haelboom met vijl hangende haelen.
Een groote rooster.
Twe tangen; een groote ijsere asschup.
Een vout hengell; een hangijzer.
Drie emmers; verscheyde eerdewerck.
Opte trap van de keucken :
Twe spijskorven, d'een met bliek.
Onder d'trap :
d'Groote viercante taeffell van twaelff persoenen.
In de secretarie :
Een oude eycke koets met geele en roye saye gardijnen ende
rabat.
Twe taeffels (i) met eycke blad e.
Twede oude mans- en een vrouwestoelltgen.
Een vuyre kas.
Een groot en een cleyn ysere treft.
Een groot ijzer confoor.
Een ysere tang.

(i) In 't H. S. stond : twaeffels.
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In 't washuys :
Vier tobbe groot en cleyn.
Een waterton.
Een fornays ; een groote coopere keetell.
Op de wapencamer :
Drie vuyre betsteden.
Een bed en hoffpeulie met brede blouwe strepen, get. B. H.
Een roode deecken met wit gevoedert, get. J. W. A.
Een gestreepte haere deecken met groen gevoedert.
Twe kussens, d'een get. met J. W. A.
Een bedde , geteeck. Ten Bos en een hooffpeulie , get.
W. A. X. J. E. met een kussen onget., alles met breede streepen. (i)
Een witte deecken get. B. R. en een groene deecken met
een blouw lapie, welcke twe bedden sijn behangen met groene
guardijnen ende de rabatten met franien.
Een oudt bed, get. met fransijn : ten Bosch ende een hooff
peulie, get. met 2 lapiens.
Daerop een deecken met witten bay gevoedert get. J. W. A.
Twe garcljnen, geel en groen gestreept en _ een rabatie van
't selve ende franien.
Een bed en een hooftpeulie met smalle streepen, get. J. W. A.
Een haere gestreepte deecken met groen laecken gevoerdert,
get. J. W. A.
Een bed met een hoftpeulie get. J. W. A.
Een roode deecken met groen gevoedert.
Een oudt bedt met brede strepen en een hoftpeule met smalle
strepen get. J. W. A., met een roode deecken met wit gevoedert.
Noch een overich hooftpeulie (met) smalle streepen, onget.
Een eycke bladt met vuyre schragen.
In de stooff, daer menvrouwe Poothelits eedt :
Behangen met leeren van swart en goudt.
Een swart mans hoge armstoel.
Boven op de vergulde camer :
Zijn de gouwe leeren ende ledikant gebracht in de kamer,
daer joffrouwe van Cloetingen gestorven is.

(1) In 't H. S. stond : streeten.
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In de garderoopies, niet dan 't geen de vrouwe van Potelis
,
is competerende.
Op de oude kindercamertie is niet dat sijn Exc ie (toe)compt
als een cleyn taeffeltgen met een oudt blauw laeckens cleet, geboort
met passementen vijff Spaense stoelen en een kinder stoeltie met
Engelsch moket.
Op de kindercamer :
Behangen doorgaens met Franse streepies,
't Paffeljoen en twe ledeeckanten met sijn toebehooren, 't welck
mette freylings overall reyst, met verscheyde kindergoet.
Twe slaepbancken.
Twe beddens, get. d'een G. C., d'ander J. W. A.
Twe peulens (get.) d'een G. C., d'ander J. W. A,
Twe oorkussens (get.) J. C.
Drie deeckens, (get. l e) J. W. A. (2 e) niet, (3 e) root J. W. A.
Een oudt beddecleet.
Twe cantoire cleeden gioen en swart leggende onder de
slae(p)banck.
1 Groene scherm.
Een Spaense stoell.
Op te petegogescamer
Een vuyre koets met witte linne gardijnen met een gesteecke
rabbat.
Een groene deecken met wit gevnedert get. J. W. A.
Een achtkant eycke taeffell.
Een oude vuyre taeffel.
In de roode kamer :
Behangen mette leeren, gout ende root.
Een eycke ledekant mettet verhemeithe ende rabb(att)e onder
ende boven van root en wit satijn, geborduurde letteren daerop,
met root ende witte armesijne 'gardijnen en een rollkoets daeronder.
Een eycke taeffell met een tappie vleu daerop.
Twe gesteeckte leunstoelen en een cleyn.
In 't eetsaeltgen van de vrouwe van Potelits volck :
Een vuyre koets met deuren,
Een eycke kas(s)ie.
Een groote eycke kist.
In de garderoop van de royde kamer is niet, als dat menvrouw
van Potelits is competeren(de).
59
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In de garderoop van Venusbergen
Een vuyre koets met twe blouwe gedruckte saye gardijnen
en een rabbattie.
Vyf conterfeytsels van oude capiteynen.
In Venusbergen :
Behangen met witte netten.
Een eycke buffet.
Een eycke taeffeltie met Oostinjes cleet daerop .
Een eycke ledekant met behangsel) van blouw en swart gedrukt met Isabelle-fi aienjen.
Een bed en een peulie met smalle streepen, get. J. W. A.
Twe kussens, get. B. C. -- V. B.
Twe deeckens, een groen, een wit, get. J. W. A.
Een beddecleet, J. W. A.
Twe Spaense stoelen.
Twe ijsere brandtysers.
Een conterfeytsell.
Noch een ledekant van gesneden eiken hout, behangen met
een wit net, met witte.... frangen, zonder bed.
De groote Gaelderij
Twe groote ko ffers met ysere banden.
Drie swarte fluweele stoelen met armen.
Twe oude groene stoelen.
Vier schilderijen soo groot en cleyn.
Een groote kaert van de Overweert.
Een prentie op satyn gedruckt van een vloot.
52 conterfeytsels groot en cleyn.
Vier leere leunstoelen.
Opte poort in 't incoomen :
Een bed en een peulie met smalle strepen, get. J. W. A.
Noch een oude gevoeyerde deecken.
Opte middellcamer :
Een eycke ledikant met een root laecken verheemelthe.
De rabatten onder en booven, met swart geborduyrt ende
fraienjen, ende roode honskoote guardynen
Een bed en peulie met groote blouwe strepen, get. J. W. A.
Een hooftkussen get. B. C.
Twe deeckens een groen, een with, get. J. W. A.
Een vuyre taeffel met een kleet van groen) en swart daer op.
Een eycke buffet,
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Twe Spaense stoelen, een oude matstoell.
Een tapytkussen.
Een groene gardijn voor d p venster.
2 Brandtijsers met een ijsere tang.
De achterkamer van de poort :
Een vuyre bedtstee.
Twe gedruckte guardijne met een rabattie
Een eycke buffetie.
Een ouwe vrouwstoell.
Boven de poort de lackeyekamer :
Drie vuyre betsteden.
Een bedt met een hooftpeulie met cleyne strepen, get. J. W. A.
Een groene deecken geteeckent alleens.
Een oudt bed en een hooftpeulie met grote strepen, get. ut
supra en een oudt tapijte deecken.
Noch een bed met een blouw hooftpeulie, get. J. W. A.
Een rooye deecken met wit gevoeyert.

Tinnewerck :
Twee lampetschotels met haer potten.
Negen dryeponts diepe schotelen.
Vijff dousijn en vier taillieuren.
Twaelff Engelsche kandelaers, daervan twe de pijpen boven
affgeloop(en) zijn.
Eenen kandelaer van oudt fatsoen.
Vier zoutvaeten ; twee bierbeeckerkens.
Elff waterpotten; een spoechbeckentgen.
Twe affgeloopen schotelen.
Een taeffellbordt ende een kandelaer.
Vijff tinne leepels.
Een tinne trechter.
Nota : Twaelff tinne schotels mede naer het leger genomen;
twee oude kandelaers, een lampet.
Coopergoedt :
Drie pijp-kandelaers.
Vier blaeckers.
Een schepbecken.
Inventaris van wegen 't linwayt van Zijn Exi e van Brederode
op 't huys te Bastesteyn tot Vianen, gelijck 't selve
bevonden is op den 25 Juni 1646, als volcht :
In beyde de kassen staende op de groote zaell :
Vooreerst 2 taeffellaeckens enckelt Vrijes werck, lanck g (el)
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en get. J. W. A. -- Bevonden dat van deze 2 taeffellaeckens
affgesneden zijn 2 schencklaeckens, get. utsupra.
Een taeffellaecken, de Engelsche roos, lanck 7 ellen, gelijck
op den ouden inventaris get. met B. H., ende nu geen letters op
bevond en.
Een taeffel. van de oude lavenderblom, lanck ses ellen, ende
noch een schenckl. van 't selve werck, lanck drie ellen, get. W. B.
Een taeffel. van 't schaeckbordt, lanck acht ellen, get. W. B.
Noch drie schencklaeck. van 't selve werck en merck, te
saemen lanck acht ellen.
Acht Veneetse taeffel., het meestedeel heel oudt, het lancxte
lanck acht ellen, get. met allerhande letters.
Ses taeffel., ' de nieuwe lavenderblom, een lanck vijff ellen
ende een van drie ellen en een vierendeell, noch een van twe
ellen en een vierendeell, noch een van dardalff ellen ende noch
een van dardalff ellen, noch een heel oudt ontbruyckbaer, lanck
dardalff ell.
Een oudt taeffel., de roosekrans lanck vijff ellen, get. met
nastelgatie -- 0.
Vier taeffel, van Pavye, lanck zijnde yder vier ellen.
Een taeffel. van Utrechts werck, lanck scherp zeven ellen,
edoch op de vootstaende inventaris get. op acht ellen.
Een oudt schaeckbortstaeffel., lanck scherp vijff ellen.
Twe Pavye-laeffel., yder lanck vijff ellen.
Drie ontbijtlaeckens.
Vijff drijlke taeffel., yder lanck ses ellen, gemaeckt in 't jaer
1642, get. J. W. L.
Tien drijlke handdoecken, gemaeck(t) en geteyckent als boven.
Twe taeffel. van 't Jerusalemsche cruys, 't een lanck ses ellen
en 't ander drie, get. als boven, gemaeckt 1643.
Een oudt taeffel., lavenderblom, lanck ruym twe ellen anderhalf
N, ierendeel, onget.
Een oudt taeffel., Utrechts werck, lanck ruym vijf ellen ende
get. met een blouw kruys.
Een oudt Pavye-ontbijttaeffel.
Servetten
Vierenvijftich servetten van enckelt Vries werk. get. J. W. A.
Sestien servetten van de Engelse roos.
2g Servetten van 't schaecbort, op nieuws get. J. W. A.
28 van 't schaeckbordt, get. met drie swarte sije steeckens
over de soom en waeronder eenige get. syn H. W. en andere W. B.
43 Servetten, Veneets, die seer oudt sijn, waeronder eenige
geteyckent zijn met allerhande letteren.
21 Servetten, Pavye, get. met een steeckie.
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14 Servetten, fijn roosekrans, onget.
36 Servetten, lavenderblom, daeronder zijn 26 geheell ouds.
38 Nieuwe servetten van Pavie, get. J. W. A.
Tien oude Pavye servetten, get. met een steeckie.
3q Pavie servetten, groff, get. met j. W. L.
14 Servette, lavenderblom, groff, get. utsupra.
4o Servetten van Jerusalemse kruys, gemaeckt in 't jaer 1643,
get. ut supra.
38 Servetten, lavenderblom, get. ut supra, gemaeckt in den
jaere 1643.
23 Servetten, Utrechts werck, gemaeckt en get. als vooren.
22 Nieuwe Pavye-servetten, gemaeckt in den jaere 1645,
get. utsupra.
40 Servetten van 't Jerusalemtie kruys, gemaeckt in den jaere
1645 get. J. W. L.
Slaeplaeckens:
12 Peer anderhalffblaense laeckens geteeckent J. W. L. beginnende met n° 1 tot n° 12.
9 Paer laeckens van dardehalffbaen.
2 Paer van dardhalve baen; deze ende de voorgaende negen
paer met verscheyden geteeck., als sommige J. L. B., W. B.
sommige J. W. A.
8 Paer twebaense laeckens, get. H. W. A.
1 Paer twebaense laeckens.
9 Paer twebaensche laeckens, daervan vijff paer get. J. W. A.,
d'ander drie paren B. W., 't ander paer get.
3. Paer fijne anderhalffbaense laeckens, get. met een nescelgat
en J. W. A.
9 Paer heel oude anderhalffbaense laecken, sommige geteeckent
J. W. A, dander teeckenen van ouderdom versleten.
1 i Laecken van anderhalf baen.
10 Ander halffbaense laeckens get. V. -- J. W. A.
4 Paer nieuwe stallaeckens, get. J. W. L.

Sloopen :
11 Fijne fluinen, get. H. W. A. met een nescelgat van
wit garen.
13 Fluinen, get. H. W. A.
6 Fluinen met cant, waervan twee van catoen, get. B. H.
2 Cleyne fluinen, get. B. H
13 Fluinen, heel out, get. en onget.
13 Fluinen, get. J. W. A.
2 Lange fluinen, get. J. W. L.
10 Oude fijne fluinen. W. B.
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12 Nieuwe fluinen, get. J. W. L.
3 Nieuwe hantdoecks, get. J. W. L.
8 Damaste gardynen.
4 Linden guardinen .....
2 Drille gardinen.
1 Wit gesteecken garen behangsel van een ledecant met zijn
toebehooren.
1 Stuck van een oudt laecken.

In een kas, staende op de groote sael bevonden

1 Fluelen kleet over een groot lijck, 6 banen.
1 Over een clein lyck, 2 banen.
2 Kercktapijten met frange van alderhande coleur.
I Turckx-tapyt.
Drie geblomde en een effen fluelen kussen van S.... met twe
grote en cleine quasten.
I Blauw laeckens cleet tot de tafel in 't salet, heel lang.
1 Groen laeken(s) tafelcleet.
1 Witte en een gele wollen deken met een witte tierentey
bedd ecleet .
1 Roode cherge hoes van een ledecant met vitten en Orayne
ft ange.
1 Lang root leer op de tafel.
1 Root en een groen cherge cleet, over twe secreetstoelen.

Het handschrift dat hierboven in druk gegeven werd
is geen oorspronkelijk stuk; 't is een gelijktijdige kladde,
soms moeilijk leesbaar; doch voor ons doel, de kennis
van het volksleven, voldoet zij naar wensch.
Het volgend stuk is genomen naar het origineel en
verstrekt inzage van een deel der nalatenschap van het
vrouwlijn Hedwig Agnes van Brederode :
Huyden den 20 Februari 168g hebben wij Lambert van der
Wael substituet-schout, Wynoldus ter Bruggen ende Peter van
Oosterum schepenen der stede Vianen ter requisitie van de heeren
Paget de Bragard ende Johan Barckhausen als gemachtichdens
van den hooghgeboren hee r Simon Henrick, regerende grave en
edeler heer ter Lippe etc., door Johan van Schoonhoven, beedichde vendumeester der stadt Utrecht, geassisteert met Jan
Janssen Hamont, ledekantmaecker alhier, beyde daertoe bij ons
versocht ende geassumeert, ten onzen overstaen doen aestimeren
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de naergespecificeerde meublen, neergelaten bij het hooghgeboren
froulyn Hetwich Agnes van Brederode g. g., ende gelegateert
aen mevrouwe de marquize van Mompouillan, aen het froulyn
Marie Louise van Dona ende aen het froulijn Hermelina van
Mompouillan respective, -- soo als wij deselve hebben bevonden
op den huyze Batesteyn bij Vianen, volgens den generalen inventaris daervan voor desen ten overstaen van schepenen deser stede
gemaecht, die bij ons daerop is naergesien ; welcken volgende
de voorn Johan van Schoonhoven op den eet van syn ampt, ende
desselfs assistent Jan Janssens Hamont op den eedt, die hij
daertoe in onsen handen heeft afgeleght, de voors. meublen,
naerdat deselve alvorens bij haerlieden wel waren gevisiteert ende
besichticht, naex haer beste kennisse in oprechticheydt hebben
getaxeert ende geëstimeert, waerdich te wesen als volcht
Gelegateerde meublen aen mevr. de marg. van Mompouillan :
(Guld.)(St.)(Pen.)

I Root fluwele ledekant met brede goude en silvere

passementen, met de stoelen daertoe behorende,
't bedt, matras en geele pluymen te samen op 900 — o -- o
rho — o — o
Het beste Turx parterre op
rDe tapiseryen van de historie van Joseph op . . 63o -- o — o
3 Stucken apart behorende tot deselve tapyseryen op . 1 8o — o — o
Een kleyn schiltpadde cabinet, staende op het
75 — o -- o
porceleyne cabinet, op
De helfte van 't porceleyn, waervan de taxatie
hier achter volgen sal.
Aan 't froulijn Maria Louise van Dona
Een groen flueel geborduert ledekant, met de
stoelen, taeffelkleet, bedt en matras daartoe
behorende, op.
Het tweede Turxe partes re, op .. . . . . . ..
De tapijten die gehangen hebben in de kamer van
Haer Exie synde een verdure, op. . . . . . .
De helfte van 't porceleyn waarvan de taxatie
hierachter volgen sal.

600 -- o -- o

75 --- o — o
225 ---- 0 -- 0

Aen 't froulijn Hermelina van Mompouillan
Een grouw fluweele calla ledekant, met de stoelen,
bedt en matras daertoe behoorende, op . . e
De tapiserijen ons aengewezen, op .

35o - o — o
31 - I o — o
(4041 --

10 -

o)
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Alle het porceleyn, soo als het volgens den generalen inventaris gevonden is op het porceleyne cabinet. waervan aen
mevr. de marquise van Mompouillan ende 't froulijn
Marie Louise van Dona yder de helfte is gelegateert, is
geëstimeert als volcht :
Eerstelijck 't geene staet in kast aen de oostzijde van de glasen,
beginnende van beneden op
(Guld.)(St.)(Pen.)

15o - o -- o
bord, op
6o — o — o
2 e bord manqueren 2 flesjes met kruys, op ...
28 — o --- o
3e bord
40 bord, manqueren 2 papegays-koppen en 2 klap36 — o — o
jens,
muts
35 — o -- o
5° off bovenste bord, op
Het porceleyn boven op 't schilpadde cabinet, op . 132 - o — o
105 - o -- o
Op d'eerste rey boven het cabinet, op ..
100 — o -- o
2 e rey, op
38 -- o -- o
3e rey, op .
18 --• o — 0
40 of bovenste rey, op
le

In de kast of hoeck naest het schiltpadde cabinet :
1 e off benedenste bord, 2 chockelaetskopjes daer
X8o — o — o
inne gebroocken, op
2 e bord, daarinne manqueren drie dubbele boter200 - o — o
schotels, .
30 bord, manqueren 1 fruytschotel, 1 dubbelde klapn"lts, een witte gekartelde boterschotel, 2 taill86 — o -- o
joren, een stukje poppegoet, op. .
4 0 bord, manqueren 3 tailljoren, 1 suyckerpirinck;e
36 -- o -- o
met een kelckje, op .
5e off bovenste bord, (manqueren) 1 papegayskom,
o
42 — o
3 suykerschoteltjes, i boterschoteltje, op ...
In 't swarte tabelet met een baluystertje en vergulde
48 — 0 — 0
pilaertjens, op
Boven op het onderste tabelet, manqueren 2 cale21 - o - o
basjes, op .
In het tabelet daerboven met 8 pilaren, manqueren
24 -- 0 — 8
3 confituerschoteltjens.
Boven op het tabelet manqueren i chocquelaetbeec4—0—0
kertje, 2 poppeflesjens, i Chineesje .. .

In de kast daernaest aen, in het midden van de camer
of cabinet :
of benedenste bord
bord , .
3e bord
1e

2e

63 — o — o
72 -- 0 — 0
45-0-0
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4e

32 -- o -- 0
40 — 0 -- o
18 -- o — o

of bovenste bord ... ,
Binnen in het swart tabelet daernaest aen..
Boven op het tabelet.
In 't tabelet daerboven, manqueren vier cleyne
klapmutsjens .
Boven op het tabelet, manqueren 2 poppeflesjens
met 3 Chineesjens .

i6 — o — o
5 -- o - o

In de kast in den hoeck bij de deur :
l e off benedenste bord, manqueert i teekopje
2 e bord, manqueren 3 dubbelde botterschotels
3e bord, manqueren een tailljoor met 2 boterschotels .
4e bord, manqueren 4 tailljoren met 2 kelckjens. .
5e off bovenste bord, manqueren een boteirschotel
en 3 suyckerbackjens ...... .......
In het tabelet met 6 pilaren daer nevens aen,
manqueren i half papegays kommichie en
1 poppebackie
Boven op het tabelet, manqueren 2 poppeflesjens .
In het tabelet aen de andere syde van de deur . .
Boven op het tabelet.

136 — o -- o
120 — o — o
70 — o -- o
5o -- o -- o
50 - o — o

8 — o -- o
6 -- o --- o
16 -- o — o
7 — o -- 0

In de kast nevens de glasen :
l e off benedenste bord
2 e bord
30 bord, manqueren i gekartelde boterschotel, 2
schaeltjens, 2 witte backjens met Chineesjens .
44 bord, manqueren 2 schoteltjens
5e off bovenste bord, manqueert i boterschotel . .

6o — o -- o
6o — 0 -- o

13 — o -- o
24 -- o — o
20 — o - 0
In de middelste kast tusschen de glasm geen porLeleyn
bevonden.
Daerboven voor de spiegel .
5—o—0
Op de tafel wordt gepresumeert het vernamste te wesen :
17 5oo boterscholtjens als schaeltjens
3o — o - 0
15 saucieren .
22 -- 0 -- 0
6 dubbelen boterschalen met een enckelde klapmuts .
15 -- o -- o
4 klapmutsjens, waeronder een gebrooken ....
5—o—o
5 kleyne klapmutsjens .... . ....
6—o—0
2 papegays koppen met 1 sauciertje.
6 -- o -- o
8 kleyne rolwagentjens met 2 hoge platte flesjens
met silver beslagen....
25 -- o -- o
12 teeschoteltjens, 9 kopjens en 2 Chineesjens
15 — o --- o
1 oliepotje met een silver rantje.
3 --- 3 — o
1 dubbelde boterschotel gebroocken . , ..
o -- 15 -- o
(2406 -- 18 - 0)
40
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Op de kamer off cabinet leggen eenige stucken van gebroocken
parceleyn.
Aldus de voors . aestimatie gedaen ten overstaen, dage ende
plaetse als in capite.
(get :) L. v. d. Waal. W. ter Bruggen, P. van
Oosterum, J. v. Schoonhoven, Jan Jansz.
Hamont.

Op .... Maart 1688 betuigen de markies van Mompouillant
met zijne gade en dochter, en freule Maria Louise van Dohna
(C ontfangen te hebben van den heere regerende grave ende
mevrouwe de gravinne van der Lippe alle de meublen ons gelegateert bij g. g. froulijn Hetwich Agnes van Brederode, sulx dat
wij aengaende de voors. gelegateerde meubelen niet meer te pretenderen hebben »....

Ten slotte moet ik den lezer nog verwittigen, dat
hij de mededeeling dezer stukken met . de geleidende
kondschappen te danken heeft aan de heusche goedheid
van de weledelachtbare heerera Burgermeester en Secretaris der stad Manen, die in hunne liefde voor de
oudheidkunde mijne aandacht op het eerste stuk vestigden
en het zoeken naar de verdere stukken mij zoo aangenaam en gemakkelijk maakten. Hun zij daarvoor
hier openlijk mijn innige dank betuigd.

Everdingen.

J. H. H.

CHRONIQUE DES EXPOSITIONS INDUSTRIELLES.

rlypooition ritroopectilit fits 7htS ilibuOtrigto aunt*
au &anti dlontours internationat bes /5cittireo
If be
3Irtlye1teo.
a
E Grand Concours international a été ouvert le 6 juin et l'on
peut des a présent affirmer son très grand et très légitime
succés.
Aujourd'hui nous voulons dire quelques mots de l'Expo:
sition rétrosective des arts industriels ; — nous avons pour unique
but d'engager nos lecteurs a aller voir une réunion d'objets d'art
du plus haut mérite, choisis, groupés et présentés avec autant de
gait que de science. A Dieu ne plaise en effet que nous ayons la
prétention de faire une description de toutes ces belles choses : d'abord,
étant donné la difficulté technique du sujet, nous serions exposés, vu
l'absence du catalogue explicatif dont Papparition est impatiemment
attendue, a commettre bien des erreurs ; ensuite nous arriverions
une notice dont le développement sortirait du cadre modeste oil nous
devons et désirons rester. Nous nous bornerons done a citer quelquesuns des objets qm ont particulièrement attiré notre attention.
Quand on arrive a l'Exposition par les jardins, on remarque
immédiatement, de chaque c6té de l'hemycicle central, les deux grands
pavilions construits depuis 1880.
Dans le pavilion situé a gauche du spectateur est installé le musée
d'art industriel de l'État. Ce musée renferme déjà des reproductions (moulages etc.) très intéressantes ; traversons-le rapidement ;
comme 11 est permanent, il nous sera loisible d'y revenir quelque jour,
notamment quand on aura terminé plusieurs travaux importants ex
cours d'exécution. Regardons un instant la Lanterne de Démosthènes,
la porte du temple de Boudha it Sanchi, le candélabre de la cathédrale (i) de Milan, la tribune des Cariatides de l'Erechteon (acropole

(I) «Ii Duomo » de Milan ne doit pas phis se traduire par le
Dome » de Milan, que le « Dom » de Cologne par le « Dome »
de Cologne. Dome se dit en Italien « Cupola » et Duomo » signifie
« Cathédrale », en dépit de l'inscription officielle que porte le canclélabre. Ii est juste d'ajouter que cette erreur de dénomination est
entrée dans les habitudes.
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d'Athènes) ; constatons en passant que le plAtre rend bien mal la
richesse des mausolées de Charles le Téméraire et de Marie de Bourgogne et qu'à défaut de pouvoir, faute de temps nu d'argent, se rendre
Florence, il est toutefois agréable de se faire une idée des tombeaux
de Julien et de Laurent de Médicis. Saluons le tabernacle de Léau
et pénétrons par la porte du fond, dans le compartiment de Pexposition rétrospective
Ceux qui ont vu l'exposition nationale de l'art ancien a Bruxelles
en 188o, se rappellent le succès mérité qu'elle obtint. Après avoir fait
quelques pas dans l'exposition de 1888 , on est convamcu que le
succès de celle-ci ne sera pas moindre. Gardons-nous toutefois de
comparer : les éléments sont différents ; l'exposition de 188o était
uniquement nationale ; aujourd'hui, bien que notre pays ait fourni un
contingent très considérable et des plus remarquables, Pétranger nous
a envoyé des collections de tout premier ordre pour des catégories
d'objets oil nous étions bien peu fournis en 188o ; citons par exemple
les miniatures, les émaux, les sceptres chinois, les bronzes etc.;' par contre
y a moms d'armes, de porcelaines et &Yea:Ices, de dentelles ; de plus la
commission semble s'être attachée a écarter le deja vu. Ne comparons
done pas, mais regardons et admirons, car nous n'aurons pas souvent
occasion meilleure.
Voici d'abord tout autour de la salle principale une collection de
tapisseries; cette décoration donne a ce hall un air de fête et de
splendeur des plus caractéristiques. Le long de la paroi de gauche,
de spacieuses armoires contiennent des faiences , des porcelaines
des majoliques et des argenteries anciennes ; puis viennent des
objets d'archéologie chrétienne : métaux précieux transformés en statues,
calices, encensoirs, chandeliers, croix, reliquaires, provenant des églices
de Si-Pierre et de Si-Jacques it Louvain, de N.-D. de Tournay, etc.
On volt que le savant chanoine Reusens a réuni des splendeurs, mais
ce n'est rien encore : en nous retournant nous voici devant les 19
pièces d'orfévrerie du frère Hugo, le grand artiste du moyen-Age, et
qui appartiennent aux sceurs de N.-D . a Namur. Tout près de là,
le Trésor de N.-D. de Tongres, Ia croix de l'église de 'vValcourt, des
reliquaires ; au milieu de ces merveilles, une série de lutrins en cuivre,
faisant cercle autour du célèbre et monumental chandelier pascal de
Léau, semble attendre que les chanteurs viennent y prendre place
pour nous faire ,entendre quelque ceuvre palestrinienne.
Après avoir jeté un coup d'ceil sur des sculptures, des clefs, des
coffi-ets, nous rencontrons une collection bizarre mais intéressante de
tissus coptes de la Haute-Egypte, puis deux chasses remarquables, l'une
appartenant a i'éghse S t-Hadelin a Visé, l'autre, plus riche, appartenant au Due de Beaufort. Au fond de la grande salle sont installées
les collections particulièrement curieuses relatives aux anciennes parures
depuis le l e' siècle de notre ère jusqu'à Charlemagne : bagues, pendants d'oreilles, colliers ; dans la formation de ces derniers intervien-
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nent l'ambre, le verre, la céramique. Les boucles en fer revêtues
d'argent, provenant d'un cimetière de la province de Namur, les bijoux
gallo-romains trouvés a Marines et appartenant a Mr L . d'Udekem de
Guertechin attirent l'attention, les premiers par leur étrangeté, les seconds
par leurs émaux et la qualité de leur or, celui-ci est a peu près
vierge et, faute d'alliage, manque de solidité. Quel éclat remarquable
présentent encore ces émaux des premiers siècles : quelques uns sont fort
biera conservés après 5700 ans de séjour dans la terre.
En revenant sur nos pas nous trouvons les missels aux riches
couvertures, les manuscrits enluminés, les collections Edward Joseph de
Londres, Odiot, de Chabières et Mohl, de Paris, B°' von Oppenheim, de
Cologne ; puis après avoir revu la croix de Walcourt, le tryptique de S te Croix
a Liége et ce curieux groupe, appartenant à la cathédrale de St-Paul
à Liége, représentant nn donateur et son patron, nous arrivons à une
série d'objets moins esthétiques mais d'une réelle utilité, nous voulons
parler des couteaux, cuillers et fourchettes. Que de formes bizarres,
mais aussi que de dessins élégants, dans les couteaux surtout. Les
cuillers ont en général la forme arrondie, comme celles dont se servent
les petits enfants ; les fourchettes ont souvent deux dents, parfois trois
et leur longueur `est très variable ; nous en avons vu une seule a quatre
dents, c'est une fourchette en fer a manche de bois. Les matières les
plus diverses interviennent dans la fabrication des manches : argent,
ivoire, bois, verre, cornaline, cuivre émaillé, fer, porcelaine. A signaler une fourchette en verre a trois dents dont l'une est cassée, ce qui
n'est guère étonnant, et aussi une fourchette, une cuiller et un couteau en porcelaine de Pan 1695 : portant les armes du prince J. Sulkowsky ; le dessin et les émaux des armoiries sont des plus remar-quables.
Après avoir examiné les spécimens si curieux de l'art préhistorique,
rapportés d'Espagne par MM. H. et L. Siret, nos collègues de l'Ecole de
Génie civil de Louvain, quittons la galerie principale pour nous rendre dans
les annexes de droite oft nous appelle une salle flamande avec sa cheminée de
cuisine, ses armoires, tables, meubles de toute espèce depuis les rouets jusqu'à
la petite chaise d'enfant et au berceau en cuivre repoussé. Dans un
coin, une couronne garnie de ses crocs pour suspendre la viande, mais
au lieu d'être un ustensile banal, c'est une oeuvre d'art, ornée de fleurs
battues au marteau ; plus loin, un porte-essuie-mains garni d'un vieux
tissu aux deux aigles, un moulin a café, des assiettes avec vue du
château de Freyr etc. La collection van den Corput a largement contribué
a l'ornementation de cette salle des plus intéressantes ; avant de la
quitter, signalons le très curieux coffre en cuir repoussé du XV e siècle
appartenant au commandant Lambert.
Les salles suivantes ne sont pas entièrement achevées : on voit que
'le dernier coup d'oeil des organisateurs doit encore passer par là. Mais
déjà les objets curieux et rares les remplissent : meubles flamands et
autres de divers styles, notamment des armoires vitrées, en style
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Louis XV; émaux de Limoges, envois de M. Malfait, objets de la
collection Cardon, du trésor de l'église de S t-Trond, tout se réunit
pour charmer les regards et stimuler l'attention des amateurs.
Il y a aussi des objets amusants, telles les curieuses tablettes en
ivoire chargées de cire rouge, dont les couvertures et l'étui sont ornés
de sujets galants et naïfs.
Ceux qu'intéresse l'histoire de nos vieilles gifdes flamandes verront
avec plaisir les colliers et decorations des présidents et des rois de
tirs. La Campine anversoise se distingue ici : elle a envoy& les trophées de Rethy, de Casterlé, de Turnhout, d'Olmen et autres lieux.
Devaient-ils être fiers et glorieux ce Verstappen qui flit roi du tir
« van 't jeer 1699 tot 't Baer 1710, » et ce prince de la Tour et Taxis
qui fut vainqueur du tir « a l'cige cie 12 aas et 4 112 mots. » Dans
d'autres vitrines se trouvent les colliers de la gilde des arbalétriers et
de la gilde des carabiniers de Nivelles, (ce dernier donné par CharlesQuint), de la gilde de S i-Jacques it Louvain, tous ornés de 1'oiseau couronné, et un collier superbe aux armes de la famille Loose, appartenant au comte Van der Dilft. Mousquets, dagues, epées, poignards,
cuirasses diverses forment un contingent très apprécié, notamment certaines armes italiennes d'un mérite particulier.
Près des armoires qui les renferment nous trouvons divers scribans
très intéressants, parmi lesquels nous citerons ceux du Prince Charles
de Ligne et du B 011 de Brocqueville.
En fait d'objets spéciaux remarquons le coffret donné par Louis XV
au Cte de Mercy Argenteau le jour du manage du Da uphin avec
Marie-Antoinette. Ce coffret a renfermé un service a dessert en or.
Signalons le siège du cardinal de Granvelle : la tapisserie pofte le
nom, les titres et les armoiries du prélat brodés sur le fond et les
bras, avec la devise « Durate » et la date 1561. N'oublions pas de
regarder les verres de Venise, les verres flamands et autres, les tabatières, les miniatures et renfrons dans le hall principal. Deny vases de
Chine nous arrêtent autant par leur hauteur que par leur décor, mais
nous ne pouvons que regretter la perte d'un des couvercles et surtout
son remplacement par un couvercle faux qui, au lieu de porter une
, chimère, comme son voisin, se termine par un vulgaire bouton en
forme d'artichaut.
Tout en regardant des appliques en faïence de Rouen, nous
apercevons plus loin les costumes anciens de la collection Gilbert :
habits, vestes, gilets brodés de divers genres sont artistement disposés
pour faire valoir leur riche ornementation. Quelques-uns de ces vêtements
sont vraiment surchargés de dessins aux couleurs tropvoyantes, mais
d'autres sont de bon gout et étaient certainement d'unporter plus
distingué que notre vulgaire habit noir.
M. Ed. Joseph de Londres expose une superbe collection de
miniatures, dont plusieurs entourées de perles, de diamants, d'émeraudes, de rubis. Tous ces portraits ont un air de famille qui tient

623

INDUSTRIELLES.

au procédé luie même ; les teintes et les contours sont en général
adoucis, les visages ont une expression gracieuse et l'on sent que
beaucoup sont embellis ou tout au moins corrigés dans ce qu'ils
pouvaient avoir de défectiteux ; en somme it y a là beaucoup de
dessin de convention et surtout de mièvrerie, mais combien la touche
est douce et flatteuse et comme on comprend 1'agrément de posséder
ces délicats et charmants souvenirs ! Les boites et bonbonnières de
M. André de Paris nous offrent de bi gin jolis spécimens d'un art que
remplacent trop souvent aujourd'hui la banalité et la pacotille.
A étudier aussi la belle collection de montres anciennes, léguée
a l'Etat par feu le Marquis de Rodes.
Dans une annexe latérale se trouvent des dentelles, des chasubles,
des étoffes précieuses et la collection si originale des sceptres chino ,
envoyés par M. Gasnault de Paris. Nous remarquons aussi de belle.
porcelaines de Chine, des scribans en laque de Chine.....
Bien que la voiture ancienne du style Louis XV exposée par
M. Handelaar tienne beaucoup de place, et qu'elle présente un réel
intérêt de curiosité, l'ensemble en est plus en combrant qu'attrayant.
Pour terminer jetons un coup d'ceil sur quelques instruments de
musique, violons et autres et sur les éventails. N'oublions pas quelques belles sculptures, notamment le Christ sculpté par Duquesnoy « it
flamingo » comme le porte ('inscription, et nous aurons terminé
l'examen rapide de cette belle exposition.
A la suite de l'exposition de í88o parut un ouvrage intitulé
« L'art belge a l'Exposition de 1880. » Des archéologues et des artistes
collaborèrent à cette oeuvre qui restera un souvenir intéressant et
durable de cette exposition. Malgré l'aléa de ce genre de publications
au point de vue financier, espérons que cette fois aussi le burin et
la chromolithographie reproduiront les principaux objets d'art exposés.
Ce serait le couronnement d'une eetreprise qui fait le plus grand
honneur a ses savants et dévoués organisateurs.
15 'millet 1888.
B °n A.

DE FI ERLANT,

,s.

ingénieur.

Nagekomen Stukken.
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OE dikwijls is deze naam in den loop der
laatste maanden niet geschreven?
De tocht van het tooneelgezelschap door
Nederland en België was een ware zegetocht. Maar
niet de groote hoop liep blind en plomp die voorstellingen af, gelijk men Blondin over de koord gaat zien
loopera, de aan elkander gewassen kinderen opzoekt,
of zelfs niet gelijk men eene of andere roulade-kunstenares
hare keeltoeren gaat hooren uitvoeren,
Het beschaafde gezelschap lokte beschaafde hoorders
uit, en tot het laatste bleven dezen aan de kunstenaars
getrouw.
Te Brussel was de uitslag wel het magerst. De
stad bevat te weinig duitschkundigen om een groot
gehoor te kunnen vormen.
Men spreekt van Wagners Nibelungen Ring, die
hoewel in 't hoogduitsch voorgedragen, avond aan avond
eene volle zaal opleverden !
Maar immers Wagner niet te hebben gehoord en
bewonderd is eene ketterij, en niemand noemt zich
gaarne eene ketter, al wordt men ook niet verbrand!
Doch, door de blagueurs of de "Ialgemeene meening,
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in den salon of aan het hof á petit feu gebraden te
worden, dat is ook al niet erg prettig. Vas donc pour
les Nibelung, waarin men bij un petit trait de flûte
in geestdrift ontbrandt (?), zonder in 't minst toon of
woord te verstaan.
De lastige dramaschrijvers dwingen u veel meer
tot luisteren en verstaan ! Daar ligt de knoop 1 Anders
ware 't toch evenzeer chique geworden de Meivingers
als de hoogduitsche zangers te gaan hoorera.
Zich voorbereiden om Maria Stuart of Die .7ungfrau
van Orleans te gaan zien... het stuk te lezen en er over
na te denken, dat kan men toch van niemand vergen!
Men moge tegen de kunst dezer ervaren tooneelspelers inbrengen, dat vele eenvoudige volzinnen en
regels te zeer gedeclameerd, en als op den preêktoon
worden voorgedragen ! Men moge zeggen dat geen
hunner hemelhoog boven de anderen uitsteekt. Het
zip zoo.
Wij zullen den gezwollen toon niet verdedigen, al
kwam die ook in de stukken van Shakespeare minder
voor, dan in de Schiller'sche drama's. We zullen ook
niet ontkennen, dat zich tusschen deze spelers geen
Possart, geen Salvini, geen Garrick, geen Talma, geen
Rachel of Ristori bevindt.
Maar tien dubbel heeft de groep van kunstenaars
den lof verdiend die hun is toegezwaaid; tien dubbel
de ontvangst die hun in Nederland en Antwerpen is
te beurt gevallen, door de groote voortreffelijkheden
welke zij gezamenlijk toonen.
Vergelijkt vooreerst hun repertoire eens bij dat van
andere t000neelen, en vooral bij de brusselsche schouwburgen, waar bloedschande en echtbreuk de opmerkzaamheid der hoorders avond aan avond in pacht nemen.
Vergelijkt de orde, de eenheid, de juistheid der
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uitvoeringen, de gewilligheid , de nauwkeurigheid, de
zedigheid hunner voorstellingen eens bij de onzen.
Hoe gelukkig zouden wij zijn een dusdanig blijvend
gezelschap te bezitten, en hoe gemakkelijk zou dit,
door de samenwerking van welgezin den in het leven te
roepen zijn!
Een der minst bekende werken door het gezelschap
gespeeld is voorzeker The Wintertale, Das Wintermiirchen van Shakespeare.
Shakespeare schreef dit spel naar eene legende die
wij verhaald vinden bij Robert Greene (156o-1592), die
zelf meer dan 40 tooneelstukken opstelde. De vertelling welke Greene blijkbaar aan een middeleeuwsch
voorbeeld ontleende, is in een aantal drukken verschenen,
waarvan Je oudst bekende die van 1588 is. , Greene
betitelt zijn verhaal : « Pandosto of de zege van den
tijd », waarin wordt voorgesteld hoe de waarheid en
de onschuld, door een noodlottig toeval miskend, toch
altoos weder in eere hersteld worden.
Shakespeare heeft de stof niet alleen verkort, de
hoofdtooneelen aan het hof van « Boheme » naar dat
van « Sicilië » overgebracht, de namen veranderd enz„
maar vele karakteristieke trekken ter zijde gelaten, de
verwikkeling vereenvoudigd en de ontknooping geheel
veranderd. Zoodat het laatste bedrijt geheel mat is
geworden, door dat eene verloren gewaande dochter vóór
haren vader verschijnende, niet op het tooneel herkend,
maar slechts het verhaal van die herkenning wordt gedaan
en het slot — de zelfmoord van eenen vvoedenden vader
— op geluk en leven uitloopt.
Zij die het stuk van Shakespeare kennen, weten,
dat ook het orakel van Apollo daarin eene hoofdrol
vervult. Zoodat wij hier in voorchristelijke tijden worden
verplaatst ; terwijl de kleeding en de geheele mise-en-
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scène ons ondertusschen aan den frankischen tijd en de
merovingische koningen doet denken.
Wat er ook van zij : de uitvoering was overigens
niet minder vol harmonie en samenwerking, treffend
van eenheid, van bevredigende schikking der groepen,
van waren, edelen kunstzin. Terwijl wij gemeenlijk zien
dat groote reizende schouwspelers, om beter te schitteren, zich van middelmatige spelers omgeven, zien wij
hier dat de ondergeschikte rollen vaak worden vervuld
door de spelers die daags daarna de hoofdrollen te
vervullen hebben. Fere en voorspoed zij aan zulk een
ondernemen, en geluk daarmede aan den kunstzinnigen
hertog van Meiningen toegewenscht !

TOONKUNST.
Iffrantioruo (I)
Oratorium in Drie Deelen voor Soli, Koor, Orgel
en Orkest, door EDGAR TINEL, Op. 36. Gedicht
van L. DE KONINCK, in 't Hoogduitsch vertaald door ELISABETH ALBERDINGK THYIVI, in
't Fransch vertaald door EMMA TINEL.
ET kunstwerk, waarvan wij hier den titel afschrijven, vertoont
zich, bij den eersten blik op den inhoud, als een grootscho,
zorgvuldig bewerkte en welgeslaagde gewijde bouw, waarvan ook
de uiterlijke vorm, versierd met de beeltenis van H. Franciscus,
naar eene teekening van den welbekenden kunstschilder Joseph Janssens,
te St-Nicolaas, bijzonder aantrekkelijk is.
Edgar Tinel, bestuurder der Kerkmuziekschool te Mechelen, heeft
zich, gelijk men weet, reeds sedert vele jaren den naam eens kunstenaars van kloeke vinding en wetenschappelijke vorming verworven.
Franciscus is echter de grootste en meest doorgewerkte zijner
scheppingen.
Het belgische tijdschrift voor kerkelijke muziek — Musica sacra
(juni i888, n° i i, bl. 82) — bestuurd door den hr. kanunnik Van
Damme, bevestigt ons in de meening dat het niet overdreven is het
werk « een meesterstuk » te noemen, gelijk anderen dit vóór ons reeds
hebben gedaan.
Het onderwerp vooreerst is gelukkig gekozen. Franciscus, « een
Ware troubadour», zooals de oude G6rres den heiligen ordensstichter noemde,
is eene gestalte, waarvoor eene vindingrijke hand, die den muzikalen
vorm beheerscht, een tafereel vol leven en beweging kan in 't leven
roepen.
« Franciscus' leven valt in een tijdperk van zang- en dichtkunst,
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(1) Tot ons leedwezen was het niet mogelijk aan de uitstekende studie over Tinels
oratorium eene plaats onder onze hoofdartikelen te geven. De aflevering was bij
de ontvangst van het artikel reeds geheel afgedrukt.
RED.
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gelijk de wereld er tot heden geen tweede heeft gezien ; 't is dus geen
wonder dat zich ook aan hem die trilling in gedachte en lied mededeelde, en dat, nu eene lente van liefde en dichterlij kheid over
de aarde ging, ook de nachtegaal in zijne borst begon te klinken
om op eigenaardige wijze de liefde te bezingen ». De arme, in
gloeiende liefde tot God verdiepte Franciscus is eene zoo ideale
gestalte, dat de vleugelen der toonkunst hem kunnen dragen, en 't hem
omgevend licht het toonbeeld doorstralen moet, dat door eene kundige hand, en een christelijk gemoed in 't leven geroepen is.
Deze rijke, buigzame stof heeft de dichter van den tekst des oratoriums met groote handigheid en eerbiedige liefde, voor den componist bearbeid. Het is ons onbekend in hoeverre de toondichter den dichter
des woords (om met Wagner te spreken) den aanstoot gegev en heeft.
In elk geval heeft de laatste den componist verdienstelijk in de
hand gewerkt.
De vlaamsche tekst van den dichter Lodewijk De Koninck heeft
bovendien vertaalsters die voor hunne taak even zoo berekend waren, als zij
blijkbaar gestreefd hebben die nauwgezet te volbrengen. Juist de duitsche
vertaling streeft er zoozeer naar, het bestaande muzikale rythmus en de
kleur der nederlandsche uitdrukkingen terug te geven, dat men deswege eenige harde uitdrukkingen en wendingen in den versbouw gaarne
over 't hoofd ziet.
Ook de fransche tekst schijnt ons uitmuntend bewerkt ; doch wij
veroorloven ons daaromtrent geen oordeel wat de onderdeelen betre ft .
Het eerste deel des oratoriums heeft tot titel : « Franciscus' leven
in den wereld en zijne verzaking aan dezelve » ; het tweede deel draagt
tot opschrift : « Franciscus' kloosterleven » ; het derde : « Franciscus' dood
en verheerlijking ». De dichter heeft door het geheele werk deze twee
noodzakelijke eigenschappen van een groot dichtstuk wat ter muzikale
vertolking is geschreven, wel in 't oog gevat : eene veelvuldige verscheidenheid van den vorm, en eene afwisseling van dramatische stukken
met lyrische uitingen. Zonder verscheidenheid in den letterkundigen vorm
kan de toonzetter de muzikale « verscheidenheid aan de eenheid » niet
paren, of het muziek zal aan den tekst te kort doen. Dat de handeling
het dramatische) met lyrische deelen afwisselt, wordt gevorderd om aan
het muzikaal tafereel eene grootere levendigheid te geven, zonder dat
daarom het lyrische element aan den dramatischen gang in den weg
mag staan.
Mendelssohn heeft in zijne onster fe lijke kunstwerken Paulus en
Elias, de dramatische handeling in het oratorium tot groote hoogte
opgevoerd. Men kan echter niet loochenen dat juist hierin de grond
ligt, waarom het tweede deel (vooral van Elias) na het eerste in leven,
en belangrijkheid schijnt af te nemen. In beide oratoriën liet de stof
van het eerste deel eene veel meer dramatische bewerking toe. Dit is
echter bij al dergelijke onderwerpen onvermijdelijk.
Want het leven van Saulus die een Paulus werd, van Elias, die
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na kamp en lijden ten Hemel werd opgenomen, van Fransciscus die
meer en meer blaakte in goddelijke liefde, is een voorttreden tot eenen
toestand waarvan men zegt : divina patitur..
Natuurlijk kan de toonzetter zich aan zulk eenen gang der omstandigheden, waarbij het aardsche leven als vernietigd wordt en alle
dramatische beweging ophoudt, niet onttrekken.
Zoo vertoont ons dan ook Franciscus' eerste deel eenen overvloed
van leven en beweging ; deze treedt echter in het tweede terug voor
de rust en de beschouwing der goddelijke zaken. Het is de onafgebroken stilte, de rust die niet meer van de wereld is, welke hier
heerscht.
Zou men hieruit besluiten dat het kunstwerk aan kracht van kleur
en werking afneemt, men zoude zich bedriegen. Niet alleen wordt de
indruk van leven en beweging niet gestoord, maar door de tegenstelling
nog versterkt. In het derde deel klimt nog de aandoening van het
gevoel des aandachtigen hoorders. Doch men wordt op andere wijze
geboeid dan in het eerste deel. Het is niet als of de aarde langzamerhand tot den hemel zich heft, maar als of deze zich aan het aardsche
gemoed komt mededeelen !...
Hierin ligt het wezenlijk voordeel van het oratorium boven de opera,
welke de middelen der plastische voorstelling noodig heeft om haar doel
te kunnen bereiken, middelen welker onbeholpenheid en gebrek aan
waarheid dikwerf moet verontschuldigd worden, wil de hoorder zich in
zijn esthetischen zin niet gekwetst voelen.
De toonkunst heeft geene vleugelen van Icarus noodig. Hare klanken reiken verder en bieden door hun ideaal karakter een zekerder
middel van opstijging dan de vergankelijke wieken des vermetelen zoons
van Daedalus.
Evenwel willen wij niet verbergen, dat naar onze meening, ook
Tinel er niet heelegansch in is geslaagd, aan het derde deel zijns wetks
het leven des eersten deels in te blazen.
Doch wij oordeelen slechts naar eene Klavierpartituur.
Die koude, onderzoekende blik moet hier niet tot een vast besluit
luiden, maar wel den frisschen, kleurrijken, levendigen indruk eener
welbestudeerde voordracht met orkest afwachten.
Het werk opent met een voorspel of Proludium, wat in ieder
geval elken denkenden en ontvankelijken hoorder begrijpelijk maakt, dat
de componist de grondstof en de kunstvaardigheid tot opbouw van
muzikale volzinnen volkomen beheerscht.
Krachtig en breed stijgt een koraalachtig klinkende wijze omhoog.
Zij verheft zich nog tweemaal, hooger en hooger, om vervolgens, verrassend prachtig zich ontwikkelend, tot een slot van kerkelijk ernstigen
aard te leiden. Wij kunnen deze wijze het Leitmotiv van Franciscus
als he eili g e noemen. Een tweede motief van dergelijk karakter verbindt
zich onmiddellijk daarmede, en ontwikkelt zich in wat i asscher beweging
tot een kunstrijk muzikaal beeld. Wij ontmoeten hier het motief van
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Franciscus a 1 s ar me monnik. Deze echt kunstvolte gedachte wordt
niet minder kunstvol uitgedrukt.
Het geheele Praeludium kan niet nalaten eenen treffenden indruk
te maken, die ons tot het waar genot des oratoriums moet voorbereiden.
De dichter vertoont ons nu een tooneel vol leven en kleur. De
avondstond daalt zacht over Assisi neder. De graaf geeft een feest.
Zingend schrij den de gasten de hofpoort binnen. Vooraan treedt Franciscus met zijn luit. Na gewisselde groeten begint de zwierige dans.
Zij zwaaien en zwieren,
Met hoofsche manieren,
In ridderlijk spel.
Maar van 't liefelijk spel vermoeid, langzamer spelen
De fluiten en vêlen
En langzamer gaan
De reien en... staan.
Nu verzoekt de gastheer « de bloem Franciscus », iets voor te dragen,
Dat 't eêl gezelschap moog' behagen.
Hij grijpt de luit en zingt nu onder de levendige deelneming van
all e gasten de « Ballade der Armoede ».
Op een rooversloot houdt een gruwzame ongenaakbare reus de
schoone jonkvrouw Armoede gevangen. Een edele jonker wil werven
om hare hand • Hij trekt ten strijde en doorboort het monster met
zijne speer.
Een geestdriftig deelnemend « Hoezee, hoezee ! Triomf!... » der gasten
begroet den uitslag ; « Heil Franciscus ! dank en heil ! ».
Daarmede sluit dit tafereel, voor een toonzetter als uitgelezen,
vooral als hij zich hier innig en met verheven uitdrukking bij den
dichter aansluit.
Een keurig gebouwde recitatiefzang der tenoren en een licht omhoog
zwevende koorzang zijn hier om zoo te spreken het voetstuk van
het eigenlijk tooneel, waarop in afgewisselde groepeering meerstemmige
muzikale volzinnen van groote schoonheid worden vernomen.
De aristocratische gastheer sluit zich daarbij aan.
Vervolgens begint eerst de eigenlijke dans, voorzeker een der best
geslaagde deelen van het kunstwerk : karakteristiek, vol afwisseling,
zwierig en frisch van het begin tot het einde.
De uitnoodiging des graven aan Franciscus gedaan treft ons als
smaakvolle overgang van de wereldlijke dansvreugde tot de meer ernstige
en zinnebeeldige ballade van de Armoede, die de verachting der wereld
schijnt te verkonden. Deze soort van tegenstelling is een machtig
kunstmiddel, maar moet kunstrijk voorbereid zijn om niet storend te
werken, zoodat de plotselijke overgang aan het esthetisch schoone niet
schaadt. Dit heeft Tinel ernstig ter harte genomen.
De ballade der Armoede is naar vinding en eivoering zoo niet
het beste, dan toch een der best geslaagde deelen van het werk. De
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melodie geeft werkelijk den epischen toon van den menestreel, den
zoetgevooisden vinder te hooren. De begeleiding bevat, nevens het
motief van Franciscus in armoede, eene nieuwe wijze (bl. 68 ), welke
vooral in het tweede deel, waar de geest van den haat en die der liefde
tegen elkander optreden (bl. 548), rijkelijk aangewend wordt en hare
geheele ontwikkeling bereikt.
Overigens heeft ook de van God vervulde en godlievende troubadour zijn Leitmotiv, wat zich reeds bl. 8 en 9 bij zijn eerste optreden
vertoont.
Op het glansrijke slotkoor der Ballade volgt wederom een koorrecitatief voor tenor, om ons op het volgend tafereel « De roep des
H. Franciscus » voor te bereiden.
Vertrokken zijn de feestgenooten en Franciscus wandelt nu met zijne
gezellen door de stille straten zijner vaderstad. Een keurige volzin voor
orkest, waarin de naklank van den dans verrijst, gaat ons dit vertolken.
Zachtkens, maar ondersteund door de snelle bewegingen van het afnemende orkest, klinkt nu driemaal de roep : « Franciscus ! ». De
bewegelijke figuur, die afbreekt en wegklinkt, schijnt hier op het
verlaten der vergankelijke wereld te duiden, waartoe Franciscus geroepen
wordt. Eene breedere wijze herinnert plotselijk aan die van Franciscus
den arme. Daartusschen weerklinkt altoos langer uitgetrokken de hemelstern die na de wegstervende klanken van het orkest nog voortzingt.
Zeer schoon en zinrijk is dit alles uitgedacht! Wellicht toch ontbreekt
hier wat rust.
Na eene korte wijle zingt Franciscus : « ik heb een stem gehoord.
Wie heeft er mij geroepen ? » De kortheid der melodie zonder begeleiding is van levendige uitwerking, door haren sterk chromatischen vorm
schijnt zij echter wat gedwongen. Onwillekeurig is men, wegens den
treffenden toestand, hier tot vergelijking geneigd Mendelssohn laat,
gelijk men weet, in Paulus, zijn « Saul, was vk blgst du mich ? »
door een koor van vrouwenstemmen zingen. De -auzikale volzinnen
zijn eenvoudig gedacht, ook de begeleiding is ongetooid, maar zeer
karakteristiek. Rheinberger laat, in Christophorus, bij den roep van het'
Christus-kind : « Hol' uber ! », alle speeltuigen zwijgen. Met den roep
« Franciscus ! » heeft het Hot' ziber in zoo verre overeenkomst, dat
het in groote terts is geschreven, terwijl Fransciscus den kleinen terts
doet hooren. Met denzelfden interval wordt de hemelroep in het
groote visioen herhaald, dat Franciscus' roep bevestigd.
Bij Tinel klinkt de oproeping driemaal op dezelfde wijze, zwevende
over een licht tremolo der bassen van 't orkest, waaruit een deel van
't motief van Franciscus den arme opstijgt, terwijl de zinleende tonen
der bassen eene soort van omkeering dier wijze doen hooren.
Doch wij willen den gang van het werk niet vooruitloopen. Op
F/anciscus' vraag : « Wie heeft er mij geroepen ? », verklaren zijne
gezellen dat niemand een woord vernam, en zij ijlen vroolijk zingend
nazi huis. De compornsi. had daardoor gelegenheid een frisch mannen41
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koor te schrijven, afgesloten door een orkest-solo, die de hoorbare stilte
van den nacht schildert. Men hoort daartusschen reeds den hoorn des
torenwachters, die aan zijne medeburgers « Wel ter guste ! » wenscht.
Daaraan sluit zich recht bevredigend weder een recitatief der
tenorstemmen, verhalende dat Franciscus in den vrede des harten de
rust zoekt. Daar laat zich de hemelstem opnieuw hooren, driemaal
« Franciscus ! » roepende.
Nu volgt er een verrukkelijk schoon tafereel, het visioen van den
heilige, uitmuntend zoowel door tekst als muziek. Wel is waar worden
aan orkest en zanger buitengewone eischee gesteld; doch de taak is
dankbaar. De mystische melodie loopt in vloeiend rythmus door de
toongolven van het orkest. Een onwankelbare pedaaltoon draagt met
majesteit den stroom der speeltuigen, waaruit het motief van Franciscus
den arme heenklinkt, terwijl daarover in eene breede oktavenbeweging
een smeltende melodie heenvlioí, welke altoos meer aanzwellend, bij
de woorden « En blazoenen met een kruis, » met alle kracht tot
heerlijke jubeltoon omhoog stijgt.
De hemelstem, welke aan Franciscus het visioen verklaart, behoudt
vooreerst het muzikaal karakter van hetzelve; dan neemt zij echter
den profetischen toon aan en verandert van uitdrukking. In eene
deftige, scherp gerythmiseerde melodie schrijdt de stem met eene
zekere vastheid voorwaarts, terwijl het orkest haar zinrijk met de
wijze van Franciscus den arme begeleidt. Nu volgt het antwoord van
den opgeroepene. Hij wijdt zich aan Christus en omarmt diens kruis,
verzaakt aan allen roem der wereld, aan erve en goed. De troubadour
ligt in de banden van de liefde Gods en haren offerzin.
Nu smeekt hij ootmoedig
« Erbarming, o Hoer, voor een wormken der aarde,
Dat uwe genade van ondergang spaarde !
Mijn God en mijn al !

Met stichtende rust begeleidt het orkest dit gebed, bij welks
laaitste woorden reeds de hemelstemmen invallen. Zij nemen de
gelofte van den geheiligde op, en prijzen den naam des Heeren.
Een keurig bearbeid vrouwenkoor sluit het eerste deel af. Wij
echter zouden ronduit gezegd liever hebben gezien, dat de toonkunstenaar door deze hemelstemmen minder gebonden ware geweest, en
eenen breederen , grondslag voor zich hadde gehad, waarop hij, naar
de wijze van Paulus of Elias een grootsch slotkoor had kunnen
bouwen.
In Richard Wagners muziekdrama kan de dramatische toestand
bet afzijn van een groot koor, als besluit van een hoofddeel des
werks, des noods iechtvaar,ligen. Ik zeg « des noods », want de
dichtei moest eigenlijk ook hier zijn werk zoo inrichten, dat zulk een
grootsch kunstmiddel ter uitdrukking van muzikale schoonheid, ongedwongei kunne aangewend worden. In het oratorium echter, waar
de dramatische galg slechts ondergeschikt is, moest deze voor den
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meer esthetischen vorm bepaald wijken ; en deze vordert mijns inziens
op deze plaats bepaald een groot slotkoor.
Vooral in Franciscus schijnt mij zulk een koor onmisbaar, dewijl
het eerste deel naar zijn geheelen aanleg daarop is ingericht. Het
vraagt een slot, wat tegenover den rijkdom der middelen in den
loop der compositie aangewend niet eenvoudiger schijnen mag.
In het visioen van Franciscus levert de heer Edgar Tinel het
volledig bewijs dat hij de uitverkoren kunstenaar is om het doel wat
hij zich heeft voorgesteld te bereiken. De gansche behandeling daarvan, ja iedere bladzijde van het oratorium getuigt dat de meester een
volbloed Wagneriaan is, in den besten zin des woords, en dat hij
de nieuwe baan door Wagner in het muziekdrama ingeslaan op het
oratorium zoekt over te brengen .
Ook bewijst het visioen en het geheele eerste deel dat de componist zich de bijzonderheden der zoogenoemde muziek der toekomst
niet alleen eigen gemaakt heeft, maar die ook met maat en peil voor
zijn doel practisch weet aan te wenden.
De eigenaardig pakkende karaktertrek welke men Richard Wagners
koloriet zou kunnen noemen, namelijk de vorming der melodie in de
eindelooze melodie, en de betooverende uitdrukking van het orkest,
wordt door Tinel juist ook in het visioen aangewend.
Voorzeker is alleen de klavierpartij van Franciscus niet toereikend
om den betooverenden indruk recht sprekend te weeg te brengen;
maar doch ook reeds uit deze kan men lichtelijk besluiten dat de
toonkunstenaar veel geleerd heeft van « het kunstwerk der toekomst »
en dit met het rechte kunstgevoel heeft opgevat en gebruikt.
De fijne, kleurrijke orkestratie van het tooneel des visioens
verleent daaraan eene liefelijkheid welke met dergelijke lichtpunten in
Wagners werken zonder schade kunnen vergeleken worden. Tinel kan
zijn •Franciscusvisioen gerust aan Elsa's droom en den Charfreitagszauber ter zijde stellen . Overigens zijn in Tinels oratorium nog
andere plaatsen die aanleiding geven tot eene vergelijking met Wagner,
waardoor wij zien hoezeer Tinel den stijl diens meesters beheerscht .
Het balfeest uit het eerste deel laat zich nevens het zingen om
den prijs en het volksfeest der Meistersinger stellen ; de Ballade der
Armoede zou men bij het Prijslied kunnen vergelijken, en de torenwachter bij den nachtwacht der zelfde opera . Dat alles is echter
geenszins eene nabootsing, maar de afspiegeling eener diepe en
verstandige studie van Wagners eigenaardigheden, waarvan slechts een
dwaashoofd de beteekenisvolle waarde voor de ontwikkeling der muziek
kan loochenen.
Dit zelfstandig scheppen van onzen meester stelde hem ook in
staat aan het tweede deel zijns werks eenen vorm te geven en eenen
geest in te blazen, welke aan dien van het eerste deel beantwoordt
en aan het geheele kunstwerk de noodige eenheid verleent. Daartoe
was eene enkele bemachtiging der Wagnersche vormen niet -voldoectele.
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De inhoud der voor hem liggende stof is van dien aard dat alleen
zulk eene kracht daartegen opgewassen scheen, welke zelf arbeidend
de aangegrepen vormen naar maat en doel weet te kneden. Het kan
niet geloochend worden dat Wagners muziek een diep godsdienstig
bestanddeel heeft.
Dat gevoelde Wagner zelf en zocht daarom met voorliefde zijne
scheppingen op godsdienstigen bodem te planten. Maar hem ontbrak
de vaste grond en nooit heeft hij in zijn geheel leven den voet op
zulk cenen grond gezet. Bij dezen meester verloor zich het geloof in
de Waan, en op Wanen bouwt men geen kunstwerk gelijk een
oratorium Franciscus moet wezen.
De meester die Franciscus bezingt heeft een betere grondlage voor
zijnen arbeid. Franciscus is met geloovigen, diep godsdienstigen zin
geschapen. Hierdoor kon ook de groote zwarigheid opgelost worden,
die het eerste deel van den tekst opwierp.
Wanneer men de beeltenis van Franciscus op het titelblad betracht,
en daarbij bedenkt dat die figuur in tonen zal verheerlijkt worden, en
dat nog wel in Wagnerschen stijl, dringt zich zeker wel de vraag op
hoe zullen die beiden elkander verstaan ? Het is aan Tinel gelukt die
twee grondstoffen innig te verbinden, tot de eenheid van een wezenlijk kunstwerk.
Hierdoor bewijst de meester ook dat hij juist oordeelde over de
mogelijkheid Wagnersche muziek tot een geestelijke toonschepping aan
te wenden.
Daarmede is evenwel nog niet gezegd dat deze wijze van schrijven
ook voor de kerk te bezigen zij, dewijl de eischen die men aan
eigenlijke kerkmuziek moet stellen nauwer en bepaalder zijn, dan die
voor eenvoudig godsdienstig getinte muziek.
Het tweede deel des oratoriums begint met eene soort van overzicht van den toestand der wereld te dien tijde. Het , is een somber
doch getrouw tafereel geteekend door de woorden
« De liefde was in 't hart der christen volken dood. .
« Gods Kerke zit in rouw. »
En over de Christenheid, liefdeloos en treurend, woedt een geweldige strijd tusschen goede en kwade geesten, liefde en haat, vrede en
oorlog. De geest der hope heeft ondertusschen reeds verkond dat
Franciscus troostend nadert.
De muziek opent dit deel met een ernstig, kort voorspel, waaraan
zich een koor-recitatief sluit, dat door orkeststemmen hier en daar wordt
afgewisseld.
Hier werkt vooral de voorwaarts dringende beweging der bassen
in hoogste mate karakteristiek. De volgende muzikale volzinnen wisselen met deze duistere stemming troostend af. Bijzonder treft ons de
muziek bij de woorden van den Geest der Hoop.
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« Een zucht
Van milder gloed en milder lucht
Waait van den top der Apennijnen. »
Het is een fijn bewerkte muzikale pinakelrand en top dien men
niet alleen gaarne hoort, maar zelfs in de partituur op blz. 537 gaarne
voor zich ziet.
Het koor der helsche geesten (mannenkoor), in zijn jacht en rijke
chromatische beweging, en de volgende zangen van de geesten der
liefde (m. sopraan), des vredes (tenor), des oorlogs (bariton) en des
haats (bas) behooren tot de moeielijkst te componeeren deelen van het
werk, maar bezitten eene belangrijke kunstwaarde. Zij geven in hunne
verschillende groepeering — Sopraan en Bas, Tenor en Bariton —
aan den toonkunstenaar ruime gelegenheid zijne bewonderenswaardige
vaardigheid in de stemleiding en de behandeling der begeleidende
orkestpartijen te toonen.
Nu treedt Franciscus weder op. Een koor, dat wij eigenlijk wel
wat eenvoudiger hadden gewenscht, schildert zijne verschijning en zijn
omgewisseld karakter. De geheiligde komt met zijne vroegere genooten
te zamen. Er ontrolt zich een tooneel, waarin dezen hem wegens zijn
armoedig kleed bespotten. Franciscus verklaart dat hij een koningskind
tot bruid heeft..., het is de Armoede. « Een koninklijke bruid voorwaar ! De bruid van eenen bedelaar ! » zoo juichen zij spottend ;
waarop hij den heerlijken Zang- van de Armoede aanheft, een
« prijslied » van de armoede die de Godmensch zelf zalig noemde.
In den loop van dit levendig tooneel heeft de toonkunstenaar
zijne motieven herhaa!delijk aangebracht.
Ten eerste verschijnt het troubadours-motief, maar in eenen spottoon, die zeer geestig aangebracht, in den toestand volkomen past.
Daarop volgt de schoone wijze van Franciscus den arme. 't Is alsof
zij hier zegeviert ! Eindelijk, als het motief zacht en lang wegklinkt,
schildert een kort, bijna te kunstig geschreven koor den aanvang van
Franciscus' zendingswerk. De zegenrijke vruchtbaarheid daarvan wordt
door het gezang van den vredeengel en een vloeiend, vast ineen gewerkt
koor der hemelgeesten bezongen.
Een nieuw tooneel wordt ons thans door een koorrecitatief der
bassen ontrold.
Vijfmaal duizend zitten zij,
In Franciscus' arme pij,
Onder Ombrië's blauwen hemel
Slaat het leger van den Heer
Zijne vredetenten neer. » ,
In 't midden der broederscharen staat de seraphische Vader en
zingt zijn e i g en hooglied, ten dank en prijs aan den Gever alles
Goeds — den onvergelijkelijk schoonen Hymnus van de zon. Ook hier
beantwoordt de toonschepping volkomen aan de- grootschheid der gedachte.
Het recitatief dunkt ons het indrukwekkendste van het geheele werk
te zijn. Dat de componist op de muzikale verheerlijking van den
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klassischen tekst zijne kunst in al hare volheid aanwendde, spreekt
wel van zelf ; het is inderdaad klare, warme, zonnige muziek, waarin
hij het Hooglied van Franciscus heeft gedoopt. Voorwaar een gelukkige
greep het koor als begeleiding te doen optreden ! De afwisseling
welke hieruit ontstaat bevordert ten zeerste de uitdrukking door
den tekst gebiedend gevorderd. In machtige vlucht verheft zich de
uitdrukking tot aan de woorden : « Verheft en zegent mijnen Heer ! »
waarna een rustige volzin a capella het gezang ten einde voert.
Bij den verslaggever kwam hier onwillekeurig de vraag op, of het
werk nog niet hadde gewonnen, indien met dezen jubelhymnus aan de
zon (de eenige aan Franciscus toegeschreven hymnes van onbetwijfelde
echtheid) het tweede deel ware besloten.
Al het werken en trachten des godgewijden troubadours dringt
zich toch in een zonnengezang ter eere Gods te zamen ! - — Het
laatste gedeelte van deze tweede afdeeling is ook het eenige wat ons
niet recht wil behagen. Wij spreken, niet van de kunstrijke muzikale
behandeling, want deze staat geheel op gelijke hoogte met de overige
deelen van het werk. Het is de kalleotechnische opvatting die wij
bedoelen, en vragen of deze wel aan alle eischen voldoet.
Waarom heeft de dichter aan het wonder der stigmata eene zoo
bescheidene plaats gegeven? De hemelstemmen spreken slechts zachtkens daarvan, met de woorden
« Leer ons 't Lied der Liefde zingen,
't Lied der Liefde honigzoet,

't Lied der Liefde, vlam en gloed,
't Lied der Liefde zonder gronden,
Die de merken van heur wonden
Brandend u in 't herte prent. »
Misschien moet men de verklaring daarin zoeken dat, indien de
verwonding werkelijk als tconeel wierd opgesteld, er geene plaats voor
het Lied der Liefde zou gevonden worden. Dat ware echter het lyrische
element voor het didactische laten wijken, wat in een wezenlijk kunstwerk niet mag geschieden.
« Pulchra sunt, qute visa placent, » zegt St. Thomas v. Aq. In
ons oratorium ware gelegenheid geweest die gebeurtenis esthetisch schoon
te behandelen. De toonkunst in 't algemeen, en, gelijk genoegzaam
blijkt, ook Tinels muziek, heeft lijnen en kleuren ter beschikking,
om in geheimnisvolle pracht het liefdewonder aan St. Franciscus
geopenbaard te veraanschouwelijken.
Misschien raden wij den waren grond ! Een zeker kunstmiddel,
het groote recitatief, -- recitativo accompagnato — kon bij deze
gelegenheid ter nauwernood gemeden worden. — 't Is wel niet meer
bij Wagner als kunstmiddel te vinden, doch dat is geen toereikende
grond, om het geheel uit te sluiten. Welke waarde het in het oratorium heeft, bewijst genoeg het gebruik wat Mendelssohn ervan heeft
gemaakt. Zonder twijfel, kunnen wij dezen kunstvorm bij behouden,
In= in Franciscus natuurlijk in den stijl waarin voor het eerst Tinel
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het oratorium kleedt. De -vrijere beweging van het recitatief zou zelfs
eene esthetisch te waardeerende afwisseling brengen in de uitgebreide
met vaste schreden voortstappende melodie.
Gaarne geven wij echter toe dat het tooneel der verwonding beter
zij weggelaten , wanneer men zich streng houden wil binnen de
grenzen van den vorm waarin Wagner zijne muziekdrama'
hee ft g e g o ten. Dan en k a n dat « groote recitatief » in Franciscus
geene plaats vinden.
Wij hebben reeds gezegd hoe waardig het einde van het tweede
deel zich aan het geheele werk sluit. De bekoorlijke zang der Hemelstemmen (een vrouwenkoor), is hier geheel op zijne plaats.
Nu tot het derde deel : « Franciscus' dood en verheerlijking. »
Eene breed aangelegde inleiding voor orkest voert ons weder tot
een meesterlijk opgebouwd koorrecitatief der bassen, en aan het sterfbed
des Heiligen.
Van kwalen neergehageld,
Op 't krankbed vastgenageld,
Als van deze aarde ontgeest,
Viert reeds Franciscus feest.
Daar klinkt van den toren van Maria ter Engelen de klok der
engelsche groetenis en roept met haar zilver geluid tot het nachtgebed.
De volgende muzikale volzin is van wezenlijk roerende stichtelijkheid.
Eene sopraanstem vangt aan : « Tot eene maged teêr, sprak de
engel van den Heer. » Het vrouwenkoor neemt de groet des engels
op : « Wees gegroet, Maria zoet, » enz., het vierstemmig gemengd koor
zet den zang voort, door op- en afgaande toonfiguren van het orkest
begeleid. Ook deze Angelus moet tot de schoonste onderdeelen van
het toonwerk gerekend worden ; doch menigeen vindt misschien dat
in het middendeel de chromatische wendingen te zeer spreken.
Een nieuw koorrecitatief der bassen, waarin het motief van Franciscus''
armoede weder doorklinkt, opent het eigenlijke tooneel van het scheiden.
Dé laatste woorden des stervenden :
Als ik zal rusten bij de dooden,
Bewaart uw regal en geboden.
'k Beveel u, kinders, aan den Heer ;
In allen ootmoed dient hem zeer ;
Blijft de Arremoede toegenegen.
zijn door muzikale vinding en bewerking van overweldigende schoonheid. De zacht voortschrijdende bassen en de gebonden accoorden der
bovenstemmen er op rustende ofte zacht overheen glijdende, dan het
treffelijk doorklinken van het motief des armen Franciscus, de zangerigheid der stemmen, zij allen brengen te zamen een onbegrijpelijk
schoonen, edelen indruk te weeg. Er heerscht hier eene zoete rouw
die zelfs voor de troostende met roerende harmonische wending klinkende engelstem noode schijnt te wijken. Dus is de macht, het
betooverend geweld der toonkunst door e- .,en meester behandeld !
Franciscus i, nu tot den staa van gelukzaligheid opgeklommen.
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Terwijl bovenaardsche stemmen dit verkondigen en hun Eere zij God
in den Hooge doen weerklinken, vangt op aarde de bede aan : « Lux
aeterna luceat ei », « moge hem het eeuwige licht beschijnen ».
Ook dit tafereel in de kerk is rijk aan treffelijke bijzonderheden,
doch wordt zonder twijfel door een orchestraal gedeelte, den lijkstoet,
overtroffen. Deze is een treurmarsch in den hoogsten, edelsten zin des
woords, een prachtige rouwhulde, welke door een groot orkest voorgedragen eenen indruk maken moet, dieper en verhevener dan het
vorstelijk grafteeken wat bestemd is de eeuwen te trotseeren.
De Clarissen en Franciscanen begeleiden met klagende stem die
heerlijkheid, als de dunne nevel die een praalbouw omzweeft. Zoo
wijkt deze zang ook weldra voor de stemming der hemelsche vreugde.
Een halfkoor, openend in solokwartet voor jonkvrouwen, en een
koor van vrouwelijke hemelstemmen voeren ons tot het groote slotkoor
— een machtige zegezang, welke, in altoos breeder ontwikkeling, koor
en orkest tot de hoogste uitdrukking van kracht medesleept. Dat de
bekende motieven ons nog eenmaal komen begroeten spreekt wel van
zelf. Wij zijn elkander te lief geworden om zonder afscheid uiteen te gaan !
Een tusschenzin van teederer kleur doet den laatsten zegeroep nog
reusachtiger verschijnen.
« Franciscus overwon !
« Hij draagt het gouden kleed, hetwelk hem de Armoê spon !
« Glorie aan God ! »
Ziedaar het oratorium Franciscus van Edgar Tinel. Het is een
werk ter eere Gods, een met goud geborduurd prachtgewaad, kunstrijk
geweven uit honderdduizenden verrukkelijke klanken om St-Franciscus
te verheerlijken. Maar het werk prijst ook den bescheiden meester,
die een kunstgewrocht van den eersten rang in het leven riep. W a t
de meester zocht en wilde, heeft hij bereikt en op volkomen wijze tot stand gebracht.
De uitvoering van het oratorium vordert echter meer dan gewone
krachten ; een talrijk welgeoefend koor met flinke stemmen, zes solisten,
wier taak niet gemakkelijk is en die in deze soort van muziek beslagen
moeten zijn, een groot --en geoefend orkest en eindelijk de koning der
instrumenten — het orgel.
Wil het publiek Franciscus recht genieten, dan moet het 'een
open en gezonden zin voor diepzinnige kunstwerken bezi tt en. Van
de uitvoerders zoowel als van de hoorders vordert de strenge Franciscus volharding. Den 22n Augustus zal het oratorium, te Mechelen, zijne
eerste uitvoering beleven. België is het land der goede orkestmuziek,
en een harer beste orkesten, ja een der beste van geheel Europa zal
deel nemen aan de uitvoering. Goed heil !
THEODOR SCHMID. S. J.

Feldkirelz in Vorarlberg, (Oostenrijk), 2 Aug. 1888.

SCHILDERKUNST.
)3rief aan stu n hunot6rotber A1noterbant, ouer
" briezaarZiihot4e „ tentoonoteiiing te A nt werpen.

IJ vraagt mij, waarde vriend, heden, nu de tentoonstelling reeds
lang geopend is, of gij niet wel gedaan zoudt hebben, het jongste
werk uwer hand daar heen te zenden. Ik voor mij geloof dat
eene goede geest u daarvan terug heeft gehouden. Althans, al
beken ik het zelf, onze expositie laat dit jaar, meer dan ooit, veel te
wenschen. Dat het getal schilderijen en andere kunstwerken niet overmatig groot is, beschouw ik als een voordeel uit het oogpunt van een
ernstig publiek. Maar dat zoo vele groote meesters afwezig zijn, is
voorzeker van den anderen kant geene voortreffelijkheid.
Er is evenwel nog een ander punt, waarom ik u niet aangemoedigd zou hebben dit jaar een werk in te zenden. Niet alleen is de
opmerkzaamheid der menigte, door de groote tentoonstelling van Munchen en ons Brusselsch Grand concours, van Antwerpen afgetrokken,
maar dit jaar heeft zich bij het plaatsen der schilderijen een geest van
kameraadschap doen gelden, waardoor vele onzer Noord- en Zuid-Nederlandsche meesters geheel in schaduw worden gesteld.
Een vreemdeling die onbevooroordeeld de tentoonstelling bezoekt,
en wel de meesters kent, maar niet zou weten waar de tentoonstelling
wordt gehouden, zou onmiddelijk bij het intreden der zaal door den
geest welke hier over de verdeeling der plaatsen heeft beschikt, bemerken
dat in de commissie de Antwerpenaars hebben geheerscht en beslist.
Niet alleen dat Isidoor Verheyden geweigerd is, zooals verleden
jaar Henry van der Hecht, maar meesters als Stobbaerts, de echte
vlaamsche colorist, wiens roem gevestigd is, moet gezocht worden in
een afgelegen hoek. Frans Courtens hangt werkelijk op eene belachelijke
plaats. En langs de balustrade vertoonen zich de jonge heeren en
dames, leerlingen, met een aantal prullen.
Om dergelijke partijdigheid te ontwijken , hebben reeds veel
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Brusselsche en andere schilders het besluit genomen hunne werken
nooit meer naar Antwerpen ter tentoonstelling te zenden.
Ziedaar, waarde heer en vriend, waarom ik u niet zou geraden
hebben in 1888 op de tentoonstelling te verschijnen. Van de andere
zijde geef ik gaarne toe, dat de jury een goed beginsel heeft gevolgd,
door het bijeenstellen der verschillende landen, zoodat Duitschland,
Oostenrijk-Hongarije, Italië, Zwitserland, Frankrijk, bijzondere plaatsen
hebben, en gij, Hollanders, u in gezelschap uwer landgenooten bevindt.
Maar ongelukkig is de rijkdom aan ware schoone werken zeer mager.
Wij zouden voor Nederland falleen nevens Frankrijk eene uitzondering
willen maken. Maar toch, hoezeer wij Cabanel, Bonnat en anderen
ook hoogschatten, hunne chic-portretten tonnen allen achteruitgang, bij
gebrek aan waarheid. Jules Breton, meer Belg dan Fran schman, schildert
ten minste wat hij gevoelt in zijn Ster van den herder.
Wij zijn, wat u-lieden in Holland betreft, een weinig verwend
door de meesterwerken van Maris, Roelofs, Melis, enz.. om het ingezondene hoog te kunnen schatten. Bij de gebroeders Oyens merken
wij vooruitgang, de gunstig gekende Theresa Schwartze, Mej. Wally,
Moes en Kollewey hebben ons aangenaam getroffen.
Wat nu onze belgische kunstenaars aangaat : het werk van den
heer Struys verdient onzen lof. De broodwinning en Het zieke kind.
zijn werken van goede soort : twee sombere onderwerpen, doch die
tot medelijden en onderwerping stemmen. De teringlijder, de broodwinner van het huishouden, die eenen laatsten lepel drank van den
geneesheer ontvangt, is eene roerende voorstelling, al is de kleur der
schilderij ook wat verwaterd. Het andere werk is niet minder roerend,
vooral door de figuur der moeder die de hand op het beddeke haars
kinds uitstrekt. Dat is ware natuur, zonder vooringenomenheid. De
heer Struys zoekt zulke onderwerpen niet op die in de natuur afschuwelijk
zijn, maar streeft naar dichterlijkheid in de kunst. Weldra zal hij
(indien hij 't nog niet is) tot de belgische schilders gerekend worden
die de meeste eer doen aan onze eigene school.
Meer sentimenteel, en minder waar, schilderde Gondry. Wij zien
in zijn werk ook niets anders dan eene hulde aan den smaak van een
zeker publiek gebracht, dat met de ware, echte, edele kunst weinig te doen
heeft.
Het komt ons voor een ware misgreep te zijn, en eene miskenning der grenzen van de plastische kunst, te schilderen : Den indruk
van eenen Zola-roman ! Een roman en de lezer daarvan zijn reeds een
zoo volledige zaak, dat de schilderkunst daar tusschen in niets meer
over heeft te doen.
Julien de Vriendt is edel, als altoos, met zijne Dochter van Jairus.
Doch, hoe vele malen hebben w ij dit onderwerp al niet behandeld
gezien ! De keus van nationale onderwerpen is toch zoo moeilijk niet!
Overigens, c'est de Part fini wat de Vriendt levert.
Van mijnen naamgenoot Edward Dujardin, kan men zulks niet
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zeggen. Oprecht gesproken hadde hij beter gedaan zich bij de verlichting
van Henri Conscience en dergelijke werken te bepalen.
Brunin en Mertens zijn bekwame mannen. Maar welk eene strekking ! Bepaaldelijk de doodstuip der conventie.
Er zijn onder de Antwerpsche kunstenaren vele namen van goeden
lank, welke zich echter van eene aangenomen gewoonte niet kunnen
losmaken, en wier werken, ofschoon dikwijls van eene zekere grootschheid getuigende , toch niet genoeg naai de natuur zijn bestudeerd ;
werken, waarvan het ons dikwijls voorkomt dat het onderwerp gekozen
is, uitsluitend om den wille van het kunstwerk, terwijl naar onze
meening, veeleer het kunstwerk moet ontstaan om eene gebeurtenis of
een natuurtafereel te verheerlijken. Men zie op de tentoonstelling maar
eens rond, en zal ons verstaan .
Tot onze spijt moeten wij er nog aan toevoegen, dat men hier
werken van de Keyser en Gallait vertoont, die den roem dier mannen
niet zullen verhoogen, en dat in de afdeeling der beeldhouwkunst alleen
de groep van Gaspar de Samuel eervolle vermelding verdient.
Ziedaar, waarde vriend, eenige gedachten over onze zeer middelmatig geslaagde tentoonstelling, waarom gij mij hebt verzocht. Ik
meende niet beter te kunnen doen dan ze u te zenden, door bemiddeling der Dietsche Warande, welk toch ons internationaal kunsttijdschrift
is, en door alle belangstellenden wordt gelezen.
Geheel de uwe,

15 Aug. 1888.

JULES

DUJARDIN.

3nt1tfin franfaio.
L6' ,1, A livraison de septembre arbore un article supplémentaire de M. le
Cte Maurin Nahuys sur les deur médailleurs Schoemaker, père
et fils. L'auteur, un de nos plus distingués numismates, mérite
tous les éloges pour s'êtie assujetti, sans murmurer, a de longues
et fastidieuses recherches, et ce dans l'intérêt de la Dietsclze Warande.
Vrai travail de bénédictin, que pen auraient la patience de poursuivre
jusqu'au bout !
Suit l'inventaire des 'Diens ayant appartenu aux anciens seigneurs
de Brederode, a Batestéin, au i 6 me siècle. Ces pages, autre fruit de
patientes compilations, sont dues a M. Hoffmann.
Le docte philologue de Louvain, Eerrijck de Putte, prend congé du
lecteur par son interprète M. Van Even, lequel nous fait connaitre les
mérites d'Erycius sur le terrain de la langue et de la littérature néerlandaises.
M. R. Pick, archiviste d'Aix-la-Chapelle, retrace le voyage d'une
ambassade allemande a Bruxelles, en 1781. Ce travail renferme des détails
très curieux et parfois fort amusants.
Ene besogne ingrate et pas facile, la critique du Salon d' Anvers
est aux mains de M. Jules du Jardin, tandis que le B°n de Fierlant
assume le compte-rendu de l'Exposition rétrospective au Grand-Concours
de Bruxelles.
Ce qu'il y a de plus intéressant dans le présent fascicule, c'est
l'étude approfondie que le R. P. Schmid, S. J., l'auteur du fameux
ouvrage sur L'ceuvre d'art de l'avenir et son maïtre, consacre a
1'oratorio Franciscus d'Edgar Tinel.
Destituer les formules surannées de 1'oratorio et couler celui-ci dans
le moule wagnérien, c'était, ma foi, un coup d'essai hartli, M. Tinel
était de force a l'entreprendre et, sous sa plume, dit le célèbre écrivain,
ce coup d'essai est devenu un coup de maître, qui, définitivement,
place son auteur au premier rang des co mpositeurs de potre époque.
Aussi l'audition du 22 aout, ajoute le P. Schmid, audition oil
l'orchestre du théátre Royal de la Monnaie a Bruxelles, l'un des meilleurs de l'Europe entière, interprètera Franciscus sous la direction de
1'auteur, est-elle destinée a avoir un retentissement colossal.
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Vothenfiennio.
Albrecht Rodenbach. Wanneer deze regelen onder het oog van
het publiek zullen komen, is de gedenkdag aan den jonggestorven
dichter gewijd reeds voorbij.
Het moet ons toch van 't hart te uiten, hoe warm wij deelnemen aan alles wat ter eere van dien wakkeren muzenzoon wordt
gedaan, welke gedurende zijn kortstondig leven meer miskend dan
erkend werd. Zijn voorbeeld om openhartig vlaamsche opvoeding en
onderwijs te verdedigen heeft getrokken. Wat velen in zijne jaren een
misdaad achtten, of althans eene overdrijving, eene ongepaste aanmatiging, wordt sedert dien meer en meer als eene daad van plicht, van
moed, van offer beschouwd.
Spijtig genoeg is het dat sommige organen, die den jongen strijder
en zijnen vrienden alleszin s genegen moesten wezen, dewijl het vlaamsche
land daaraan groote verplichting heeft, de toorts der tweedracht weder
ontsteken door de bewering dat bij de nagedachtenis van den jeugdigen kunstenaar in de kerf niet en mag gebeden worden. Verblijdend
is het woord van zeker liberaal orgaan damentegen. « Indien de familie... eene rouwmis laat lezen,... dat is hare zaak. Geen deelnemer aan
de feesten... heeft het recht haar... dit te beletten. » Verwonderlijk
alleen is het dat zulke eene verdediging noodig is !... Bij 't openen
van het Duitsche parlement gaat elk lid daarvan ter kerke waar het
hem past. Dat is welbegiepen vrijheid.
Wij kunnen niet nalaten bij deze gelegenheid onze erkentelijkheid
te betuigen aan den uitgever Jules de Meestere-Van Nieuwenhuysen
welke de volledige gedichten van onzen liefelijken kunstenaar ter perse
heeft gelegd.
Elkeen weet welk eene diepte van poezie, welk eene reinheid
van gevoel, welk eene waarheid van opvatting, welk eene zedigheid
van toon en godvruchtige stemming in Rodenbachs gedichten leeft en
zweeft. De verspreiding daarvan is dus eene goede handeling.
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Zoo is dan het boek ook sierlijk uitgevoerd. De prijs daarvan is
slechts fr. 2.
Verhuizen. Een landgediclit in drie zangen door Hilda Ram.
Gent, drukkerij S. Leliaert, A. Suffer en C°, 1888.
De goede naam als dichteres der pseudonieme Hilda behoeft niet
meer gevestigd te worden. Hij is aan onzen dichterketen vastgeklonken,
om er niet meer van te wijken. Verhuizen is daarvan een nieuw
bewijs. Men leze in 't Belfort het vriendelijk en verdiend verslag van
den eerw. heer H. Claeys, waaraan wij onze volle instemming geven.
De schrijfster doet terecht eere aan de studie der metra van den heer
Van Droogenbroeck, al is hare inleidende verhandeling ook geene inleiding voor den natuuiliiken stroom, den herderlijken geest van haar
gedicht, en ware daarom beter eene betrachting tot slot geweest.
Men schrijve anapesten, sponden, trippelvers, men bouwe Alexandrijnen op Alexandrijnen, 't is al onverschillig, indien hetgeen men
schrijft diep gevoeld, klaar, zangerig, harmonieus voorgedragen is.
En dat is Verhuizen.
Bibliothèque d'histoire nationale. Jean IV et la fondation de
l'Université catholique de Louvain, par Mgr. A. J. Namèche, recteur
émérite de l'Université catholique de Louvain. L o uvain, Charles Fonteyn, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 6.
De vlijtige en grondige schrijver geeft sommige deelen zijner hoogst
belangrijke Histoire nationale opnieuw uit. Reeds verschenen Breydel
en de Coninch, en Jacob van Arterelde. Deze boekdeelen ziju schitterend van uitvoering en kunnen als een edel geschenk dienen, om de
beoefening der al te nalatig behandelde geschiedenis der middeleeuwen
in België te bevorderen.
Zout-Leeuw. Beschrijving, geschiedenis, instellingen, door P. V. Bets,
pastoor-deken aldaar. II. Thienen, H. Vanhoebroeck, boek- en steendrukker. 1888, 31 2 blz.
\Vat kunnen wij anders van den ijverigen en bekwamen schrijver
verwachten, dan een werk met ernst, geduld en liefde bearbeid. Zoo
is het ook hier. Burgerlijke instellingen, geestelijke instellingen, liefdadige instellingen, oud en nieuw wordt er stelselmatig in behandeld;
eerst de algemeenheden, dan de bijzonderheden, beschrijvingen, personen en hunne aanstelling worden herdacht. Vele handschriften zijn
daarvoor geraadpleegd, vele gedrukte werken bestudeerd. Het werk
verdient algemeene verspreiding; het is een gedenkstuk van het nederlandsch-belgische eigenaardig leven in de middeleeuwen en later. Het
doet ook den uitgever alle eer aan.
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OverlicV tier tiitioOrifttn.
De Redactie heeft reeds vroeger gemeld dat zij wenscht een
geregeld en zooveel mogelijk volledig overzicht te geen der tijdschriften,
die het naast tot haar gebied behooren.
Er is nu vastgesteld :
I° De tijdschriften waarmede zij wisselt zullen in elk nummer
besproken worden.
2° Verschijnen deze echter zoo dikwijls dat de volledige opgave
van den inhoud te veel plaats zou innemen, dan worden alleen de
hoofdartikelen vermeld.
3° Van de tijdschriften die haar naast gelijken, doch niet toegezonden zijn, wordt in elk geval gesproken, doch alleen de voornaamste
artikelen worden daaruit aangehaald.
4° Wekelijks verschijnende tijdschriften en dergelijke kunnen (wanneer
zij niet zijn toegezonden) alleen naar aanleiding van het laatst verschenen nummer aangekondigd worden.

Nederland.
De Gids. Juli 1888. — Eduard Douwes-Dekker, door Th. Swartz
Abrahamsz : 1-76. Een middeleeuwsche dorpspastorie, door S. Muller :
76-116. Alma Mater studiorum door A. Hamel : 153-169.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis,. Vierde aflevering. — Nog iets over den tijd van Koning Lodewijk, door G. Slothouwer :
229-243. Over geschriften aan Franciscus Junius en aan Franciscus
Balduinus toegeschreven, door R. Fruin : 243-252. Het oprukken van
den pruisischen generaal von Billow uit Munster naar Nederland in
1813, door baron Dablaing van Giessenpurg : 345-359. Dort in 1813,
door L. J. Van Dalen : 359-392. De Kronieken van Holland van
Jan van Naeldwijck, door S. Muller : 392-405. Twee brieven uit den
tijd der troebelen over den beeldenstorm en de Spaansche furie, door
Dr Fruin : 405-517.
Tijdschrift voor geschiedenis. Derde aflevering. — Hoe Lodewijk XIV den oorlog van 1672 heeft voorbereid, door van Rijsens :
133-157. De oorzaken van den Spaanschen successie-oorlog, door Doesburg (slot) : 157-167. De speculatiekoorts in Frankrijk in het begin
der 18 e eeuw. door van Duyl : 167-185. Egypte gedurende de negentiende eeuw, door Kollewijn : 185-194.
De Katholiek. N°4. De pauskeuze, P. A. De Bruyn. Levensschets
van den prelaat N. G. Sichmans, Th. j. Welvaarts. De nieuwe beeldhouwkunst in Italië, F. L . Stracké. — Een honderdtal kunstaphorismen, Scholasticus. — Iets over poëzie en over longlijclen, W. N. —
Handleiding des grieksche en romeinsche mythologie, W. S. Eene oude
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wereldkaart opnieuw uitgegeven, C. — Het laatste hoofdstuk van den
profeet Habakuk, G. Jonckbloet.
N° 5. De catalogus der boeken van de abdij te Egmont (vervolg),
A. J. Flament. De geschiedenis van een vogel, J. M. L. Kèuller
65-7o. De Donatie Constantinz, 71-94, P. L. Hooning. S. 0. P.
Een honderdtalkunst-aphorismen (slot), Scholasticus, 95-10T. Gerard baron
van Swieten, 102-509. Boekbeoordeelingen. Encycliek over de vrijheid.
Nederland. Redacteur : mr. M. G. L. Van Loghem ; , uitgever
J. C. Loman, Jr, te Amsterdam.
Juli. J. E. Sackse, Letterkundige tydgenooten J. Esser. Jr. E. J.
Irving, Mathew Arnold. Anonymus, Wie zy'n de slachtoffers? Kroniek.
Goldemar, in Memoriam.

Leeswijzer. 1888-1889, N° 2. Gedachten over fransche letteren. II,
door Verax. Le Benheur, poême par Sully Prud'homme, dooi Mej.
Helena Swarth. Friedrich Riickert (slot). Eerbiediging of miskenning
van den eisch des tijds, door Mej. Betsy Perk. Letterkundige, biographische en bibliographische mededeelingen, door A. E. C. Van Someren. Zomerhymne, door Mej. Wilhelmine Mulder.
Noord en Zuid. N° i. De schriftelijke opgaven voor nederlandsche taal, Smada. Daarstellen, Fr. De ontkenning in den zin, Artio
M. Cheiuzet. Ht stoomtuig van Staring, Jan Maas. Drie Examenopgaven, L. van Ankum. Boekenkennis. N°2. Opgaven van vergelijkende examens, sedert 1882. Eenheid van taal, Fr. Van Cuyck. Artikels
over Muizenissen, Rinnen en Tiegen, enz. enz.
N° 3. C. Bake, Taalpolitie. R. J. Smada, Examenwerk. M. Schilstra,
Eenige opmerkingen naar aanleiding van drie examen-opgaven in aflev.
van den i i n jaarg. Willem Van Oers, Aanteekeningen bij Starings.
Aan zny'ne dennen. Joh. C. A. Franken, Onze sterke verba. Vergelijkend
examen van h. e. s. te Amsterdam, gehouden 5 December '87. J. L.
van Dalen, Aanteekeningen op Hagar. Prinsen, Da Costa's Hagar.
G. Maathuis, Hagar, door Da Costa. Nog enne uitgaaf van Vondel.
Taalkunde op de lagere school. Spreekwoorden. Namen der dichters
van de Evangelische Gezangen, nevens het Boek der Psalmen bij den
openbaren godsdienst in de Nederlandsche gemeente in gebruik. Prijsvragen. Phonetische studiën.
De Bibliotheek. Mr. C. Bake, Een paar kantteekeningen op
de Huygens-studiën van H. J. Eymael. H. J. Eymael, Repliek. Hoe
kwam de mensch aan zijn spraak ? T. H. de Beer, Max Muller, over
dezelfde vraag.

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig
gebied. Inhoud der 4 aflev. van het 30° deel. Het zwerfblok van
Oudenbosch en zijne omgeving, V. Becker. Een winter te Davos,
Causerietjes van een genezen longzuchtige, G. Jonckbloet. Aflev. 5. Het
amerikaansche maagdenhuis, H. J. Allard. Een lied van den Libanon
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ter eere van het H. Hart van Jezus, J. P. van Kasteren. 1e aflev. van
't 3 I e deel. De afgescheidenen, de kruisgemeente, het laatste conflict. Eene
bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche Kerkhervorming, W. Wilde,
bl. 1-6o. Toelichting en Nalezing, F. Smit, bl. 61-105. Redmiddelen,
P. B. Bruyn.
Holland -Vlaanderen, tweemaandelijksch tijdschrift voor Noorden Zuid-Nederland. Redaktie : Edward B. Koster, G. H. Priem,
F. Pluim, Mari J. Ternooy Apèl en Omer Wattez. I' jaargang'
l e stuk. I Juli 1888. Inhoud : Beschaving, Dr. A. Dondorf. Griekenlands dichterlijke lente (met aanteekeningen), Dr. H. C. Muller. Afschaffing van wetten, S. Bredzee. Gretchen, episode uit Goethe's liefdeleven, T. Pluim. Vox humana, J. Winkler Prins. Goudmanteltje,
Astiveri. Gedichten van Mari J. Tornooy Apèl, Hélène Swarth, Edw.
B. Koster, G. H. Priem, Omer Wattez. Letterkundige kroniek, G. H.
Priem, Vlaamsche kroniek, Omer Wattez. Varia : Mr. C. Vosmar,
Meêdoen, J. Ch. Blok: Een Dilettant-colporteur.
Wij begroeten alle pogingen tot verspreiding der waarheid en der
kunstliefde, met wezenlijk genoegen. De waarheid maakt vrij.
Holland-Vlaanderen zij dus welkom ! Doch men hoede zich voor
ondoordachte oordeelvelling, en ..... drukfoutjes.
De Nieuwe Gids. 3 e jaarg. s e aflev. De noodlottige dwalingen
der heerschende staathuishoudkunde, J. Stoffel, De Goncourt, L. van
Deyssel. Boekbeoordeelingen. Mevrouw Lina Schne ;der, G. van der Goes.
Nederlandsche politiek, Indrukken van den dag, P. L. Tak. Over schilderijen-zien , Frederik van Eeden. Gasthuis-schets, i; ', Avondwandeling,
Maanlicht, A. Aletring. Kunst, Tentoonstelling, i, , n Wisselingh, Verberchem. Varia, Zolaïana, La Terre, J. van Santen Koff. Een chemische
poets, Ch. M. V. D.
De Portefeuille. 21 Juli, Schakels en Ketens door Bertha von
Suttner.
De Nederlandsche Spectator. N° 29. Eene tentoonstelling van
portretten uit het begin onzer jaartelling, door dr. W. Plette.

België.
Het Belfort. N° 8 . Fabelen van Lafontaine, vert. door S. M. Coninckx . E. 3- . Potgieter, Een nederlandsch criticus, A. Bechger.
Mgr. P. Claessens, Frans "Willems . De zon, A. de Ceuster, S. J.
Keizer Karel (De Geyter), di, H. Claeys, pr. Een rit naar Le Harborer,
Th. Ign. Welvaerts. Offerus, A. V. Bultynck. Daar af = van wien,
Jan Craeynest. Montmartre, A. J, M. Janssens. Kronijk en boekennieuws. A. V. Bultynck.
Nederlandsch museum. aflev. 3 en 4. Mac Leod, Deken de Bo's
Kruidwoordenboek en de Nederlandsche wetenschappelijke taal. J. Elseni,
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Karen's Kerstfeest . Omer Wattez, Een woord over realism en
idealism in de letteren. Pol cie Mont, Een Folkloristisch Paaschei.
J. M. Brans. Slachtoffers. Tragdie of drama. Letterkroniek. Nogmaals
voor de vierschaar. Boekbeoordeelingen. Aflev. 5 en 6. De Heiligen
van S. Baafsklooster te Gent, Oswald Holder-Egger. 251-284. Cervantes als tooneeldichter, Sleeckx, 288-317. De Idylle van Schoonjans'zoon, Pol de Mont, 318-327. Keizer Karel en het rijk der Nederlanden
in Middeleeuwschen versbouw, door Julius de Geyter. Max Rooses.
328-348. Letterkroniek 349-354. Nog eens eventjes voor de vierschaar,
355-357. Boekbeoordeelingen.
De Toekomst. Juli. Aug. Gittée, Julius Wolff. C. Natuurkunde
voor de lagere scholen (vervolg). P. Brasseur, De Ty'en (vervolg).
Pol. de Mont, Twee gedichtjes voor de vlaamsche schooljeugd.
I. Onzc Conscience. II. Het leel/ke Eendje. Boekbeoordeelingen. Van
Ryswyck. Folklore, enz. Kroniek. Officieel schoolnieuws. Vosmaar.
Rond den Heird. Blad 34. Van Brugge naar Moskou, door
Ad.-D. Dante, Paradijs, vertaald door Fr.-B.-M. Haghebaert.
Flandria n° 148-151. Zie onze vorige afleveringen. Bijzonder zijn
op te merken : Aldenardiana door Ed. vander Straeten. Bohemen en
de czechische volksstam is eene belangrijke studie van Aug. de Vreught,
waarbij toch niet alle bronnen genoegzaam zijn geraadpleegd ; bijv. ter
gelegenheid der geschiedenis van Huss. Declamatorium Dora, van
Em. Hiel.
La Fédération artistique. N° 39. Expositions. La bibliothèque
musicale de Philippe II. Edmond Vander Straeten. (Pierre de la Rue,
Josquin Deprès, Gerardo Turnhout).
Le Magasin littéraire et scientifique. 15 Mai. La langue et la
littérature sanscrites (suite), Ph. Colinet. Soleils couchants, M. de la
Couture. Origine et ancienneté de l'homme (fin), Pedro Nada. La
littérature flamande en Belgique durant la période 1877-1886, B°ll
Bethune-de Villers. Marianne (fin), B°n H. dela Faille. Jocelyn, Eugène
Dyon. Le coffre fort, Gérard Cooreman. Bibliographie.
L'art moderne. n° 27 tot 31. La Belgica morbus : 211. « Voorwaarts » : 211-212. Théátre libre : 2 (2-213. Brief aan Sarcey door
A. Antoine : 213. Silhouettes d'écrivains beiges (Anthologie): 218.220.
Les restaurations d'oeuvres d'art, door Jakob Smits : 220 .221. Impressions d'artiste : 222-223. J. Ch. Houzeau : 225-226. El Mogreb al
Aksa, door E. Picard : 226-227. Lettres inédites de Jules Laforgue :
228-230. L'Exposition d'art monumental : 233-235. Impressions d'artiste (vervolg) 235-236. Henri De Braekelecr : 241-243. El Mogreb Al
Aska (vervolg) 242-245.
Revue générale. Juli. — Les missions du roi des Beiges auprès
du Saint Siège depuis 183o, door baron de Haulleville. De l'union des
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Flamands et des Wallons door D. P. de Haerne. M. Deprétis, door
Joseph Grabinski (vervolg).
Revue de Belgique no 7. La femme dans l'ancienne Egypte,
door Emile Coemans : 282-302.
Précis historiques. n" 7 et 8. Un pèlerinage au tombeau du
B. Louis Grignon, door A. Delvigne : 293-303. Souvenirs d'Egypte
door Victor Baudot, S. J. : 377. Etudes sur la bourgeoisie brabanÇonne
au XVI siècle : 387-394.

Frankrijk.
Journal des Arts. nOS 46-49. La distribution des récompenses au
Salon. Claude Monet. -- Philippe Rousseau.
L'exposition rétrospective, door A. Dolligny. Notes biographiques : Alph. FranÇois, Alf. Armand ; Mine Félicie Schneider; Neuman.
L'Estampe franÇaise, door A. Dalligny. Exposition d'art industriel
Bruxelles. A , propos d'un vitrail de Jean Cousin. Peintures décoratives de Gabriel Ferrier. A travers la collection Londesborough.
L'Artiste. Juni 1888. Le Salon de 1888, door Paul Leprieur
en Léonce Benedite : 402-430. Castagnary, door E. Ledrain : 429-432.
La caricature et la peinture de mceurs au XIX' siècle, door Maurice
du Seigneur : 433-440.
Revue des Deux Monde's. i en 15 Juli. Les romans anglais,
door Th. Bentzon : 91-121. Erasme en Italic d'après les lettres inédites
d'Erasme, door P. de Nolhac : 173-200. Le Bouddhisme en Occident,
door Emile Burnouf : 340-373. Boccace, d'après ses oeuvres et les
témoignages contemporains, door Henri Cochin 373-414L'Art. I en 15 juli, I Augustus. La Sainte Anne de Léonard
de Vinci, door Eugène Muntz : 1-9. La Faïencerie parisienne, door
G. de Lens : 14-17. Théodore Pelloquet, door Philibert Audebrand :
21-30. Un portraitiste, door Paul Leroi : 31-33. Les archives de la
chalcographie du Louvre, door Henry de Chennevières : 50-60.
Zeitschrift für christliche Kunst, herausgegeben von Alexander
Schnittgen. Jahrgang I, Heft 4. Düsseldorf. Druck und Verlag von
L. Schwann, 1888. I. Besticktes Antependium, rheinisch, erste Hdlfte
XIV. Jahrhunderts. Mit Lichtdruck, Schnagen. Die Darstellung der
Taufe und der Kreuzigung Christi in einei Handschrift des Trierer
Doms. Mit zwei Abbildungen, Steph. Beissel. Reliquienschreinen
und filigran-und steinverzierter Metallumkleidung, franz6sisch, um 1200.
Mit Abbildung, Schmitgen. II. Ein Schnitzwerk von Veit Stoss mit
Abbildung, Anton Weber. Ausstellungen und Nachrichten-Deutschnationale Kunstgewerbe-Ausstellung zu München 1888, L. Gmelin.
Das neue Kunstgewerbe-Museum in Köln. III. Die Gemdlde-Galerie
der K8nigl. Museen zu Berlin, Liefrg. I und 2, Friedrich Schneider.
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Leben and Wirken des Bildhauers Dill Riemenschneider, von A. Weber,
2e Auflage, E. F. A. Mtinzenberger. (Abonnement fr. 12,50 't jaar,
voor 12 nummers).
Anzeiger des germanischen Museums. Maart tot Juli.
Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmuseum. Katalog der im
germanischen Museum befindlichen deutschen (ook Nederlandsche,
b. v. uit Zwolle) Kupferstiche des i s n Jahrhunderts. (Die Meister des
H. Erasmus. Taf. II, katalog Nr. 8 Inv. K. 194). Spatklassische
Seidengewebe. II (Protest tegen de benaming « Koptische weefsels »),
A. Essenwein. Zur Geschichte der Munsterschen CJnruhen. Over
Neurenberger drukkers, klokkengieters, enz.
Fliegende Batter fur katholische Kirchen-Musik, zugleich Organ
des Cacilien-Vereines fur alle Lander deutscher Zunge. Wie praludirt
man in der III and IV Kirchentonart? Witt. Zwei Musterhochamter
(Overtredingen van liturgische voorschriften). Berichten over de Vereine
en Anzeige-Blatt, met muzikale bijlage.

De lijst der tijdschriften, enz. is, wegens de verplaatsing
van het bestuur der « Dietsche Warande », reeds aanvang
Augusti gesloten.
Het adres der « Dietsche Warande » is voortaan : «Vlierbeek,
bij Leuven (België). »

1,,
0
0
•
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3. 6. Proor443toot,
door
L. PULII\TCX.
OOR eenige weken had de heer G oo ss e n s,
provinciaal raadslid te Gent, wiens huis een treffelijk beeld oplevert van den rijken patriciër der
e
17 eeuw, de goedheid aan het bestuur der Dietsche
Warande eene echte schilderij van Drooch-Sloot ter
beschikking te stellen, om die bij andere werken des
zelfden kunstenaars te vergelijken (i). Ten gevolge daarvan legde de kunstschilder L. Pulincx te Antwerpen de
Gentsche Drooch-Sloot nevens dien van het Antwerpsch
museum en gaf het volgend verslag van dit onderzoek.
Deze twee schilderijen van Drooch-Sloot vertoonen
hetzelfde onderwerp : Het meer van Bethseba. Zij loopen
echter wat de behandeling betreft verre uiteen. Vooreerst is er verschil in de samenstelling der groepen
vervolgens is er onderscheid in 't gevoel en de uitdrukking der personen, gelijk men met den eersten
oogslag bemerkt. Op de schilderij van het museum is
de beweging der personen, om het wonderbare meer te
bereiken, veel heviger dan op die van den heer Goos-

(1) Zie aflev. I van dit loopende deel, bl. 29 vlgg.
42

654

SCHILDER- TEEKEN- PLAATSNIJKUNST, ENZ.

sens, waar de geestdrift der menschen gematigder is.
Allen de hond aldaar voorgesteld drukt grooten spoed
nit-/om het meer in te loopen. Is de beweging op het
Antwerpsch doek grooter, de kunstwaarde ervan is veel
geringer : kleur en behandeling zijn niet half zoo keurig,
en men ziet in de schilderij van het museum dat DroochSloot toen nog niet hoog genoeg gestegen was, om dat
malsche koloriet, dat « geblazene », zooals de schilders
zeggen (en waarvoor de Hollandsche school zoo beroemd
is), te bereiken.
« De schilderij van het museum is ongeveer drie
centimeters hooger en breeder dan die uit Gent. De
bekende engel drijft in eenen dunnen nevel ; op de
schilderij van den heer Goossens daarentegen, in eene
groote wolk. De kleur welke zoo groote rol speelt in
dergelijke schilderijen is hier ook zoo droog, zoo flauw
niet als in 't museum; het geheel toont grootere warmte.
De blauwe tinten zijn van oneindig meer kracht, terwijl de goud-tinten, waarvan de heer Nordhoff spreekt (I),
meer pracht, de geele en grijze veel meer verscheidenheid vertoonen dan op de andere schilderij. Zij is ook
in 't algemeen veel rijker. In één woord, als ik te
kiezen had zou ik geen oogenblik aarzelen aan het
kunstwerk van den heer Goossens de voorkeur te geven.
Alleen datgene wat men minder merkt, en mij toch
in beide schilderijen mishaagt, is de fout van vele oude
schilderijen : er is namelijk geen geheel in de lucht. Zij
schijnt uit het hoofd, of naar al te uiteenloopende schetsen,
samengesteld te zijn, en gelijkt daardoor een mozaiek,
waarvan elk stuk nog bijzonder verlicht is.
Onze hedendaagsche schilders zijn daarin den ouden

(i) Aflev. I, bl.

34 vlgg.
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voor. Zij trachten hun werk in de lijst te zien zooals
zij de natuur zien door ons huisraam, vol lucht en
harmonie der deelen. Bij deze gelegenheid wil ik niet
voorbijgaan, wat tot eer van Drooch-Sloot dient, dat hij
herhaaldelijk hetzelfde onderwerp behandelde ; hij gaf
zich de moeite eene kleine wijziging in de voorstelling te brengen, zoodat hij geen eenvoudig werktuigelijken arbeid verrichtte. Men weet echter niet hoe
dikwijls hij dat ontwerp naar eigen keus schilderde.
Eindelijk moet men zich niet daarover verwonderen,
dat de kunstenaar het warmie Oosten met Nederlandsche kreupelen bevolkt. Men kent de gewoonte
der kunstenaren van voor twee, drij en meer eeuwen,
met verwerping van alle historische waarheid, de gebeurtenissen der bijbelsche geschiedenis voor te stellen
in de kleeding van de eeuw waarin de kunstenaar zelf
leefde. Heden zijn wij in dit opzicht verder gevorderd.
Wij kunnen onze modellen kleeden gelijk het onderwerp wat wij behandelen zulks vordert, elk volk in
eigen gewaad, zoodat wij geene gemaskerde personen
voor ons meenen te zien. »
L. P.
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Ea ffa1ø Rtabonno'o. tt 'mat in bt orQirhrhunot9
door E.

FRANTZ.

ROWE en Cavalcaselle hebben in hun jongste
werk over Raffaël (i) de vraag toegelicht hoe
het mogelijk was dat de Congregatie der Zwarte
broeders te Piacenza, van Rome ver verwijderd, bovengenoemd meesterwerk uit de hand des grooten kunstenaars verkregen. Raffaël was immers in de laatste jaren
zijns levens overladen met arbeid, en moest de uitvoering gedeeltelijk aan zijne leerlingen overlaten ; terwijl
onze Madonna, door de eenvoudigheid der bewerking,
de lichtheid van 't penseel, breed en grootsch aangelegd
en voltooid, zonder twijfel als een onmiddellijk uitvloeisel
van de ziel des meesters te betrachten is. Zonder twijfel
heeft het verblijf van paus Leo X te Bologna, in 't jaar
1515, en de bemiddeling van Antonio dé Monti, kardinaal van S. Sixtus, invloed uitgeoefend op de vervulling van den, wensch der Benedictijnen van Piacenza.
De kardinaal volgde Leo X naar Bologna, het oord der
samenkomst met Frans I. Raffaël had toenmaals het

(1) Londen, 1855, I, 372, 373.
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portret van Antonio dé Monti op het fresco der Decretalen g"eschilderd (15'4). Hierdoor was hij met den
kerkvorst in nadere betrekking gekomen, en dewijl deze
den titel droeg van S. Sixtus zullen voorzeker de
broeders van Piacenza (denzelfden naam dragende) zijne
bemiddeling ingeroepen hebben.
Vasari spreekt niet over het jaartal waarin de schilderij werd uitgevoerd. Hij zegt eenvoudig : « Raffaël
schilderde, voor 't hoofdaltaar der Zwarte monniken
van S. Sixtus, te Piacenza, Onze lieve vrouw met den
heiligen Sixtus en de heilige Barbara : een wezenlijk
uitstekend werk, eenig in zijne soort. »r
De eenvoudige, grootsche, waarlijk vrije, en toch
koninklijke penseelstreek laat zich alleen vergelijken bij
de wandtapijten, waarop het talent van den grooten
Urbiner, in den bloei zijner ontwikkeling, schijnbaar
zonder moeite, den geheelen rijkdom van zijne kunstkracht uitstort.
Springer stelt het ontstaan der Madonna in het
jaar 1515 (1) ; hij geeft toe dat Raffaël in zijne laatste levensjaren met ambten en werk overladen was, en deswege
de uitvoering veler schilderijen regelmatig aan zijne
leerlingen moest opdragen.
Het is daarom niet waarschijnlijk dat hij voor een
ver afgelegen klooster eene uitzondering maakte. Deed
hij het dan toch, zoo is dit hoofdzakelijk aan de voorspraak van den kardinaal toeteschrijven. De stijl van
het kunstwerk is die der wandtapijten. Overigens is het
bepaald zeker dat Raffaël juist in 1515 met voorliefde
op doek werkte. Ook de Madonna is daarop geschilderd.
De uitvoering herinnert levendig aan de beeltenis van

(1) Rafael and Michel Angelo,

2e

druk, D. II, bl. 96.
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Castiglione in den Louvre, en het nieuw ontdekte portret van Giuliano, die beiden omtrent i 526 ontstonden.
Dat de kunstenaar voor dit werk het lijnwaad
boven het paneel verkoos, moet daaraan worden toegeschreven, dat het eerste de breede en lichte penseelstreek beter toelaat, het laatste daarentegen zich meer
eigent voor de langzame en zorgelijke bewerking die
het miniatuurbeeld vordert.
De verw der Madonna is, zonder aarzelen, zonder
moeitevollen arbeid, zoo fijn gepenseeld, dat de schilderij
tegen het licht gezien op vele plaatsen doorschijnt.
De teekening is slechts met rood krijt ontworpen, ea
geene enkele aanleg of schets bestaat er van het werk.
De Madonna is dus in uiterst korten tijd door
den met werk overladen Raffaël met die wondervolle
kunstvaardigheid tot stand gebracht, welke hem aan deeerste der Venetiaansche schilders gelijkstelt. Het vrije,
vorstelijke van den stijl stemt wel meest overeen met
de koen ontworpen Verlossing Petri in het Vaticaan
en met de bovengenoemde wandtapijten.
Zulk eene rijpheid van talent, en ontwikkeling van
het kunstgenie, deze vlucht naar hoogex sferen behooren
uitsluitelijk tot de laatste jaren van Raffaëls leven, waarin
de zwakheden der natuur meer en meer door hem
werden overwonnen en de ziel de nabijheid van het
eeuwige rijk der idealen gewaar wordt.
« Deze genialiteit in de behandeling, » zegt Carus
in zijn keurig opstel over dit kunstwerk (I), « is het,
welke van de eene zijde alle proeven tot nabootsing
daarvan verre achter zich laat, en aan de andere zijde
aan dit kunstwerk en vooral aan diens eigenlijke brand--

(1) Jahrbucher der Schillerstiftung, I, bl. 8.
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punt, het gelaat der Madonna, die bijzondere, geheimzinnige uitdrukking verleent, welke bij elk verschil van
verlichting of bij verandering van stemming des toeschouwers nieuw en verrassend verschijnt. »
De lijnen en bijeenstelling der figuren geven een
eenvoudig en duidelijk voorbeeld van symetrischen,
pyramideachtigen bouw, in de edelste evenredigheden.
Maar de meetkunstige lijnen, die de aloude wet der
bouwkunst voorschrijft, zooals ons de werken der oudchristelijke meesters van den Trecento toonen, vindt men
als in eene hoogere harmonie samengevat, en door de
voortreffelijkheid der schildering tot oneindige heerlijkheid opgevoerd.
Bij alle schijnbare gelijkmatigheid van de buitenomtrekken der geheele compositie, vinden wij wel een
wicht en tegenwicht in de verschillende groote afmetingen,
maar geene onwankelbare balans in de onderdeelen. Ja,
zelfs het gelaat der Madonna heeft geene volkomen
symetrische omtrekken ; ofschoon de gebrekkige gravuren met hare streepjes, die den ouden , gypsmasken zijn
nagebootst, ons dit willen diets maken. Maar zoowel
in de plaatsing der Hogen, als in de tedergebogen lijn
der wenkbrauwen vinden wij de fijnste en vrije persoonlijke opvatting der natuur.
De zwarere zijde der Madonna, waar zij het kind
houdt, wordt opgewogen door den plooienden sluier aan
de andere zijde.
De voor zich heen ziende, maar met de gedachte
ten hooge gerichte figuur der heilige Barbara staat tegenover den vol bezieling opwaarts schouwenden, verwaardigen paus. Deze schijnt met zijne uitgestrekte rechter
hand, naar de christelijke gemeente te wijzen, om als
't ware de bovennatuurlijke verschijning met de aarde
te vereenigen, terwijl dan in de engelen, die het beeld
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als eene lijst omgeven, het hemelsche verschijnsel zich
afspiegelt, en door hen klarer straalt.
Origenes noemt twee eigenschappen, die aan de
godheid bijzonder behooren : de eenvoudigheid en de
macht. Eenvoudig en grootsch zijn alle onderdeelen der
Openbaring, elk woord der H. Schrift ; eenvoudig en
grootsch is ook de spiegel van het goddelijk wezen —
de reine beginselen der kunst, in haar streven om h A
goddelijke, het reine in eenen bijzonderen vorm te
kleeden. Toen de Verlosser ons op de natuur van het
kind wees, heeft hij ons de eenvoudige, onschuldige
ware grootheid getoond, waarin alle macht des menschen ligt besloten.
Hoe eenvoudiger, onopgesierder de ziel zich voordoet, des te meer is zij in staat de oneindige macht
des goddelijken wezens in zich op te nemen, en die af
te spiegelen. In de natuurlijkheid ligt de grootheid,
en alleen het genie draagt het kenmerk des eenvouds.
Eenvoudig, grootsch en machtig zijn de vormen
der oudchristelijke kunstwerken. Ook het heidendom
heeft in gene dagen, toen het aan de oudste openbaring
nader was dan later, in zijne kunstwerken, teekenen van
die grootschheid en dat bovennatuurlijk zieleleven getoond.
In de eenvoudigheid ligt het geheim van den onuitsprekelijk diepen indruk, welke de Sixtijnsche Madonna
sedert eeuwen uitoefent.
Welk eene ongezochtheid in de plooiing der kleederen, in de gebaren van de koninklijke Maagd, die den
Onbegrijpelijke, Eeuwige op hare armen aan de wereld
vertoont ! Welk een afkeer van alle pronkzucht, alle
opgesierdheid, die de latere renaissance, de byzantijnsche
hofkunst van Lodewijk XIV, zoo noodig had om grootheid en waardigheid uit te drukken !
Die eenvoudigheid en grootschheid, welke zoozeer
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aan het karakter der ootmoedigste onder de vrouwen
beantwoordt, doet de hoogheid en de macht des geestes
des te treffender en overweldigender uitkomen.
« Er waait u eene bovennatuurlijke huivering te
gemoet », zegt A. von Wolzogen (1), « eene aan het
wonder grenzende verhevenheid, die door geen ander
werk van den meester bereikt is. »
Gelijk in het oude grieksche treurspel de opmerkzaamheid steeds alleen door een klein getal personen
wordt gaande gehouden, zoo is ook hier, met weinig
middelen, klaarheid van gedachte bereikt, en het verhevenste verstaanbaar en indrukwekkend uitgesproken.
#Onvergelijkelijk is de uitdrukking welke de meester aan
Moeder en Kind heeft gegeven, want 't is alsof zij, op
de verte gericht, van goddelijk vuur doorstraald, verdiept zijn in de aanschouwing van verhevener zaken.
« Raffaël, » zegt Visscher, « heeft met weinig
middelen aan den blik der Madonna en het goddelijk kind, door groenachtige half donkere schaduw,
, en daardoor aan het geheele aangezicht, eene uitdrukking van bovennatuurlijk, hemelsch wegkwijnen verleend,
ofschoon het gezond menschelijke daar in volle levenskracht door heen schijnt te ademen. 't Is alsof die figuren,
uit 's hemels binnenzalen zooeven nedergezweefd tot de
heilige personen, welke voor hunne gemeente op aarde
om bijstand smeeken, hun schijnen toe te roepen : « Geen
aardschen naam draagt, en door geene aardsche lip kan
gestameld worden de heerlijkheid die wij aanschouwen;
ons aardsche hulsel is vergaan, maar nog leeft en
zweeft het wonderbaar verheerlijkt ».
Bij den aanblik van het kind herinneren wij ons

(1) Rafael Santi. Leipzig, 1865, bl. iq..
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gaarne aan de beschrijving, vc elke Nicephorus (i) van
het uiterlijk des Heeren geeft, eindigende met de volgende woorden : « Op zijn aangezicht hadden Majesteit
en Geest, Geduld en Zachtmoedigheid hunnen troon
opgericht ; in alles was Hij echter aan Zijne moeder
gelijk. » Ook Winkelmann, hoe meer hij in het zieleleven des kunstwerks drong, des te meer gevoelde hij
de macht daarvan. Hij spreekt zich daarover, op eene hem
eigenaardige wijze, in eene vergelijking met de oudheid
uit : « Ziet die Madonna, met het gezicht van onschuld
bestraald, en tegelijk met eene meer dan vrouwelijke
grootheid, in eene zalige, kalme stemming, in zulk
eene rust, als de Oudheid in de beelden harer godheden trachtte uit te drukken.
« Hoe groot en edel is de geheele opvatting ! Dat
kind op den arm is boven alle kinderen verheven, met
een gelaat, waaruit een straal van goddelijken glans
door de kinderlijke onschuld heen te schieten schijnt l! (2).
Het is niet te betwijfelen, dat het wezen der
Madonna, het oneindig reine, lieflijke ovaal van dat
hemelsche gelaat, aan het kunstwerk van het paleis
Pitti te Florence herinnert, dat ons onder den naam
van Donna velata bekend is, en aan Raffaël toegeschreven wordt. Maar de wereldlijke aanhangselen van
dezen kop zijn er afgevallen en alleen de herinnering,
de proportie is overgebleven.
Want den wereldzin had Raffaël verzaakt, in de
zalige oogenblikken der schepping onzer Madonna,
welke alle overigen in waardigheid, grootschheid en
diepte van opvatting verre overtreft.

(1) Hist. eccl . H, 37.
(2) Gesammelte Werke, D. I, bi. 37.
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In genoemd portret zijn overigens, volgens een
nauwkeurig onderzoek daarover door den schrijver dezes
gedaan, de onderste deelen, bijzonder de pofmouwen,
een bijvoegsel van lateren tijd, en alleen het gelaat is
van Raffaëls eigene hand. De wijze waarop de mouw
aan het kleed bevestigd is, is gemist, en past in 't geheel
niet in den oorspronkelijken aanleg der beeltenis. Het
portret was waarschijnlijk onafgewerkt en werd door
het penseel eens leerlings, of later, op gebrekkige wijze
voltooid.
Zekere eigenaardige trekken der Madonna vinden
wij ook in de werken van Fra Angelico, Fra Bartolomeo, want elke kunstenaar schept uit de opmerkzame
beschouwing der natuur, of wel hij schildert onmogelijke
abstracties. Maar deze natuurstudiën moeten door 's kunstenaars scheppenden geest verwerkt en als tot een verheerlijkt ideaal verheven worden. Hij moet het verstaan
datgene wat verachtelijk, smakeloos is af te zonderen,
wanneer hij aan bovennatuurlijke gestalten de hand
legt. Dezen geest, dit wezen der Heiligen heeft Nicephorus in eene beschrijving der H. Maagd en der apostelen
Petrus en Paulus in schoone woorden, naar oudere
mededeelingen uitgedrukt, van de apostelen getuigende :
« Zij hadden in hun wezen iets hemelsch, want zij
schenen vol van genade en van den heiligen Geest, zoodat
de geloovigen die hen aanzagen, door dezen enkelen
aanblik geheime genade ontvingen en zich opgewekt
voelden hun leven te beteren. »
H. E. Heucking (I), een der jongste verklaarders
der Madonna, heeft aangeduid dat « het goddelijk kind
met zijne uitdrukking van zelfbewustzijn en van afge-

(i) Die Sixtinische Madonna, enz. S. Petersburg, 1862.
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slotenheid, die alleen de rust zoekt in innige beschouwing, evenzeer van al Raffaëls voorgaande werken
afwijkt, als het uiterlijk der heilige Maagd, waarin zich
vooreerst de lijdende moeder openbaart, die weemoedig
te kennen geeft, hoe diep zij het gevoelt, dat het bezit
van het B u i t e n g e w o n e, het Goddelijke, ook o n ge\v one smerten medebrengt. »
Terwijl uit de meeste andere Madonna's van Raffael,
waarop wellicht alleen de Madonna del Granduca in
Pitti eene uitzondering maakt, duidelijk een trek van
wereldlijk familieleven spreekt, ziet men hier de Maagd
en Moeder voor zich, wier waardigheid boven al het
aardsche verheven is.
De gedachte is niet nieuw, als ware dit tafereel tot
heden toe voor de oogen des toeschouwers omsluierd
geweest, en thans eerst door het openen van een gordijn
zichtbaar geworden. Maar met levendiger uitdrukking
is zulk beeld nog niet gegeven. Maria heeft hier niet
de wolken tot troon, maar uit de oneindige diepte van
het hemelruim, met engelkopjes als bezaaid, komt zij
aanzweven, op haren arm het groote, onbegrijpelijke
geheim, het eeuwige woord, het begin en het einde van
al wat leven heeft, dragende. Daardoor heeft de voorstelling het karakter van een visioen gekregen, hetwelk
verhoogd wordt door de grootsche symetrie, welke,
gelijk gezegd is, nergens ee'ne volkomene wordt, maar
zich in de harmonie van het schilderwerk schijnt op
te lossen, terwijl zelfs de vrijheid die de kunstenaar
gebruikt omtrent de wetten der doorzichtkunde, dat
karakter nog versterkt.
Ware, zooals veelal geschiedt, de gezichteinder op
de halve hoogte des kunstwerks gelegd, en bevond het
oogpunt zich in het midden daarvan, dan zouden de
gestalten, van onderop gezien, verkorting en verschui-
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ving vertoonen, die aan den grootschen indruk hoogst
schadelijk zouden zijn.
Een bewijs daarvan geven de op haren troon
gezeten Madonna's van Corregio, welke met zulke verkorting zijn voorgesteld dat de knieën bijna het gelaat
aanroeren, waardoor de verheven uitdrukking, die het
bovengedeelte van den kop tot middenpunt heeft, verloren
gaat.
Wij vinden, tegen de mathematische werkelijkheid
der natuur in, en ondanks de wetten van licht en
gezicht, in de Sixtijnsche Madonna drie gezichteinders.
De eene in het gelaat der Madonna zelve, de tweede
in de koppen der hh. Sixtus en Barbara, de derde
door de koppen der engelen heen, zoodat de gestalten
ons overal vrij in 't oog vallen. Het geheelé beeld
schijnt daardoor tijd en ruimte te loochenen, een karakter
van alomtegenwoordig, boveriaardsch Bestaan aan te
nemen, en vrij van de wetten der stof zich als een
visioen voor te doen. In deze vrijheid, die de groote
kunstenaar alleen zich mag veroorloven zonder belachelijk
te worden, ligt hier juist de onuitsprekelijke tooverkracht
van het kunstwerk, hetwelk altoos voort een sprakeloos
bewonderende menigte om zich verzamelt en door
geheimvolle aantrekkingskracht boeit.
Men heeft wel eens de naaktheid van het goddelijk
kind als een gebrek in deze voorstelling beschouwd, en
daardoor den hoogen, zedelijken ernst, welke in dit
onvergelijkelijk schoone kunstwerk ligt uitgedrukt, miskend. Wij moeten niet vergeten dat het bovennatuurlijke zoo machtig uit dit beeld spreekt, dat het
moeielijk is te bepalen welken indruk een gewaad hier
zou maken. Het oudste ons bekende afbeeldsel der
H. Maagd in de catacombe der heilige Priscilla, welke,
volgens de Rossi, evenals de begraafplaats zelve, in de
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helft der tweede eeuw, in den tijd van het innigste
geloof moet onstaan zijn, v ertoont ons, op den arm,
der zittende, door eenen sluier omhulde Maria, een
geheel ongekleed Jezus-kind, doch in zeer onaanstootelijke houding.
Wanneer wij hierbij de gestalten uit de geschiedenis
van Jonas, Daniel (in den leeuwenkuil) erf anderen
herhaaldelijk zonder eenig kleedsel aantreffen, zoo moeten
wij daaruit wel de gevolgtrekking maken, dat een
diepere zin in deze voorstellingen ligt ; vooral wanneer
wij bedenken dat de schildering der catacomben aan de
graven der martelaren en de wanden der grafkamers,
uitsluitend met toestemming, en misschien volgens bijzonder voorschrift der geestelijke overheid geschiedde, welke
geene heidensche gebruiken van genen aard in dit van
de wereld afgesloten leven lieten binnendringen.
De christelijke strijder ging in de renbaan en op
de pijnbank geheel naakt den dood te gemoet, Aldus,
uit een hooger oogpunt, beduiden de kunstenaars met
-de naaktheid de vrijheid van wereldlijke banden, van
alle aanhankelijkheid aan de goederen der aarde, de
diepe vernedering en verzaking van alle uiterlijke heerlijkheid bij het goddelijk kind, zijn geheel leven als
offerande gevend.
Deze naaktheid is zeer roerend en treffend, wanneer
zij zich kiesch en in den geest der kerkelijke opvatting
vertoont. Aldus hebben 't ook, zonder eenigen twijfel,
de eerste Christenen verstaan, wier blik onder den druk
der vervolging voortdurend op de eeuwigheid was
gericht. P. Garrucci, een der hoofdkenners van de
christelijke kunst, zegt daarom ook : « De Kerk sluit
de voorstelling van het naakt in schilder- en beeldhouwwerk niet uit. Zij bediende zich integendeel daarvan op
zinnebeeldige wijze; zoo aanvaardde zij zekere gestalten,
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welke naar de historische waarheid gekleed hadden moeten
worden » (z).
Het zij verre van ons de bandeloosheid der renaissance-kunst, die wij zelven in onze schriften met nadruk
bestreden hebben, hiermede te rechtvaardigen. Ook
wij billijken geenszins de voorstelling van het ontbloote
kind, zooals Raffaël dat in zijne « heilige familiën »
heeft gebracht. Het draagt aldaar een bepaald wereldlijk
karakter, waarvan de zinnelijkheid aanstootelijk is. Wij
wijzen er alleen op dat in de Sixtijnsche Madonna
de bovennatuurlijke aanleg op den wereldzin zegeviert,
dat Raffaël zich daarin bij het geloofsleven der Kerk
aansluit, en zich doordringt van het innig gevoel van de
nabijheid der goddelijkheid. Daar doet de menschgeworden God in zijne naaktheid, door eenvoudigheid en
waardigheid, een beroep op het menschelijk hart, waarbij
het gebrek aan kleeding de statigheid en verhevenheid
der voorstelling slechts vermeerderen kan.
Men behoeft zich niet te verwonderen dat ondanks
,den stroom der wereldlijke genoegens, waarin Raffaël
waadde, het geloof op wiens bodem hij stond toch
edele vruchten heeft opgeleverd, gelijk de heerlijke
wandtapijten en de Sixtijnsche Madonna. De schilder
wankte niet in zijn geloof, hoevele menschelijke dwalingen den bodem waarop hij stond ook trachtten te
ondermijnen.
Uit de Madonna spreekt een van die oogenblikken
van bovennatuurlijke begeestering, waarin de lucht der
eeuwigheid hem krachtig omwoei, en zijne idealen
reine en grootsche gestalten aannamen. Zoo heeft hij
dan ook op het tafereel in de « Gedaanteverwisseling

(i) Storia dell arte, D. I, bl. 5i.
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van den berg Thabor », het werk wat onvoltooid aan
zijn doodsbed stond, in de gebaren der apostelen welke
naar den Verlosser opgeheven zijn, de diepgevoelde
belijdenis afgelegd, van de kracht waarmede zijne ziel
naar het rijk der volmaaktheid gericht was.
E. F.
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EDERLAND heeft, in de laatste maanden, het
verdwijnen van twee merkwaardige lichten aan
zijn letterkundigen hemel te betreuren.
Menig-een, die zich de schitterende konstellaties op
de gezette ridderborst van den vlaamschen Rotterdammer Jan Nolet de Brauwere van Steeland herinnert en
de anekdoten, die in omloop zijn aangaande dien namenen titelrijken bel-esprit, en daarmee vei Blijkt het tenger en gevoelig uiterlijk van Vosmaer, door geen enkel
ridderkruis de beweering stavend, dat men maar vrijmetselaar behoefde te zijn, om o. a. met officieele onderscheidingen begiftigd te worden, -- menig-een, die
luistert naar de lofspraken, welke men over Vosmaer

(i) Voor de datums van geboorte en sterven en voor de lijst
der boeken van beide mannen, zie de dagbladen. De verzamelde
dicht- en prozaschriften van Nolet zijn in vijf deelen bij Hassels
te Amsterdam verschenen, benevens een deeltjen bij C.-L. van
Langenhuysen. De voornaamste schriften van Vosmaer zijn : Rembrandt (in het Fransch), de Ilias (naar « Homeros »), AmaTone
(eene epiesch-kritische reisbeschrijving), Nanno (eene idylle).
43
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niet minder dan over Multatuli in onze tijdschriften
heeft afgestoken, --- zal het vreemd vinden (om niets
ergers te zeggen), dat wij hier in éenen adem van deze
beide mannen wenschen te gewagen. Er kan echter voor
die verwondering alleen dan reden wezen, wanneer, met
gelijke waardeeringsbedoeling, eene onbeduidendheid naast
een grooten geest wordt geplaatst, en men zich dus
vergissen zou in zijn oordeel, door op gelijke lijn te stellen,
of ook maar te vergelijken wat zich daar, door volkomen
ongelijksoortigheid, niet toe leent.
Indien men de door de Heeren Vosmaer en Nolet
uitgegeven schriften alleen in het oordeel betrekt, zou
de verwondering nog eenigen grond kunnen hebben ;
maar daarmeé misdoet men. Wij beleven een tijd, waarin
meer en meer wordt ingezien, dat men gemakkelijk tot
verkeerde gevolgtrekkingen komt door slechts éene zijde
eener persoonlijkheid, en dan nog wel die waar toevallig
licht op valt, tot voorwerp van zijn oordeel te nemen.
Bizondere bedrijven van iemant, onwezenlijke hoedanigheden, als vertegenwoordigers van eene ge`heele figuur
te beschouwen en te behandelen, is eene manier van
doen, die tot een afgesloten tijdperk behoort. Men heeft
eeuvv en lang zich verkneukeld in het maken van allerlei
willekeurige onderscheidingen, in het sorteeren van menschen en andere verschijnsels naar zekere uiterlijke, licht
herkenbare teekenen ; op die sorteeringen heeft men stelsels gebouwd; men heeft ze in leerboeken opgenomen,
en , zich de airs van een wijsgeer gegeven.
Is er bijv. iets dwazers dan eene maatschappij van
Letterkunde te hebben, die lidmaatsbenoemingen voltrekt, bestemd om haar voorwerp eer aan te doen, en
waartoe de beweeggrond gevonden wordt in de bladzijden druks, die er van iemant in het licht zijn verschenen?
Wie durft ontkennen, dat Martinus des Amorie
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van der Hoeven een van de verhevenste en schitterendste
geesten is geweest, waarop in de XIXe Eeuw ons vaderland trotsch mag wezen? dat hij onze taal, in een
oorspronkelijken rijken stijl, hanteerde met een gemak,
inet eene kracht, met nuancen die door niemant overtroffen zijn? Wie stond, als letterkundig kunstenaar,
boven hem? Wie was hem gelijk in de godlijke gave
d
, er bezielde, diepzinnige, schilderachtige, klemmende
improvizatie?
Wordt zulk een redenaar, zulk een dichter, zulk
een letterkundige, nu voorgesteld tot lid der maatschappij
van letterkunde, -- dan heeft men, als zijn titels op te
geven, niet wat wij daar aanduiden, maar twee bladzijden over Hemsterhuis, die hem allerminst charakterizeeren.
Een ander voorbeeld.
Op het vehikul der Letterkunde doet Mevrouw Wattier hare triomfeerende intocht bij het bevoorrecht geslacht, dat haar heeft mogen zien en h o o r e n ... Of is
het geen letterkunde, de kunstvorm, waarin de Brita n,nicus en de Mérope geschreven zijn ? -- Wie zou Mevr.
Wattier, die, wat spelkunde en schrijftrant aanging,
geene treurspelkoningin, maar eene keukenprinces geleek,
hebben durven voorstellen tot lid onzer letterkundige
maatschappij ?
't Is of het maken van boeken heel wat beteekent,
dat men de handwerkslieden, die dit vak uitoefenen,
in een Walhalla bij elkaar drij ft, en verwacht, dat zij
elkander gaan bewonderen.
Een schrijver te wezen is niets ; maar een mensch
te zijn. Spreekt die mensch zich het krachtigst, het
oorspronkelijkst, het vruchtbaarste uit in letterkundige
vormen, schrijf hem dan op de lijst zijner vakgenoten;
daar is niets tegen : maar de verwantschap van lieden
die boeken maken is een zeer zwakke band, en daar
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is tusschen Nicolaas Beets en Louis Bouwmeester (deux
noms fort étonnés..,) vrij wat meer gemeenschapsleven,
dan tusschen Nicolaas Beets en X. Y. of Z., die óok
boeken schrijft.
Die misverstanden moeten ophouden.
Dat dus Vosmaer zich, langs verschillende kanten,
als letterkundige in boeken heeft geopenbaard, en dat
de door de boekverkoopers aangeboden en aanbevolen
schriften van Nolet in beteekenis met die andere
niet kunnen wedijveren, behoeft ons volstrekt niet te
beletten die beide mannen naast elkander in oogenschouw
te nemen en ze te trachten te charakterizeeren.
Het is niet onbelangrijk, nu zij ons bijna te gelijk
verlaten hebben, ze nog eenigen tijd in elkanders gezelschap te brengen.
Wat het uiterlijk betreft, kan men zich moeilijk
grooter kontrasten denken. We zeiden er boven reeds
een woord van; maar het verschil wordt nog treffender, wanneer men zich Nolets vierkant gebouwd gelaat,
met het rond bovenhoofd, met de donkere gouden-gebrilde oogen, slingerende wenkbraauwen, ten spottenden
grimlach gereeden mond, bleeke kleur, maar alles overgoten van eene zekere bonhomie, voor den geest brengt,
en daarnaast Vosmaers rose tint, bij het jongelingscharakter van den kop, ondanks het nu grijs, maar in
't midden gespleten haar, de teére oogen, en de stemmen geëvenredigd aan het gindsche breede, forsche, aan
dit ranke fyziek. Het gedistingeerde van Vosmaers
spraak, de afwisselende melodiën van die van Nolet,
waren om het zeerst geschikt om het voertuig van
beider ideën te zijn. Dat Nolet veel snoof, dat Vosmaer den indruk maakte zelfs van iemant die niet
rookte, hinderde aan de afschildering dier ideën niet;
terwijl de dikke vingers ginds (behoorlijk geringd) en
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de magere, gevoelige hand hier, zich almede uitnemend
leenden tot het vergezellen der uitingen van hun geestesleven.
Wat de schrijfhand aanging — Vosmaer schreef
den stijl der letters van Da Costa, Hasebroek, Beets,
Ten Kate, Sam van den Bergh -- filiatie van Bilderdijk; Nolet, ondanks den vorm zijner hand, schreef
netjens, met iets satyrieks in de afwisseling der letterdikten, a la Wap, a la Van Duyse.
Zij hadden een groote bewondering voor de klassieke oudheid gemeen, maar bij Nolet was het de
erfenis van een voorbijgegaan tijdperk ; bij Vosmaer v4as
het de reaktie van den tijdelijken triomf der leuze
( Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ! » de
toepassing der nieuwere kritiek ook op de Helleenen,
de geestdrift voor de vrijwording van de wetenschap
zoo van romantieke als klassieke vooroordeelen. Nolet
was een Latijnsche geleerde, in den ouden zin en de
Grieksche ideën kwamen tot hem door den Romeinschen
trechter. Vosmaer beoefende de Grieken en Romeinen
met de onafhankelijkheid, waarmee' men Middelnederlandsch, Gothiesch of Sanskriet bestudeert. De kunstleer
van beiden droeg van deze ziens- en doenwijze de
blijken. Nolet was belezen als de schrijvers der Eeuw
van Leo den Xe en Louis XIV, en had een tour d'esprit a la Boileau. Vosmaer had zich op de levensbeelden-zelven der Antieken géinspireerd, vooral ook op
hunne plastiek en in dien omgang zijn geest opgevoed.
Voor het grootsche in het plastische voelde Vosmaer veel ; hij was, voor alles, een Griek ; voelde diep
voor de gevelbeelden van het Parthenon. Nolet was een
spreker en schrijver, die met de kwinkslagen der latijnsche auteurs, vooral wanneer zij een schilderachtigen
kant hadden, gaarne de moderne vooroordeelen, dom-
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heden en opvoedingsgebreken bestreed. Vosmaer was
meer een lyrikus, als hij redeneerde ; Nolet, een dialektikus. Vosmaers kunsttheorie zou zeer eenzijdig geweest zijn, zoo hij alleen de Helleensche plastiek bemind
had ; maar in zijn ziel kampte Rembrandt steeds om
den voorrang met Fidias.
Ik herinner mij nog levendig de eerste Ten-toonstelling van vele der in gestichten en partikuliere kabinetten bewaarde oud-Hollandsche kunst, in Arti. Ik
ging er heen; op de stoep der Maatschappij kwam ik
den Hagenaar reeds tegen.
« Wel? » zeide ik, en het was eigenlijk een noodeloze vraag : want Vosmaers geheele uiterlijk teekende
de diepste getro ffenheid. Zijn blik sprong van mij op
het Grimnesser buurtjen over : « 't Is overstelpend! »
zeide hij . Dit was geen vertooning. Hij meende geheel
wat hij zeide. Trouwens, een boek als zijn Rembrandt
schrijft men niet dan onder het dictée van de ons inwonende mens divinior. Zelfs al die archiefstudie, al die
inspanning van den vorscher is van de beste, gloeyendste qualiteit. Dit staat de naauwkeurigheid niet in
den weg. Vosmaer was een bezield onderzoeker en had
het dichterlijk genie er bij. Niets kleingeestigs was er
in die natuur, en ruimte genoeg om te gelijk de V e Eeuw
voor Chr. en de XVII e onzer jaartelling er met groote
liefde in te herbergen .
Hoe aardig, wanneer men twee voorbeelden van
dergelijke ingenomenheid met twee zoo verscheidene
vormenstelsels in een land kan aanwijzen. Het andere
voorbeeld is Jhr. M r Victor de Stuers. Ook deze zelfstandige persoonlijkheid, met zoo veel veerkracht en
vernuft begaafd, dweept met twee eeuwen : gij hebt de
XIII e en de XVII e genoemd. Jammer, dat die twee,
Vosmaer en De Stuers, elkaar niet beter begrepen heb-
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ben ; of liever -- ik moet de waarheid wel zeggen,
jammer dat Vosmaer voor zijn klaren blik de zwarte
mouche volante had, die hem belett'e de XIIIe-eeuwsche
architektuur te begrijpen, en in te zien, dat het Parthenon in de XIXe Eeuw en in Nederland niet, ter
beandwoording aan aktueele behoefte, behoort te worden
nagebouwd.
Eens toch, het was nog voor de instelling der RijksAdvizeurs-Komm issie, had Vosmaer met een paar kunstvrienden een reisjen gemaakt door enkele nabuurlanden
en had romaansche en gothische werken gezien. Hij
kwam thuis en betoonde zich zeer ingenomen met het
genotene; maar wat er tusschen beiden is gekomen
bleef mij een raadsel : hij verloor het orgaan voor die
middeleeuwsche aantrekkelijkheden. Ik vrees waarlijk
dat er wat papenangst onder doorliep.
Vrees voor macons daarentegen moest Nolet wel
even vreemd blijven als anderen vrees voor Jezuieten. Hij'
heeft echter een zoon Priester en was bevriend met Prof.
David. ik kan mij goed begrijpen, dat deze twee gaarne
samengingen. Aan de humaniora dankten beiden die
fijne gevoeligheid voor datgene wat betaamt, zonder dat
een vlaamsche grap hun vrees aanjoeg. David lachte
hartelijk om Nolets wedervaringen en de wijze, waarop
hij ze voordroeg. Hij stond er bij, t oen Nolet aan een
hotel voor beiden om nachtverblijf vroeg en zijn naam
zeggende Dr Jan Nolet de Brauwere van Steeland Fuchs,
tot andwoord bekwam : « ó mon Dieu, nous n'avons
pas de place pour tout ce monde. » David heeft Nolet
niet gelogenstraft, toen deze had laten drukken, dat zij,
sprekende met den uitgever van den MuTenalmanak,'
telkens voor hun beurt andwoordden, daar de boekhandelaar, ten gevolge van den stand zijner oogen,
Nolet en L ; vid te gelijk scheen aan te kijken ; niet
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gelogenstraft, toen Nolet met David te Amsterdam door
de Halsteeg gereden heeft, in een toesleé, waarvan de
portieren, onder het rijden, telkens open- en dichtklepten.
Dat Lod. de Koninck een godsdienstig onderwerp
in zijne epische proeven behandelde was voor Nolet
geen reden om dien dichter niet geweldig en met logika,
vernuft, en geleerdheid te lijf te gaan.
Hij nam een eigenaardig standpunt in de Vlaamsche
beweging in. Hij wilde er de politiek zoo veel mogelijk van verwijderd houden. Hij was te veel Hollander
om in Belgiën rechts of links te kunnen staan. Toen hij
een kongres praezideerde, maakte hij het heel aardig aannemelijk, dat hij tusschenpersoon was bij Belgen en
Hollanders, door te zeggen, met Lafontaine
« Moi souris ! des méchants vous ont dit ces nouvelles...
Je suis oiseau; voyez mes ailes :
Vive la gent qui fend les airs ! »

en dan weér
« Je suis souris : vivent les Rats !

Ook Prof. David sloot eenigszins de oogen voor
de bedenkelijke zijde der kongressen, die wel gelegen
was in den strijdlust der Belgische liberalen.
De abbé de Haerne, later lid van de Kamer der
Afgevaardigden, meende in het eerste het beste Kongres
(dat van Gent) te moeten waarschuwen tegen den invloed der Hollanders ; hij was bang voor het Protestantisme. De Vlaamsche beweging is beurtelings liberaal
en katholiek geweest ; maar nooit heel giftig in een der
beide richtingen. Aan het bureel van het eerste Kongres zat ik naast David, die Vice-Voorzitter was (onder
het prxzidium van den ouden Van der Hoeven). Mijn
vriend Snellaert pakte nog al liberaal uit ; zelfs Van
Duyse zeide iets, dat uit den mond van een katholiek
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niet zou verwacht worden. Ik stiet Prof. David aan,
en gaf mijne verwondering te kennen : « Het zain nochtans goede jonges ! » andwoordde de welgedane, vriendelijke Professor, rustig en glimlachend.
En zoo kan men, als men oud wordt, retrospektieve zaken verhalen, die niet van belang ontbloot zijn
voor de kennis van menschen en toestanden. Ik acht
mij gelukkig, dat mijne meeste herinneringen mijne liefde
voor de menschen verhoogd hebben. Ik heb mij dan
ook allerminst over hen te beklagen : want als ik van
Vosmaer verwijderd ben geraakt, dan is dit te wijten
aan zijne kunstleer, met wier opbouwenden kant ik
ondertusschen geheel meéging en wier exkluzivisme hij
voor waar en rechtvaardig heeft gehouden.
Nolet, te Vilvoorde te-rug-getrokken, was een wakker lid van de Brusselsche Akademie gebleven en een
geestdriftig en eerlijk voorvechter der Vlaamsche, maar
sprak zich anders weinig meer, in het gewoel der
geesten, uit.
Onbetwistbaar komt mij voor, dat er van Vosmaer, voor de zaak van kunst en letteren, nog veel
meer verwacht had kunnen worden dan van zijn ouderen tijdgenoot. Wat wij in beiden om het zeerst `verliezen is : een woord van gezach en een vruchtbare
daad, wanneer het er toe komen zal den grootsten letterkundigen geest van het Nederland der XIX e Eeuw,
Willem Bilderdijk, een Gedenkteeken te stichten.
Hou jfali e,

21

Aug.

JOS. A. ALB. TH.
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&torn 4trt (i),
INLEIDING.

OMMIGE lezers der Dietsche Warande zullen in
het onderstaand artikel eene studie herkennen,
welke in de Haagsche stemmen, opgericht in
188 7 , door den heer Dr Schaepman, is afgedrukt.
Dr Jan ten Brink, die zich nu, sedert meer dan het
vierde eener eeuw, met Coornhert heeft bezig gehouden
(zijne eerste verhandeling over dit onderwerp dagteekent
van 186o), had (zooals reeds aangekondigd is) aan de
redactie een opstel toegezegd, ter gelegenheid van het
verschijnen des werks van den heer, F. D. J. Moorrees,
Dirck VolckertsToon Coornhert, notaris te Haarlem, de
Libertijn, bestrijder der gereformeerde predikanten, ten
tijde van Willem I. Levens- en karakterschets. Schoonhoven, S. en W. N. van Nooten, 1887. Het was evenwel
onzeker of het artikel tijdig genoeg voor de 6e aflevering
gereed zou kunnen wezen.
Daarenboven drukte ons prof. ten Brink den wensch
uit, dat nevensgaand artikel in de Dietsche Warande

(I) Met portret, als premiehiaat; te gelijk buitengewone illustratie
der zesde aflev.
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verscheen. « Niemand zal het .... kwalijk nemen, als ik
van dezen arbeid nogmaals partij trek, » zoo schreef hij.
« Ook moet ik u verwittigen, » zegt de schrijver, « dat er
op dit bogenblik in ons land t wee schrijvers bezig zijn
met Coornhert. Het geldt eene prijsvraag ».
Onder deze omstandigheden is de redactie voorloopig
in het denkbeeld getreden van den hèer ten Brink, met
verlangen uitziende naar het oogenblik , waarop een
volledig overzicht der Coornhert-literatuur zal kunnen
verschijnen. De rechtzinnigheid van onzen zestiende-eeuwschen dichter maakt hem tot eenen der merkwaardigste
verschijnselen onzer geschiedenis. Dat hij zich menigmaal naar twee tegenovergestelde zijden moest afweren
is het bewijs eener onpartijdigheid, die men gaarne erkent,
al deelt men ook niet altijd 's mans beginselen. En daarmede laten wij het woord aan den heer prof. ten Brink.

Dive. Vortatef . eoortiQed getu tg gn te
's &&atiirnI ag •
DOOR DR. JAN TEN BRINK.

I.
N September i 567 werd uit Haarlem een gevangen
burger dier stad, « als de minste quatdoender,
gevlogelt , gebonden ende geboeyent » , naar
Den Haag en de Gevangenpoort overgebracht. In diezelfde maand September had te Brussel Don SANCHO
D'AVILA het zwaard van EGMONT in den naam des
Konings geëischt, was HOORDE opgelicht en gevangen
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gezet. De Hertog van ALVA toonde, dat hij het bestuur
over de ontevreden Nederlanden met forscher hand zou
voeren dan de Regentes.
De zoo even genoemde burger uit Haarlem, den
15 September i 567 in zijn kerker ontwakend, bemerkte
met voldoening, dat er licht drong door de zwaar
getraliede vensters, dat zijne cel op de eerste verdieping
was gelegen, dat hij uit de ramen de toppen der
groene boomen van den Vijverberg en de daken der
huizen van den Kneuter dijk kon waarnemen. Nog eene
andere omstandigheid stelde hem gerust. Hij had
schrijfgereedschap op eene tafel bij het raam ontdekt.
Hij zou dus aan zijne echtgenoote, in bange vrees te
Haarlem achtergelaten, kunnen schrijven. En daarenboven hij zou zijn goed recht kunnen verdedigen, hij
zou schriftelijk aantoonen, dat hij de wetten des lands
in geen enkel opzicht overtreden had.
Met zijne gewone kalmte had hij weldra den arbeid
begonnen. Na eenige dagen schikte hij zich zoo goed
in zijn lot, dat hij er over ging denken een loflied op
zijne gevangenis te schrijven. Belangrijker evenwel was
het zich zelf te verdedigen. Hij was gevangen genomen
op last van den door ALVA ingestelden Raad van
Beroerten te Brussel. Er moest dus haast gemaakt
worden, misschien was zijn leven in gevaar. Binnen
betrekkelijk korten tijd was een dik pakket gereed, op
welks titelblad hij schreef : « Cort begrip, verhael,
ofte recueil, by forme van advertissement van
t besoigne, by Dirck Volckertsz. Coornhert,
nu gevangen, in den voorleden turbulenter tijt
,gedaen. n
COORNHERT was op dat oogenblik reeds vijf-enveertig jaar oud, en had nog maar enkele dier geschriften
het licht doen zien, welke tot op dit oogenblik zijn

DICHTKUNST, LETTEREN.

681

naam voor het nageslacht bewaarden. Zijn ambt van
Notaris, sedert 1561, zijne waardigheid van « Secretaris
der Burgemeesteren van Haarlem », sedert 1564, hadden
hem in de laatste jaren den tijd tot schrijven benomen.
Zijn eigenaardig karakter en zijne geheel persoonlijke
wijsbegeerte waren evenwel beide gevormd. « De oudste
haeresiarch, dien wij onder de Noordnederlandsche
Kalvinisten aantreffen is DIRK VOLCKERTSZ. COORNHERT, een buitengewoon man, wiens bijzondere lotgevallen, in niet minder mate dan zijne geschriften ons
een denkbeeld geven van den geest van onafhankelijkheid,
die bij het aanbreken van den nieuwen tijd over de
Nederlanders gekomen is. » Met volkomen instemming
neem ik deze woorden over uit « Het Land v a n
Rem brand ». Het is mij voornamelijk te doen om
zijne « bijzondere » lotgevallen —. een nieuw oordeel
over zijne verdiensten als wijsgeer, godgeleerde, kampvechter met de pen, worstelaar met het woord, ligt
niet op mijn weg, na hetgeen er over dit onderwerp
is gezegd en geschreven.
Zijn « Cort begrip » (1 ) geeft een zeer duidelijk
overzicht van zijn woelig leven « in den voorleden
turbulenten tijd D. Hij beschreef inzonderheid uitvoerig
wat door hem in de jaren 1566 en 1567 was verricht.
Vooreerst toonde hij aan, dat de Geuzengraaf HENDERIK
VAN BREDERODE geen vriend van hem was. Sedert
tien jaren leefde hij in onmin met BREDERODE ,
« uyt oorsake van seecker proces, daarinne hij teghens
den Heere VAN BREDERODE voor den Gherechte van
Haarlem ghetriomphëert hadde ». COORNHERT zegt

(ï) Berust in handschrift op het Rijksarchief te Brussel, onder
de papieren van den Raad van Beroerten.
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niet, dat hij uit hartelijke liefde getrouwd was met
een meisje zonder fortuin, CORNELIA SYMONS' dochter,
wier zuster ANNA bijzit geweest was van den ouden
GRAAF REYNOUDT VAN BREDERODE, en dat uit deze
betrekking een proces tusschen hem en de erfgenamen
van den Graaf was ontstaan.
Hij toont verder aan, dat hij als Secretaris der
Burgemeesteren den 18 Mei 1566 Graaf HENDERIK
heeft moeten ontvangen in de stad, en dat hij geweigerd heeft het request der Edelen, door den Graaf
hem aangeboden, te « ratificeeren », dat hij op last
der Burgemeesteren den 2 5 Mei zich naar Petten
begeven had, om BREDERODE te verzoeken hunnen
poorters de ratificatie van het request niet meer op
te dringen.
Merkwaardig was vooral hetgeen hij mededeelde
omtrent den Beeldenstorm in Juli en Augustus 1566.
Den 21 Juli 1566 werd buiten Haarlem de eerste
« predicatie » door zekeren JAN AERTSZ., mandemaker
uit Alkmaar, gehouden, meest voor vrouwen. De Haarlemsche Burgemeesteren zonden COORHERT naar Vianen,
om BREDERODE 'S hulp in het tegengaan der hagepreeken te vragen (3o Juli - 4 Augustus). Toen deze
reis weinig uitkomst opleverde, hadden de Magistraten
geen ander middel, om hunne burgers en burgeressen
het opgaan ter geuzenpreek te beletten, dan het sluiten
der poorten onder een gemaakt voorwendsel.
De Burgemeesters van Haarlem deden, v66rdat de
beeldstormerij hunne stad bereikt had, de kerken sluiten.
COORNHERT woonde in de Sint-Dansstraat naast het
Sint-Ceciliën-convent, en wist, dat de zusters in groote
vrees leefden. Hij heeft daarom -- 25 Augustus --naar luid van het « C o r t B e g r i p a -- de kelken,
cieraden, beelden en ornamenten uit het Sint-Ceciliën-
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convent in zijn huis genomen en « de benauwde
zi. sterkens » getroost.
Zulk een trek teeekent den echt verdraagzamen
man in 1566 te loflijker, naar mate drie eeuwen van
meerdere ontwikkeling en hoogere beschaving nog geene
geslachten van vroede mannen ontwikkeld hebben , die
COORNHERT in verdraagzaamheid naar de kroon
steken.
In 1566 woonde hij nog — 28 October tot
6 November -- de officiele Statenvergadering van
Holland bij, en ontmoette er ORANJE, die maatregelen
moest nemen uit naam der Gouvernante, om de
« predicatiën » binnen eenige steden van Holland en
Zeeland te beletten., ORANJE had zich van hem bediend,
om « die van der nieuwe Religie tot Amstelredamme »
te berichten, dat hun « in geender wijze toegelaten
con worden om een kerck of preéckhilis binnen
Amsterdam te behouden ». I)e latere betrekkingen
tusschen ORANJE en COORNHERT vallen na 1568,
Os beiden openlijk partij hebben gekozen voor den
opstand.
In October 1566 vertaalt COORNHERT uit het
Fransch een verzoekschrift der Protestantsche Andwerpsche kooplieden, waarin ze den Koning dertig tonnen
gouds aanbieden, wanneer deze hun vrijheid van godsdienst zou willen toestaan. Er stak in het vertalen van
dit stuk niets bezwarends voor COORNHERT, daar vele
Katholieke Andwerpenaren het request onderteekenden.
Wat het jaar 1567 aangaat, spreekt het « Co rt
begrip » alleen van ééne zending, 28 April, naar
Amsterdam, waar hij als Secretaris der Haarlemsche
Burgemeesteren maatregelen ging treffen tegen de troepen,
door BREDERODE op de been gebracht. Zoowel de
Amsterdamsche als de Haarlemsche Magistraat bleven
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den Koning getrouw en ijverden tegen alle ketterij.
Zoo werd 29 Juni 1568 te Haarlem nog een schoenlapper , HEIN ADRIAENSZ , gehangen , omdat hij
liederen, balladen en echoos tegen de geestelijkheid had
geschreven.
COORNHERT toont verder aan, dat hij zeer gehaat
was geworden in de oogen der Geuzen, waarom hij,
« bemerkende den dangereusen tijt », zijne betrekking
had nedergelegd, zich naar Keulen en naar Deventer
had begeven, maar eerlang vernemende, dat BREDERODE' S knechten uit de omstreken van Haarlem waren
verdwenen, had hij aldaar zich weder aan zijne oude
betrekking gewijd, evenwel niet zonder aarzelen « mits
de grote moeyten ende de sobere gagiën ».
Met voldoening kon de Secretaris der Haarlemsche
Burgemeesteren op zijn schriftelijk pleidooi bij den Raad
van Beroerten terugzien. Hij had aangetoond, dat hij
in alles een trouw onderdaan des Konings en van de
koningsgezinde Burgemeesteren was geweest. Zijn ijver
had hem zelfs de vijandschap van BREDERODE op den
hals gehaald. Zij, die mochten meenen, dat zijne bekendheid met dezen tegen hem pleitte, zouden nu wel
anders oordeelen. Indien er eenig gevoel van recht te
Brussel was, moest men hem als volkomen onschuldig
ontslaan.
Maar er kwam geen antwoord.
COORNHERT dacht er dikwijls over, dat er weinig
kon verwacht worden van den Raad van Beroerten.
Met schending van alle privilegiën had men dezen
raad ingesteld. Daar men « dus eersen voet van rechten
en rechtsvordering volgde » — als HOOFT later zeggen
zou — daar men de macht gelegd had in handen van
twee zeer beruchte Spanjaards : VARGAS en DEL RIO,
bijgestaan door twee Waalsche intriganten : NOIRCAR
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en BARLAYMONT, met medewerking van den
Vlaamschen slaper HESSELS uit Gent, kon zijn leven
wel eens gevaar loopen.
De angstige brieven van zijne vrouw uit Haarlem
en uit Den Haag zelf begonnen hem te verontrusten.
COORNHERT had zijne vrouw CORNELIA SYMONSdochter innig lief. Zij was heel de wereld voor hem.
Hij had haar in zijn negentiende jaar leeren kennen.
Schoonheid en beminnelijkheid onderscheidden haar, die
noch aanzienlijke geboorte, noch fortuin in haar voordeel had. Toch had hij terstond hare hand gevraagd,
schoon hij wist, dat hare zuster de bijzit was van
Graaf REYNOUDT VAN BREDERODE. En daarom was
hij met zijne familie in onmin geraakt, zelfs kwade
vrienden gescheiden van zijne moeder, die hem zoo
zeer had lief gehad. Zijn huwelijk had hem zijn aandeel van zijns vaders aanzienlijke erfenis gekost, daar
hij trouwde zonder de toestemming zijner moeder.
Hij had geen oogenblik geaarzeld. Geld en goed
kon hij missen, daar hij de liefde zijner uitverkorene won.
cc Verkiezen doet verliezen » werd zijnd lijfspreuk. Te
Haarlem zijne CORNELIA huwend, begon hij oogenblikkelijk van zijne talenten gebruik te maken, om voor
haar en zich zelven het dagelijksch brood te winnen.
De ongenoemde schrijver van zijn leven, die bij de
uitgaaf zijner verzamelde werken in drie folio-deelen
het woord nam (163o), zegt er van : « Na zich tot
Haerlem metter woon begheven (te) hebben, heeft hy
het plaet-snyden in 't coper, ende oock etsen aenghevangen en daer in, ende oock in 't inventeeren, ende wat
die conste aengonck, sulcx toeghenomen, dat hy daer
eerlyck syn nooddruft mede verdiende. »
De liefde voor zijne CORNELIA had zijne hand
vaardig gemaakt, en « daar er geene kleine familie
MES
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kwam » -- als BUSKEN HUET zegt — kon hij te
Haarlem onbezorgd leven, kon hij eerlang de gunst
zijner medeburgers door zijne kloekheid verdienen, en
tot eerambten bij den Magistraat worden verheven. In
het voorbijgaan mag herinnerd worden, dat COORNHERT als kopergraveur een grooten naam maakte, dat
hij de reusachtige schilderijen van MAARTEN VAN HEEMSKERK, de Kindermoord te Bethlehem, de
Twaalf Patriarchen, en anderen heeft gegraveerd, dat hij later de leermeester van den beroemden
HENDRIK GOLTZIUS is geworden.

II.
September en October waren voorbijgekropen en nog
hoorde COORNHERT geen woord omtrent zijne zaak.
Zijne apologie had de heeren van den Raad van Beroerten
reeds lang bereikt. Daar het hem onmogelijk was stil
te zitten, had hij allerlei letterkundig werk ondernomen.
De reeds genoemde levensbeschrijver -- waarschijnlijk
de uitgever zijner verzamelde werken, JACOB AERTSZ
COLOM -- zegt er van : « In de ghevanckenisse zijnde
heeft hij door goede kennisse, die hij hadde met de
Procureur Generael, verkreghen, dat hij tot sijn oeffeninghe mocht hebben penne, inkt ende papier, ende
heeft aldaer in gheschrifte ende rijme ghemaecht de
Comedie van Liefd' ende Leet, het Lof der Ghevanckenisse, seker discours, dat hij noemt Compas der
rusten ende eenighe andere stichtelijcke tractaten, oock
Liedekens ende Refereynen. »
Uit dit alles blijkt de gemoedsrust van den man,
die zich volkomen onschuldig gevoelt en den dood niet
vreest. In de werkelijkheid had hij met bange zorgen
te kampen. Zijne CORNELIA, naar Den Haag gekomen,
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om ten minste dicht bij den veelbeminden man te zijn
-- den man, met wien ze reeds korten tijd te voren
hare zilveren bruiloft mocht vieren — zijne CORNELIA had van den Procureur weten te verkrijgen, dat
zij hem eenige uren des daags mocht gezelschap houden.
Met onbeschrijfelijke blijdschap en hartverteederenden weemoed hadden zij elkander in het begin van
November omarmd. Zes-en-twintig jaren getrouwd en
nog even gelukkig of er nauw een jaar na hun huwelijk was verloopen, schreiden deze echtgenooten vreugdetranen bij het blijde wederzien. CORNELIA had maar
korten tijd aan de blijdschap te wijden, haar dreef
een doodelijke angst. Iederen dag werden te Brussel
terechtstellingen gehouden. Den beul werd geen rust
gegund. De kleinste schijn van misdrijf, de geringste
betrekking tot de Geuzenpartij was voldoende en ....
de galg stond gereed.
Met ontsteltenis had COORNHERT hare hevige smart
in bitter geween en eindelooze klachten zien uitbarsten.
Met grooten ernst had hij haar vermaand tot berusting,
tot heldenmoed. Zijn onschuld zou te Brussel blijken,
als men zijn « C o r t Begrip » met ernst wilde beoordeelen. En CORNELIA luisterde naar de stem van den
gevangene, die voor zijn leven zoo veel minder bezorgd
was dan zij. Hare gadelooze liefde kon zich niet
vergenoegen met een rustig wikken en wegen der
kansen en der mogelijkheden. Heel hare ziel was in
opstand tegen dien bloedigen Raad van Beroerten, door
de stem des volks Bloedraad genoemd, Zij zag haar
rustigen, braven echtgenoot weggesleurd naar Brussel,
naar den beul....
In deze stemming mochten de echtgenooten elkander dagelijksch eenige uren spreken. CORNELIA had
hemel en aarde voor haar man bewogen — al de
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Vroedschappen van Haarlem, conservatief en koningsgezind, hadden haar hulp beloofd. De goede zusters
uit het Sint-Ceciliën-convent hadden haar krachtigen
bijstand toegezegd. Wat meet• was, de Su p é r i e u r e
had verscheidene brieven naar Brussel gezonden, om
voor COORNHERT' S onschuld te pleiten. Ieder, die aan
COORNHERT verplichtingen had, die invloed zou kunnen
oefenen bij den ijzeren Landvoogd, had zij gebeden,
met vele tranen gebeden, op hare knieën gebeden, den
onschuldige te redden .
En zoo ging November voorbij.
Geen enkel bericht gaf troost. Alles was duister.
Geruchten van terechtstellingen, de tijding, dat de
meeste aanzienlijke Hervormden het land hadden verlaten, het voorbeeld van den Zwijger volgend, deden
CORNELIA 'S bezorgdheid voortdurend hooger klimmen.
Ieder dag werd de kans op redding geringer. De droefheid maakte het arme, innig liefhebbende hart radeloos.
COORNHERT zelf zag de, toekomst donker in. Zijne
vrienden durfden zich niet al te krachtig te doen hooren.
Een man als ORANJE was buiten zijn bereik, en buitendien
vogelvrij verklaard. Al de voortvluchtige edelen, LODEWIJK
VAN NASSAU, HOOCHSTRATEN, CULEMBORG, BREDE-

zouden worden ingedaagd voor den Raad van
Beroerten. En schoon hij persoonlijk, steeds als tegenstander van BREDERODE, alle onwettige maatregelen der
Geuzen had gedwarsboomd , zou men misschien zijne
onderhandelingen met de Andwerpsche kooplieden en n Lt
ORANJE hem ten laste leggen .
In December gebeurde er iets, dat hem, hoe vastberaden ook, dreigde geheel uit het veld te slaan. Zijne vrouw
was op een der eerste dagen dezer maand doodsbleek in
zijn kerker verschenen, hem met schorre stem toefluisterend, dat zij nu den dood onverschrokken in het gezicht
RODE
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zag, daar haar eerlang eene ongeneeslijke ziekte zou treffen.
De ongenoemde levensbeschrijver van COORNHERT
zegt : « In 's-Graven-Hage (werd) hij langhen tijdt in
soodanighen ghevaerlijckheidt des levens ghevanckelijck
ghehouden, dat syn huysvrouwe van syn uytkomste
wanhopende, inde huysen, daer de peste was,
de armen luyden gingh dienen in haer zieckte
op hoope van de peste te crijghen ende bij
haer man comende, gesamentlijck daer van te
sterven. »
Waar de nood het hoogst steeg, was de redding
nabij . Zeer onverwacht vernam COORNHERT den
22 December, dat de pogingen zijner vrienden te Haarlem
in zoover geslaagd waren, dat men hem, omdat , hij,
door drie-en-eene-halve maand in den kerker te zitten,
ziek begon te worden, « den ganschen Haeghe tot
ghevanghenis » had gegeven. Zijn « C o r t Begrip »
had zelfs den Raad van Beroerten bewogen hem eene
voorwaardelijke vrijheid te schenken. Hij bleef tot
Februari in den Haag, toen hij vernam, dat uit Brussel
tijding gekomen was, om hem weder gevangen te
zetten. Hij voorkwam dit door eene snelle vlucht.
Jonkheer ARTHUR VAN BREDERODE, een zoon van
ANNA SYMONSdochter, hielp hem naar Haarlem en
vervolgens naar Kleef, waar hij opnieuw met zijne
graveernaald in zijn onderhoud voorzag.

Als eene herinnering aan zijn verblijf op de Gevangenpoort, en aan de doodsangsten zijner vrouw, schreef
hij eerlang in zijne nog stroeve taal een gedicht, waaraan
ik de volgende coupletten ontleen

Ego
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« Van

een

ghetrouwe

Vrouwe

»

Op de wijze : alzoo 't begint.
« CoRte trouwe langhe trouwe /7 zinght na zwaer verdriet /
« Mijn hert vrolick ghezint /
« Van een deughdelicke vrouwe /
« Die haer waerde man meer dan haer self bemint.
« Want zy haer leven 7/ voor hem wou geven
« Na trouws bescheyd // om totter doodt het leyd /
« Haers lieven mans te mindren en t' aenkleven.

Nog zeven coupletten volgen , die den naam
Cor-ne-ly-a- Sy- mons- doch- ter aan het begin
van iederen regel vertoonen. Er blijkt uit, dat zij
vreesde voor de pijnbank, dat zij gezegd had :
« Avonds wil ick arme krancken
« Vleytelick gaen dienen in haer hete pest
« Krygh ick die / ick sal God danken...

Maar
«
«
«
«
«
•

COORNHERT antwoordt :

SV dy dul / lief / in dees noden /
Dat ghy Godt de Heer om my ter zijden stelt /
Die verbiet zich zelf te doden /
Lieft Godt boven my / die my uyt liefde knelt.
Met zaligh lyden // by helpt my stryden
Is Godt met my // al dood my myn par t y
Wy sullen bey hier na met God verblyden.

Eindelijk zegt hij :
strens hielden langh gebonden
» 't Ghetrouwe vroukens man / zij droeght gheduldelick
» In hem werd quaad noch schuld bevonden.
» Maer ghetrouwe diensten menighvuldelick.
» 't Schrift zynder handen /7 zocht vry van banden
» Rechtvaerdigheidt / die was ghevlucht met leyd
» Dies zocht hij haer in ander Heeren landen. »

» MON

CORNELIA SYMONsdochter is haar man gevolgd in
den vreemde, en heeft hem nog achttien jaren na dien
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tijd trouw lief gehad. Op zijn drie-en-zestigste jaar haar
verliezend, schrijft hij aan zijn vriend SPIEGHEL (I 585) :
)) Amice 1 Ick groet u vriendelyck met u lieve
Huysvrouwe — de mijne is bij haer Heere : die se
my langhe gheleent heeft ghehadt : Mach schoonheyt
(soo haer jeught was) deughdelyckheyt (soo haer be-,
jaertheydt was) ende vriendelyckheit (soo al haer leven
was) eens mans herte trecken tot liefde, soo behoorde
mijn herte haer lief te hebben. D at is ook zoo
gheweest... »
Ik voeg er niets meer bij.
De laatste woorden van den beroofden echtgenoot
volteekenen het beeld der edele CORNELIA SYMONSdochter.

NPhDERLANDSOHP EN ANDERE OTJDIIEDEN.

Cormu log's nip boor Puitc11ani,
door Mr. R. W. J.

VAN PABST VAN BINGERDEN.

TER INLEIDING.

ANNEER men zich herinnert dat in de eerste
helft des jaars I7II half Europa nog in oorlog
lag, en dat het middenpunt des krijgs zuidelijk
Nederland was, maakt het eenen eigenaardigen indruk
onzen Cornelis Hop met de grootste kalmte der wereld
zijn « plaats in 't roetje » te zien zoeken, en zich
te zien verheugen dat deux ou trois chopines hem les
premiers (!) incommodités van de reis naar Hamburg
doen vergeten. Want hij had bijna nergens eenen
goeden herberg kunnen vinden.
In Osnabrug waren niet dan maisons antiques en
overal zocht men hem bij het geld wisselen te bedriegen;
waarover hij herhaaldelijk klaagt.
Ter nauwernood worden de vestingwerken van
Hamburg vermeld, en kortelijk over de beweging van
Deensche troepen gesproken.
Van de andere zij is de Duitsche muziek niet veel
waard, doch goed genoeg voor het tijdverdrijf der
vreemdelingen (!).
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Hop is zeer trotsch op de caresses der keurvorstin
van .Hannover, die hem met eigen hand eene vijg
heeft toegereikt.
In 't algemeen is Hop zeer tevreden met de wijze
waarop hij tafelt.
De beschrijving van de waterwerken te Cassel, van
de exploitatie der mijnen in Brunswijk en die der plechtigheden van het Congres te Frankfort, ter verkiezing
des opvolgers van Jozef I, in April overleden, behooren
verder tot de leerrijkste deelen der reisbeschrijving.
Hop verwijlde niet in Frankfort tot dat de verkiezing was afgeloopen. Wellicht moest hij (staatszaken
worden in deze briefwisseling niet aangeroerd) ten bate
der vredespreliminariën naar de republiek terug reizen.
Zooveel is zeker, dat hij zich den eersten October 1711
weder te Amsterdam bevond, en de Utrechtsche vergadering kort daarop werd gehouden.

ii

P.

ALB. TH.

Cornelis Hop was de zoon van Jacob Hop. De
vader was in 168o Pensionaris van Amsterdam, van
1687 tot 1700 gezant der Vereenigde Nederlanden en
daarop tot zijnen dood in 1725 Thesaurier-Generaal
der Unie (I).
Cornelis Hop was ambassadeur aan het hof van
Frankrijk van 1718 tot 1725, en plenipotentiaris op het
congres te Soissons in 1729.
Verder bekleedde hij tot aan zijnen dood, in 1762,

(I) Zie N. S. den Tex, Akademisch Proefschrift, Amsterdam, 1861,
en Professor G. G. Vreede, Correspondance diplom. et mil. du Duc
de Marlborough, du Grand-Pensionnaire Heinsius et du TrésorierGénérai des Provinces Unies, Jacques Hop. Amsterdam 185o.
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verschillende stads- en landsposten. Hij was o. a.
Burgemeester van Amsterdam, Bewindhebber der 0. I.
Compagnie, enz.
Rousset droeg hem het 8e deel op van zijn Recueil
historique (I).
Cornelis Hop studeerde te Leiden. Na zijne studiën
volbracht te hebben vergezelde hij in 1 7 0 7 den Luit.Generaal Daniel Wolff van Dopff, door « Haar Hoogmogende » naar Weenen gezonden.
Die reis is in 1887 door mij medegedeeld in de
werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. In
1711 ging Hop alleen op reis. Het handschrift van
deze laatste reis bevindt zich in het British Museum
te Londen (E), waarvan hiernevens het afschrift wordt
gegeven.
Monsieur, (3)
Je ne vous ennuieray pas par vous donner en detail une relation
de mon voyage, je me donneray seulement l'honneur de vous marquer,
ce que j'ai trouvé le plus remarquable, et dont un jour vous vous en
pouriez servir si par malheur vous etes oblige de faire le meme chemie
et de le fayre de la mesme manière, je suis donc party de la Haye
Dimanche I2 de Juillet 1711 au soir et j'ay trouve a Leyde le -roef
pour Uytrecht, pour laquelle j'ay gaye . . . . , a mon arrivé a
Uytrecht j'y trouvois une calesche et une charette toute prête, pour la
premiere on avoit accordé 32 florins et pour l'autre 20, quoy que le
prix soit seulement de 18 francs, mais a cause que la pluye avoit
déjà gaté les chemins, et que la barque estoit alrivée un pen plus
tard qu'à l'ordinaire, et que je voulois coucher encor à Deventer qui
est a quinze lieues d'Uytrecht je devois donner ta pt, j'y arrivois et je
me logeois a La Lune ou au Croissant, oil j'estois fort biera et assez

(i) Recueil historique d'Actes, Negotiations Memoires et Traitez,
depuis la jiaix d' Utrecht. Zie Vreede t. a. p. bl. XIV.
(2) Egerton manuscripts C. Hop, Journey through Germany, 1711,
n° 2141.
(3) Brief geschreven aan een lid der Staten van Holland; letterlijk
afgeschreven.
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a bon marché, j'y pris d'abord deux chariots pour lesquels le reglement
ordonnois de donner 24 frans pour chacun, sans le passagie geld
tout de mesme comme a Uytrecht, et je partais le lendemain 14 a
six heures, il ne cessoit tout ce jour de pleuvoir, ce qui rendoft le
chemin fort mauvais et long outre que jusques a Bentheim il y eut
quinze lieues, on m'avait fait avoir a moi an chariot...
mais aussy cela coutoit it un écu davan... .. ,
tage. Le passage par le Twent (r) est tres désagreable tout presque
bruiere, et des petites mechantes vines sur le chemin, mais encor trouvoit on a manger et bolre, et a Goor on, fit halte dans une auberge
qui s'appelle le hofstee (?), ou j'estois assez bien et le soir a sept
heures j'arrivois a Bentheim, ou je fus logé à la maison de la Poste,
c'estoit là qu'il falloit dire adieu au pais de la République, et a ses
commodités, a sa langue, a son argent, et à ses lieues qui se agrandissoit en mille d'Allemagne ausy bien que les incommodités qui se
augmentoient, pendant que l'argent devenoit plus leger, j'y voalus voir
le chateau du comte mais il y eut taut de cérémonies a garder comme
si c'eut été la premiere fortresse du monde, je m'y mettois sur un lit
de repos jusques a trois le matin du 15, et il se falloit mettre ` sur
deux charriots ouverts de paysan avec leur chevaux, qui au lieu de
courir la poste avoient bien de la peine a nous trainer. Ausy les chemins estoient fort gate, quoyque nous avions fort bien payes un écu
pour chaque couple de chevaux et par mille et encor nous avoit on
fait payer de la monnoye d'Hollande que vaut 23 a 25 pct plus que
l'argent de l'Empire, deux miles de là on avait d'autres chevaux et
nous ne payons que de l'argent du pais a un écu de couple de chevaux par mille, tout de mesme à Ipenbuhr, mais la on nous mettoit
avec notre bagage sur un chariot et en revange on nous donna six
chevaux, et comme de la il y avoit trois miles jusques a Osnabrugge
it falloit payer six ecus, nous y arrivions a quatre heure le soir et
d'abord faisions ordonner d'autres chevaux et partïmes a sept heures
de la.
Sur toute cette route Monsieur je vous prie de remarquer que
depuis Deventer jusques à Osnabrugge la plupart du pais est bruyére
mais ou pourtant par cy par la on tiouve des chateaux et maisons des
gentilshommes, que l'on ne trouve pour manger que du jambon et des
oeufs a faire omelette, mais de temps en temps la bonne bière ; pour
remedier a cela j'avois pris un coffre ou il entre des bouteilles de
vips et ou je mettois de la provision de bouche, dont je ne saurois
assez me louer; que quand on quite l'Overijsel on vous triche d'abord
avec l'argent, ausy ne le cachent ils pas leur dessein, car ils afièctent
une telle civilité a vous changer votre monnoye, que par leur empresse-

(I) Twent. Twenthe.
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ment et l'excès de leur civilité on n'a point de peine a decouvrir leur
ruse. L'argent diffère de 23 pct° pour le moins, pour un ducat on
doit avoir 8 mark et chaque mark est de 16 sols qu'on appelle schellings, on paye pour courir la poste et pour avancer viste mais au lieu
de cela on vous donne des chevaux que l'on ordonne des paysans, et ils
vont ou viste ou lentement selon que la fantaisie leur prend ; a chaque
maison de poste on vous demande une heure pour changer des chevaux, heureux quand on échappe pour attendre deux heures, et quand
ils vont deux miles en trois heures c'est assez bien aller, selon leur
coutume, si bien qu'il ne faut pas compter de pouvoir faire plus de
so ou au plus 12 miles par journée. Le chariot de Narden qui allait
le mesme chemin et qui partoit a peu près au mesme temps de Deventer, ne nous a pas peu attraper, ausy va-t-elle encor moins viste
que nous n'avons fait.
Je suis etc. a Osnabrugge ce i 6 juillet 1711.
Nonobstant tout cela il faut que le drinkgelt marche toujours,
et le seul secret de faire promptement le chemin est d'en donner
beaucoup. Pour moy je l'ay réglé ordinairement a dix sols un peu
plus un peu moins, selon qu' ils avoit fait diligence, qu'ils avoient été
civils et que j'estois d'humeur. Outre cela on ose bien demander quelque chose pour celuy et qui engraisse les charriots, et depacque (t) les
hardes de l'un a l'autre charriot, et il fallut encor un couple de sols
par cy par la donner a ces importuns.
Monsieur,
Je crois que vous aurez receu la lettre que je me suis donné
l'honneur de vous avoir écrit d'Osnabrugge et que vous aurez veu que
je ne me suis pas arresté plus longtemps que je n'avois besoin pour
vous depecher la dite lettre; je estois obligé d'y attendre trois heures
et demy a cause que tous les chevaux estoient fatigué par le Duc de
Meklenburg qui nous devancoit d'une journée. A sept heures pourtant
je me mettois en chemin, it faisait bien nuit avant que je peus arriver a la maison de poste, les chemins étant fort empire et gatez.
Ausy fesoit il fort obscur pendant la nuit par les pluyes continuelles.
Ausy tost que le jour commencoit Pon se remit en chemin et continuant la nuit suivante je suis arrivé icy le soir a huit heures de
vendredy 17 de juillet. Le trajet de l'Elbe nous tenoit le plus a coeur,
car on me vouloit assurer qu'il estoit trop tard et que la marée estoit
trop forte pour pouvoir arriver avand que les portes so fermoient, et
avand huit heures. Ausy estoit il iustement tems, et il ne falloit qu'un
quard'heure que je ne fusse y venu trop tard et dans la nécessité on
de me retourner a Hamborg, on bien de aller coucher a Altona, quand

(i) Depacquer -=; dépaqueter.
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a la ville d'Osnabrugge d'ou cette lettre commence, elle n'est pas
grande et encor moins belle, des maisons antiques, la maison de poste
est grande, mais on ne trouve pas là occasion de loger, ausy ne cherchois je pas a y demeurer puisque mon dessein estoit de passer plus
loin, encor n'encourrois je là la mesme envie de changer de la monnoye bonne contre de la mauvaise, c'est a dire contre de la legere, on
m'y attrapa ausy un peu et je suis plus redevable a ma defiance qu'a
leur bonne foi, que je ne l'ay été plus. J'y payois la poste jusques
Nijenburg a 12 miles de la et dormant pour 6 chevaux io ecus du
pays, le maître de poste me donnoit un billet sur quoy à toutes les
maisons de poste l'on me changeoit les chevaux sur la quitance du
poste-meester, par quoy je m'epargnay la peine de payer chaque fois
de nouveau, et le risque d'estre trompé; l'on peut faire la mesme chose
a Naarden et Amersfoort, mais comme j'avois pris des voitures a
Uytreght jusques a Deventer cette commodité me manquoit, puisque
le maistre de poste de Narden n'a pas la liberté de donner de ses
voitures au préjudice des charrettes ordinaires . De la ville de Deventer a Nijenburg on me donnoit un autre ville (?) jusqu'a Harborg, et
quoyque je croyois que quatre chevaux pourroient très bien faire l'affaire
it fallut avoir 6 et payer encor 18 écus. Mais icy on avoit trouvé un
autre moyen de voler. Après encor avoir essayé de changer des especes
fruste (?) mesme de l'or, (i) que l'on voulut prendre sans 1'agio, on me
fit payer un écu pour l'acquitance de luy avoir payé les postes jusques
a Harborg, et qu'en vertu de cela it me donna un ordre aux postes
de relais de me servir; enfin je venois à Harburg et après avoir bien
pressé les bateliers a voir si je pouvois encor passer la rivière j'arrivois
en bonne santé mais fort fatigué ici en vile. Je suis etc.
Hamburg ce 18 de juillet i71 I.
Monsieur,
Je ne scaurois point décider ce qui m'a fatigue plus ou les incommodités du voyage ou bien deux ou trois chopines que j'ay été obligé
de prendre ici, mais je scay bien qu'ils font au moins oublier les
premiers incommodités, je suis logé a la cour de Dannemark chez
Gober, traiteur Francois dans la Riche straat, je luy Bois faire la justice que sa maison est plus propre que je ne l'avois crue et qu'il
traite fort délicatement. Mais par la civilité de Mons' le Président Van
den Berch et des autres amys j'ay diné plus chez eux que chez moy.
J'ay rrouvé la ville bien située sur une des plus belles rivières de
l'Europe, et dans laquelle (2) deux petites rivières se dégorgent encor
par la ville, lesquelles avec les fortifications que l'on a fait, mais

(i) Frustes, mesme de 1'or of : fut-ce mesme de l'or.
(2) Alster en Bille.
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toutes de terre, rend la ville très forte et presque inattaquable a cause
de la grande circonvallation que l'on serait obligé de faire. Outre cela
elle a une artillerie très belle et très nombreuse et toujours des magasins de munitions de guerre et de bouche remplis, par dedans elle
n'est pas fort belle, pen de belles maisons, peu de belles rues, et peu
de propreté mais beaucoup de monde et grand fracas, outre le commerce qui le rend ressemblant a Amsterdam, j'y ai trouvé les manières
de luxe a peu près les mesmes, mais j'ay trouvé grande distinction
par raport au respect que l'on doit avoir pour son supérieur, qui est
traicté ici généralement avec mépris, et il y a des disputes continuelles
et véhémentes entre la bourgeoise et le Sénat (i). La bourse est belle,
mais ne tient pas le tiers de celle d'Amsterdam, et les jours de poste
elle fourmille de monde, les autres jours il n'y a pas grande pres9e,
on y trouve sur toutes les places des corps de gardes tant de la vine,
qui a une garnison de 2000 soldats, que des troupes de la commission impériale qui y est depuis trois ans et qui fait pester bravement
les inhabitans. La garde de nuit est habiliée tons de mesme comme
les autres troupes de la vine, et monte tous les soirs la garde tambour battant, et armé de fusils mais font pourtant la ronde avec des
blatons, outre cela elle a une compagnie de dragons, Pendant l'hyver
on m'asseure qu'il y a beaucoup de princes et des gentilhommes des
environs qui y viennent passer leur temps, et qu'il y a alors de belles
assemblées de Dames ce qu'il y manquait asteur, le passe tems des
marchands c'est le soir dans la cave de la ville, oil on boit du bon.
vin A très bon marché, oil on en trouve de fort bon c'est une institution de la bourgeoisie, il y a 5o ans, et quoy que le vin y est a
bon marché, neanmoins elle augmente extremement son capital et ses
revenues. Elle est sous la direction des députés des bourgeois elle
relève son droit tons les ans de la vine par une pièce d'artillerie de
métal a 24 V de bales, et vient de temps en temps au secours de la
ville par son argent dans les besoins piessants. L'opéra allemand va
toujours son train, et quoyque la langue paroit meilleure pour commander une armée que pour plaire dans la musique, je vous puis dire
qu'elle ne laisse pas que d'avoir son mérite et est toujours d'un secours
pour faire passes le temps aux étrangers. La place de l'opéra est
belle et Men ménagée; derrière la maison de roper a on fait voir la
fantaisie d'un homme de condition qui a fait faire le temple de Salomon
en bas relief, mais tout selon que 1'Ecriture sainte l'a marqué, et a la

(I) Vielfache Zwistigkeiten zuischen dem Rath und der Burger.
chaft ubten den nachtheiligsten Emfluss auf den Wohlstand der StadtErst gegen die mitte des XVIII Jahrhunderts begaan derselbe sich
wieder zu heben, namentlich in Folge der Anbahnung DIRECTER Handelsverbindungen mit Amerika, welche den Grund za der jetzigen
Mite der Stadt legten (B).
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mesuré juste, on y a travaillé six 'arts ausy est ce un ouvrage achevé
et curieux. Comme l'on fait voir ordinairement aux Etrangers les
églises, je les ay ausy vues, et considérant 1'antiquité it y en a qui
sont belles et riches, et ornées des mesmes ornements comme les catholiques romaines. Les environs de la ville sont beaux et principalement
la hauteur d'Altona et sur elle le jardin de la princesse d'Oostfriese,
on y a la vue fort belle sur la riviére et par dessus les isles dans elle
contre les hauteurs du pays de Luneborg, it y a des auberges ou on
va manger du poisson, de l'autre costé de la ville le ham et hoorn
fournit une trés belle promenade par la grande quantité de jardins que
les bourgeois et riches marchands de la vile y ont.
La vile est environnée et serrée de pres par plusieurs princes
fort puissants, comme sont les Roys de Danemark, de Suede et de
Prusse, les Electeurs de Hanovre, les dues de Holstein, et de Meldenburg et on pourra dire qu'elle ne doit sa conservation qu'a la jalousie
de tant de princes, qui ont tous le mesme desir de posseder un si
riche tresor, mais principalement est elle serrée de pres par Altona
qui est au Roy de Danemark et qui n'est pas une grande heure de
la vile. Je suis etc. a Hamburg ce 29 de juillet 1711.
Monsieur,
Depuis ma derniére j'ai receu tant de nouvelles certaines que l'armée danoise ne viendrait pas encore si tost dans le voisinage de cette
ville comme je m'estois imaginé, que je perd le but de mon voyage
de voir les cours de Hanovre et Cassel et d'estre a Francfort vers le
temps de l'élection d'un nouvel Empereur si j'attendais l'arrivée du (I)

(I) Le Roy de Dannelnark, Frederik IV, geb. 11 Oct. 1671
-I- I April 173o.
I. Gem. Louise, d' v. Hert. Gustaf Adolph van Mecklemburg in
Gustrow 5667 t 172I.
2. Anna Sophia, d' v. graaf Reventlau, grolt-kanselier. In 1700
viel Frederik IV in Holstein den hertog Frederik van Holstein Gottorp aan en belegerde Tónning, maar de koning van Zweden, Karel XII,
met wiens zuster Hedwig, Frederik was getrouwd, trok zich het lot
van zijn zwager aan, deed een inval in Seeland bij Humlebeak, belegerde Coppenhagen te land terwijl de Zweedsche vloot het blokeerde.
De stad zond al spoedig afgevaardigden naar den koning om hem te
smeeken de stad niet te bombardeeren nadat de Deensche cavalerie en
militie, na een zwakke tegenstand op de vlugt geslagen was. Karel XII
ontving hen te paard aan het hoofd van zijne garde. Zij wierpen zich
voor hem op de knieën. Hij liet de stad 400,00o Rixdaalders betalen,
en beval levensmiddelen voor het leger te brengen, die hij nauwgezet
liet betalen. De koning van Denemarken was genoodzaakt zijne troepen
uit Holstein terug te trekken en bij het congres van Traventhal werd
verdrag met den hertog van Holstein gesloten... Maar naderhand
een
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Roy de Danmark et de son armée aux environs d'icy. J'ai pris donc
la resolution d'aller a Rensbourg ; pour cet effet je faisois venir le 29
du mois passé vers les quatre heures après mydy un chariot de poste,
qui me menoit jusques a Itsenhoe, oil je changeois et venois vers les
neuf heures du matin a Rensburg 15 miles de Hambourg, je me rendois d'abord chez Mons. (i) Schalten le general en chef du Roy Danois,
qui me receut fort honestement, et qui me menoit a mydy a Ia Cour,
me fit presenter par le mareschal de la Reyne mère, (2) et cette princesse qui y estoit casuellement dans le dessein de passer outre pour
le pays d'Oldenbourg me presenta luy même au Roy. La Reyne mère
me paraisoit estre bonne matrone et fort honeste. Le Roy n'avoit pas
la mine. trop relevée, et n'estoit pas a son avantage quand le general
Scholten parloit a luy. Le Roy estant petit et l'autre tres robuste. La
cour estoit petite, le mareschal Platen (3) eut Phonesteté de me prier a
manger, mais estant engage avec le comte de Ransau je roe trouvois
dans la nécessité de perdre un bon rcpas pour faire un fort meschant,
je le reparois le soir et je m'en allais souper bonnement a la table
dudit mareschal. Le bonheur voulut que le Roy fit la revue l'apres
mydy de son armée pour la Reyne mere, et je profitois de cette
occasion pour voir les troupes du Roy. Le General Scholten me fournit encore des chevaux, les troupes estoient belles et en fort bon estat,
et c'estoit a admirer que la cavalerie qui avoit tant souffert dans la
bataille de (4) Schandernavie et avoit coupé la gorge a tous leurs

begon de oorlog op nieuw en de koning van Denemarken nam verscheiden plaatsen van den koning van Zweden in bezit, terwijl deze
in Turkije was ; ook T6nning werd op nieuw ; )elegerd en de vestingwerken geslecht. Een Hollandsch en een Eng€ oh eskader waren den
koning van Zweden ter hulp gekomen bij zi inval in Seeland en
8000 Zweden, de troepen van Hannover en Z c
- , en drie Hollandsche
regimenten kwamen ter hulp aan den hertog van Holstein.
( i) Generaal Schalten (in de Eur. Mercur. Scholten), Scholten,
Schiilten, Scholzen joost. Kon. Deensche generaal, door zijne dapperheid, waar hij An. 1713 in Holstein het bevel voerde, bekend. In
1716 President van de zee- en landmacht in Denemarken. Ridder van
den Oliphant. Hij stierf als generaal en chef 1721, oud 73. Zijn
lichaam is, in Altona bijgezet. Hij was een Hollander van geboorte.
Zijne weduwe eene Mecklemburgsche werd An. 1723 groot meesteres
bij de koningin van Denemarken. Zijn zoon Hendrik was An. 1734
kon. De. Gen.-Luit. en kapitein der kon. Trabanten, ook comm. te
Rensburg.
(2). Reyne mère, Charlotte Amalia dr v. landgraaf Willem VT v.
Hessen, weduwe v. Christiaan V v. Den. en Norw.
(3) Mareschal Platen, Willem Frederik, kon. Deensche Gen.-Raad,
opper hofmaarschalk, Amtman te Sonderburg. Ridder v. de Dannebrog t 1733.
(4) Schandernavi e. Scandinavie. Scandie. Scanie... la Roi de Danemark vint avec toute sa flotte faire une descente en Suède y
débarqua dix-sept mille hornmes, qu'll laissa sous la conduite du comte
de Reventlan.
45
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chevaux se fut remisé en si bon estat, et s'est remonté de si beaux
chevaux, la plupart des regiments sont de cinq escadrons, chaque escadron de deux compagnies, it y en avoit qui estoit tres beau, tout n'y
estoit pas encore assemblé, la moitié piesque cantonnait encor par cy
par la et ne se devoit joindre que dans la marche (1) vers la Pomeranie, l'infanterie estoit belle mais it avoit plus de jeunesse dans elle
que dans la cavallerie. Je crois qu'il y la ensemble 36 esquadrons et
16 ou i8 bataillons, it faisoit fort chaud. Mais le Roy par précaution avoit prit un habit rouge doublé de velours verd et brodé richement. Crimine ab uno diste omnes.
Comme le Roy n'est pas très bon cavalier it y avait deux
correurs qui devait prendre soin que son cheval ne fit point trop de
grimaces, et n'emportait sa personne Royale, au retour de la revue je
vouloir voir les fortifications de la ville, que le Général Scholten fait
faire quelques années passées mais le temps estant écoulé par la revue

La Suède était alors gouvernée par une Régence composée de
quelques Sénateurs que le Roi (Charles XII) établit quand it partit de
Stockolm (en mai 1700)... Le général Steinbock se mit par ordre de
la Régence à la tête de 8000 hommes d'anciennes troupes, et d'environ 12000 de nouvelles milices (des païsans suédois), pour aller
chasser les Danois, qui ravageaient toute la cote d'Helsimbourg... On
n'eut ni le tems, ni les molens de donner aux milices des habits
d'ordonnance : la plupart de ces laboureurs vinrent vêtus de leurs sarots
de toile, aïant a leurs ceintures des pistolets attachés avec des cordes.
Steinbock a la tête de cette armée extraordinaire, se trouva en présence
des Danois a trois lieues d'Helsimbourg le io mars 1710.... Deux
régiments de ces paisans armés a la hate taillèrent en pièces le régiment des gardes du Roi de Danemark, dont it ne resta que dix
hommes. Les , Danois entièrement défaits se retirèrent sous le canon de
Helsimbourg... Les Danois quittèrent la Suède avec précipitation cinq
j ours après la bataille ; mais ne pouvant emmener leurs chevaux, et
ne voulant pas les laisser a l'ennemi, ils les tuèrent tous aux environs
d'Helsembourg, et mirent le feu a leurs provisions, brfllant leurs grains
et leurs bagages, et laissant dans Helsimbourg 4000 blessés, dont la plus
grande pantie mourut par l'infection de tart de chevaux tués, et par
le défaut de provisions, dont leers compattiotes mêmes les privaient
pour empêcher que !es Suédois n'en jouissent. (V).
(I) Vers la Pomeranie. When the Peace of Westphalia (1648) concluded that Thirty-Years conflagration, and swept te ashes of it into
order again, Friedrich Wilhelm's (Great Kurftirst) right to Pommern
was admitted by everybody : but right had to yield to reason of
state, and he could not get it. The Swedes insisted ou their expenses;
the Swedes held Pommern, had all along held it, in pawn, they said,
for their expenses. Nothing for it but to give the Swedes the better
half of Pommern, Fore-Pommern (« Swedish Pomerania » thenceforth)
which lies next the Sea; this, 'with some towns and cuttings over and
above, was Sweden's share ; Friedrich Wilhelm had to put-up with
Hinder-Pommern docked furthermore of the town of Stettin, and of
other valuable cuttings, in favour of Sweden. Carlyle, Fred. the Great.

a
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et le terme de faire la cour au Roy s'approchant, je ne pouvois voir
qu'une partie, mais ce que j'ay vu estoit tres beau et bien entendu,
y ayant employé tout ce qui l'art peut faire, la ville au reste n'est
pas grand' chose vieille et petite et le chateau ou le Roy logeoit tout
de mesme, je m'en allois de la nuit a onse heures, mais comme
beaucoupe de personnes voyageoit alors je ne trouvois pas justement
les relais ausy promptement que je l'avois espere, et je ne pouvois
attraper Hamburg que samedi au matin. Le pais de Holstein est assez
Bien principalement les lisieres de la mer, le reste est la plus part
bruijere et bois, mais la quantité de la noblesse qu'il y est et le
voisinage de la mer Baltique et de l'Elbe le rendent fort considérable.
La souveraineté est partagé entre le Roy de Dannemark et duc de
Holsteyn, raison qu'il y a des disputes fréquentes mais ausy que
l'un empeche l'autre d'empieter sur les droits d'autruy, je suis etc.
A Hambourg ce premier d'Aout 1711.
Monsieur,
Ausy tost que je fus reveneu de Rensbourg je me preparois a
poursuivre mon voyage plus oultre et je partis de Hamburg le 2 de
ce mois, après mydy, assez content de mon sejour que j'y avois fait
hormis que je n'avois veu des Dames, je prenois un bateau expres
pour passer la riviere qui coustoit 4 marks et c'estoit 5 heures avand
que je pouvois estre depesche a Hambourg. it y falloit passer pas
l'examination, si je ne venois pas des pais infectés de la peste, j'y
payois 12 ecus pour quatre chevaux pour les 12 miles jusques a Zell
-ou j'arrivois lundy a une heure apres mydy. Le pays jusque la est la
plus part bruyere et bois et beaucoup plus propre pour la chasse que
pour l'agriculture. Les montagees ne soot pas fort rudes, et les chemins
assez bons. La ville de Zell est assez bien située dans une assez belle
plaine; elle est assez grande, et des rues assez larges. Le chateau la
residence du vieux duc de Zell est un beau bastiment. L'Electeur de
Hanover la conserve, et y tient de ses chevaux et chiens de chasse
avec toute leur dependanc et ce qui conserve la ville dans son lustre
est une cour d'appellation et tous les colleges, qui y estoient autrefois
y sont restées et on dit que la campagne y est bonne, je mangeois
un peu dans une auberge, qui s'appelle l'Ange d'or, et apres avoir
rendu la visite l'apres mydy a mad. Schuts je me remettois en chemie
vers les sing heures, mais je rencontrois des si mechants postilions,
que c'estoit une heure apres minuit avand que j'arrivois a Hanover,
Cu je trouvois la poste fermée, et ce ne peut qu'avec peine que dans
la maison de poste on me vouloit loger pour cette nuit. Il n'y avoit
eu pourtant que sing lieues. le lendemain je foisois vénir un carosse
je m'en allois loger chez Chapsan a la maison Electorale prochre de la
Cour. C'est la que logent la pluspart des Anglais, et ou l'on est fort
bien. Mais ausy ne recoit it pas tout le monde, je trouvois occasion

i1
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par Mons. le Marquis de la Forest, (1) un des Gentilshommes de la Chambre
de 1'Electeur de me faire presenter a la cour le mesme soir, oil je
trouvois un acceuïl tout a fait surprenant aupres de 1'Electrice Douairiere (2)
qui me fit venir dads son cabinet, et me fit mille questions sur les
affaires et personnel de Hollande, apres quoy, elle me presenta au
Prince Electoral et me demanda de promener avec elle dans le jardin,
la Cour estant a Herrenhausen, apres elle me fit faire une partie de
piquet avec elle et la Comtesse de Bohrenburg a la poule la quelle
dura quatre heures de suite, elle me dit de souper, mais n'ayant pas

( i) de la Forest : fransche fam. die bij de herroeping van het Edict van
Nantes, Frankrijk verliet. Fréd. Henri Suzannet, marquis de la Forest,
getr., 1658, met Elisabeth de Courcillon, zuster v. Philippe, marquis
de Dangeau, was luit.-gen. in het leger der gealieerden tegen Frankrijk.
(2) Electrice Douairière Sophie, dochter van keurv. Frederik V
van de Paltz, en dus van wege hare moeder (Elisabeth Stuart) Erfgenaam
van Groot Britannië, g. 13 Oct. 163o, getr. 1658 met Ernest Augustus,
Bisschop van Osnabruck, keurvorst in 1692. Weduwe sedert 1698,
1- 1714, oud 34. Hubner Gen. Taf. Zij was eerst verloofd geweest met
Georg Wilhelm, Hertog van Zell. Georg Wilhelm was in zijn jonge
tijd meest in het buitenland; vooral hield hij zich dikwijls in Venetië
op. Op aandringen van de Staten van Hanover besloot hij eindelijk
tot een huwelijk met Sophia dr. van den Winterkoning. Gedurende
zijne verlooving ging hij weder naar Venetië met zijn broeder Ernest
August. Hij scheen niet veel lust te hebben naar zijn land terug te
keeren om aldaar te trouwen. Hij overreedde zijn broeder in zijn plaats
Sophia v. de Paltz te huwen terwijl hij beloofde nooit te zullen
trouwen, zijn broeder een aanzienlijk pensioen uit te keeren en aan
diens kinderen de opvolging in zijne staten verzekerde. Sophia berustte
hierin. V. HORRIC DE BEAUCAIRE ( Une mesalliance dans la maison
de Brunswick), zegt zij in hare Memoires : n'avoir jamais eu d'amour
que pour un bon etablissement. » V. denzelfden schrijver was zij :
« une des femmes les plus séduisantes de son temps. Belle, d'une
intelligence peu commune, elle parlait avec une égale perfection 1'anglais,
l'allemand, le franCais et le holt endais . Sa voix était agréable, la
vivacité de son esprit naturel donnait à sa conversation an charme
irrésistible. » -- In 1658 getrouwd woonde zij eerst met haar man
te Hanover bij zijn broeder Georg Wilhelm. Comme je vis mon unary
dans une estroite intimité avec monsieur son frère, le duc d'IL, ,over,
je caressois bien plus ce Duc que les deux autres frères pour luy
plaire. Il estoit de tons nos divertissements, du jeu, de la chaise, et
de la promenade. George Wilhelm kreeg langzamerhand berouw deze
bevallige vrouw aan zijn broeder Ernest August te hebben afgestaan.
en toonde dit, zoodat het zijn broeders ijverzucht opwekte. tine personne qui auroit estée d'une autre humeur que moy, auroit fort mal
passé son temps avec les deux jaloux (Mem. der Hert. Sophie). Zoo
stonden de zaken toen de titnlaris Bisschop van Osnabruck stierf, zijn
paleis als residentie aan Ernest August nalatende , waar de nieuwe
Bisschop van Osnabruck met zijne vrouw Sophia heen trok, Georg
Wilhelm alleen aan zijn lot overlatende.
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ete presente à l'Electeur, je croyois que la bierseance voulut que je
me retirasse ; le lendemain elle me presenta elle mesme a l'Electeur
et m'accabla encor de nouveau de caresse, me faisant voir son figuier
et me donnant elle mesme des figues. l'Electeur estoit ausy extrêmement obligeant, liant d'abord quelque conversation sur plusieurs choses,
on me fit encor dire d'y souper, je le fis ausy, la table n'estoit pas
opulente mais bonne, et la compagnie petite. L'on foisoit tous les soirs
la cour, mais comme S. A. E. est la comme véritablement a la campagne puis qu'il n'aime pas la trop grande compagnie on ne luy vient
faire la cour que fort négligeamment, ausy n'y est it qu'auprès de
l'Electrice puisque c'est proprement là sa cour. Le divertissement
ordinaire a ra Conr c'est la promenade, jusqu'à ce que la sayson de
la chasse commence qnand l'Electeur et toute sa cour vont en divers
endroits selon la sayson, dans la vine on se divertit assez biera par
des parties privées, mais en general la plus part de la noblesse estant
a la campagne, il y faut estre l'hyver pour le divertissement que l'on
m'a asseuré alors d'estre fort grand, ausy ne peut il guère manquer,
puis que les Princes soot d'un honesteté extraordinaire, et les courtisans
tout autant. l'Electrice Douairière est d'une humeur a charmer, et jouit
d'une santé partaite quoy qu'elle a les 8o ars passés. L'Electeur est
au gemier abord un beu sombre, (i) mais apres fort civil et honeste,
......................-.

(I) L'Electeur est au premier abord un peu sombre. Georg
Lodewijk, z. v. Ernst August en Sophie v. de Paltz, g. 26 Mei 166o,
succedeerde, 1698. Keurvorst 1708. Kon. v. Engeland als George I,
171. Sterft 1727 te Osnabruck. Hubner. Carlyle : always a taciturn
saturnine, somewhat grim-visaged man not without thoughts of his own
but mostly inarticulate thoughts. Let tres de la Duchesse d'Grleans.
Entre nous soit dit le Roy d'Angleterre a un cerveau bizarre. Preoccupé de l'idée qu'on peut le considérer comme obéissant a une
direction autre que celle qui vient de luy mesme, insensible a toutes
les distractions si ce n'est au plaisir de la chasse et au commerce des
femmes « a condition qu'il en put changer souvent ». In his young time
he had served creditably enough against the Turks ; twice commanded
the Reichs-Army in the Marlborough wars. (Carlyle.) Hij werd op
22 jaar de man van Sophie Dorothea, zijn volle nicht die 16 was.
Haar eerst bij het publieke huwelijk van hare moeder Eleonore d'Olbreuze toegewezen man, August Friedrich v. WolfenLuttel, was voor
Philipsburg gesneuveld. Haar moeder had voor haar liever gewenscht
een huwelijk met den Graaf van Soissons in Frankrijk, of met Hendrik
Casimir, de zoon van Willem Frederik van Nassau Dietz, stadhouder
van Friesland, en van Albertine, princes van Oranje, maar op aandringen van de ouders van George werd het huwelijk met dezen in
Dec. 1682 voltrokken. Een zoon, later George II, en een dochter ook
Sophie Dorothea genaamd, werden uit dit huwelijk geboren. Deze
Sophie Dorothea werd, 1706, de vi ouw van Frederik Willem, koning
van Pruissen, en zoo werd Eleonore Desmier d'Olbreuze eene der
voorouders van het nu regeerende Pruissische geslacht. In het jaar 1694 had
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et tres esclairé des affaires du temps et de son interest, le Prince
Electoral (i) paroit estre plus vif et plus enjoué, ne manque pas de
jugement de civilité, c'est la cour la mieux reglée peut estre de l'Allemagne et sous quelle domination les sujets jouissent de tant de félicité.
it y a beaucoup des refugies qui s'y sont établis, partie venue de Zell
oil la Duchesse francoise de nation (2) les a introduits, partie y veneue

de echtscheiding van Sophie Dorothea en George I plaats en dertig
jaren bragt zij in gevangenis te Ahlden door tot aan haar dood in
1726. De geheimnisvolle zaak van Philips van Kónigsmark, broeder
van de wereldberoemde Aurora, moeder van Maurits van Saksen, had
toen plaats gehad. Carlyle : on sunday of July 1694 Colonel count
Philip Kónigsmark, colonel in the Hanovrian dragoons, was seen for
the last time in this world. From that date, he has vanished suddendy
underground in an inscrutable manner. Saint-Simon : le duc de Hannovre
(George I d'Angleterre), avait epousé sa cousine germaine, de même
maison, fille du duc de Zell. Elle étoit belle, it vécut bien avec elle
pendant quelque temps. Le Comte Kcenigsmark, beau et fort bien fait, vint
à sa cour et lui donna de l'ombrage. Il devint jaloux. Il les épia et
se crut pleinement assure de ce qu'il eut voulu ignorer toute sa vie;
mais ce ne fut qu'après longtemps. La fureur le saisit : it fit arrêter
le comte, et tout de suite jeter dans un four chaud. »
(I) Le Prince Electoral. George II was a proud little fellow, very
high and airy in his ways. . . courageous as a Welf; and had some
-sense withal. -- though truly not much . . . . always a rather
foolish little Prince, though his wife Caroline of Anspach was wisdom's
self in a manner. . . Carlyle, Life of Fred. the Great. The dying
Caroline recommended him to Walpole ; advised his majesty to marry
again. « Non, j'aurai des mattresses! » sobbed his Maj. passionately. As
Prince of Wales he had been remarkable for his quarrels with his father,
though the hatred which George I and his son felt for each other was
a trifle compared with the hatred which George II and his Queen,
Caroline, bore towards their eldest born, Frederick Louis Prince of
Wales. George II inherited the paternal disgust for all « boets » and
« bainters » and the paternal fondness for money and fat mistresses. « Not
one magnanimous or humane action », says Macaulay, « is recorded of
him. » But little dapper George had a famous tough spirit of his
own, and fought like a Trojan at Dettingen. At the head of his father's
contingent, he had approved himself a good and brave soldier under
Eugene and Marlborough. At Oudenarde he specially distinguished
himself. He called out his brother of Prussia, with sword and pistol.
The two sovereigns hated eath other with all their might. « Mein
Bruder der Comoediant, » was Friedrich Wilhelms name for him ;
« mein Bruder der Caporal, Erz-Sandstreuer des Heiligen Rómischen
Reichs, » was George's lumbering nickname.
(2) franjozse de nation. Eléonore Desmier d'Olbreuse, n. 3 janv.
5639 au chateau d'Olbreuse pres d'Usseau, entre Niort et la Rochelle.
(Une mésalliance dans la maison de Brunswic, par le vic. HORRIC
DE BEAUCAIRE. i884.) Zij was met de Prins en Princes van Tarente
(de la Trimoille) die van de protestantsche religie waren uit Frankrijk
gekomen. Emilia v. Hessen, dr. v. Willem Landgraaf v. Hessel Cassel
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a droiture. La ville est située sur une petite riviere mais laquelle n'est
pas navigable. Le jardin de Herrenhausen y est tout prest a une demi
heure de chemin, it est fort beau et it y a des belles promenades et
des jets d'eau, elle a trois ou quatre heures de promenade pour faire
le tour, le chateau est commode sans estre grand, fort bien meublé,
et entre autres de très beaux tableaux, je suis, etc. A Hanovre ce
5 d'Aout 17 1 i.

Monsieur,
De Hanovre a Brunsvic il n'y a que sept lieux, encore le chemin
est bon jusques a une lieue de Brunsvic je croyois y trouver la cour
du Duc de Wolfenbuttel mais il estoit a Wolfenbuttel mesme, je me
logeois au Corenshaus, Ia meilleure hauberge de la ville et ou a

was met Henry Charles de Trimoille, hertog v. Tarente getrouwd. Op
een bezoek aan het hof te Cassel vergezelde Eleonore d'Olbreuze haar.
C'estoit une grande fille, lont la taille estoit majestueuse, le corps très
délié, le maintien agréable, l'air noble; elle avoit de grands yeux bien
pendus, pleins d'une vivacité languissante, le tour du visage assez rond,
les cheveux noirs, le nez bien proportionné et la bouche ornée de
dents blanches; elle avoit la gorge bien taillée et assez pleine, les bras
et les mains un peu longs... La beauté de son génie qui estoit vif,
surpassant encore la beauté de son corps ibid. George Willem was
weer aan het reizen sedert de Bisschop en zijne vrouw hem alleen
achtergelaten hadden te Zelle. Johan Frederik, een andere broeder, toen
ook te Cassel en George Willem werden beide in Eleonore verliefd.
George Willem volgde haar naar 's Gravenhage waar zij met de
Princes v. Tarente teiugkeerde , daar hij evenwel aan zijn broeder
Em. Aug. en zijne vrouw Sophie beloofd had niet te zullen trouwen,
waren er veel moeielijkheden van de kant van Eleonore totdat een
acte werd opgemaakt waarvan Em. Aug. en zijne vrouw borgen
bleven dat hij altijd met Eleonore zoude blijven leven, en waarbij
haar wanneer hij stierf een eet volle staat en douairière werd verzekerd.
Den 12 Nov. 1682 schreef de hertogin Sophie aan haar broeder
Karel Lodewijk van de Paltz : K Le manage de conscience entre le
4 Duc George-Guillaume et l'Olbreuze est public, quoique la consomi mation a esté faite a la sourdine sans chandelles ny tesmoins. »
Mem. der Herzogin Sophie. Zij had aan het hof den naam van
Madame van Harburg. Mem. : « Pour la cour de Celle, it n'en faut
4, pás parley, car il n'y a rien de bon qu'une bonne table et Madame
K de Harbourg qui est grosse. » Den 15 Sept. i 666 beviel zij van de
ongelukkige Sophie Dorothea, de vrouw van George I van Engeland.
De keizer verleende aan Eleonore den titel van Gravin v. Wilhelmsburg, totdat in 1675 openlijk haar huwelijk werd voltrokken waarbij
haar dochter Sophie Dorothea werd gelegitimeerd, zeer tegen den zin
van keurvorstin Sophie, en verloofd werd aan Aug. Fred. v. Wolfenbuttel, met wiep zij evenwel niet getrouwd is. De gezant van den
keizer, Mr. }\ -111 Gersdorf begroette Eleonora te Zell als Hertogin val
Brunswijk.

i
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cause de l'approche de la foire beaucoup des marchands étrangers
furent logés. La vile me paroissoit beaucoup plus grande que Hanovre
et plus peuplée, ausy est ce une des villes commercantes de l'Empire,
et ou la foire est fort considerable, elle est située sur une petite riviere,
qui fait aller des moulins mais n'est pas navigable, contre la unè
hauteur, je n'y ay pas este assez longtemps pour en scavoir beaucoup
de particularites puis que je crois d'en partir a ce moment.
Je suis etc. a Brunswyk ce 16 d'Aout 1711.
Monsieur,
Je suis donc party le 16 de Brunswyk et a un lieu de la je me
suis trouve a Wolfenbuttel, je faisais d'abord dire au Schloshauptman
Benningsen (i) qui scavoit deja que je devois venir que j'estois arrive
et que je le faisois demander a queue heure je pouvois faire la
reverence au Duc (2), il me fist dire qu'a sept heures le Duc m'attendoit a souper. J'y allois et livrois au Duc une lettre de l'Electrice
d'Hanovre, qu'elle m'avoit donnée, it me recent fort civilement,
et avec beaucoup de bonté, c'est un vieillard de 8o ans a pen
pres, qui a fort bonne mine, et qui a la veue fort bonne, non
pas l'oreille ny les pieds. it faut parler bien distinctemcnt avec
luy et pour se promener il se fait mener. Je trouvais encor a Wolfenbuttel le Czarewitz (3), on fils du Czar, qui y estoit venu pour espouser

(1) Schlosshauptmann Benningsen. Friedrich Hermann von Benningsen. An. 1709 chur-Braunschw. Schloss-Hauptmann and Obrister.
(2) Duc Anton Ulric v. Brunswyk Wolfenbuttel g. 1633 j- 1714.
Carlyle; wrote novels; only a steady internal gravitation towards praise
and pudding was traceable as very real in him.
(3) Czarewitz. Alexis Kroonprins v. Rusland tr. 25 oct. 17r1
Charlotte Christina Sophia g. 29 Aug. 1694 j' 1 7 1 5 Hubner. Anton
Ulric had twee zoons. De jongste van deze twee Ludwig Rudolph
Hertog van Wolfenbuttel had 3 dochters Elisabeth Christina getr. met
Keizer Karel VI moeder van Maria Theresa van Oostenrijk, Charlotte Christine en Antoinette Marie.
V. Carlyle : Charlotte Christine married, in 1711, Alexius the
Czarewitz of Peter the Great : foolish Czarowitz, miserable and making
others miserable, broke her heart by ill conduct, ill usage, in four years;
so that she died; leaving him only a poor small Peter II, . . Some
accounts bear that she did not die; that she only pretended it, and
ran and left her intolerable Czarowitz. That she wedded in Paris, in
deep obscurity, an officer just setting out for Louisiana ; lived many
year", there as a thrifty soldier's-wife; returned to Paris with her officer
re :Laced to halfpay; and told him her sublime secret, which came
thus to be known to a supremely select circle at Paris; and was
published in Books. . . . No vestige of truth in it, -- except
that perhaps a necessitous soldier's widow, considering of ways and
means, found that she had some trace of likeness to the Pictures of
this Priacess, and had heard her tragic story.
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la petite flue du Duc. Ce jeune prince de 20 ans est fort bien fait, ,
mais a la couleur jaune, et crache beaucoup a cause des flegmes qu'il
a dans 1'estomac, park assez juste, et possède bien la langue allemande;
y estant incognito it ne voulut point que je luy fisse la reverence
qu'en passant. J'y ay mange a sa table ausy longtemps que i'y ay
ete mydy et soir, et toujours egalement honeste et civil par distinction.
La cour est assez belle. La ville n'est pas grand chose, l'acadernie
pour la jeune noblesse y donne quelque relief, la bibliotheque est
fort belle et nombieuse on est occupe presentement de batir un nouveau
batiment pour elle, l'ecurie est bien garnie de beaux chevaux tant
pour la maison du Duc que pour l'academie entre autre un sauteur
qui fait bien, et qui a le dos tout a fait plié en dedans de plus d'un
demy pied (I). Salsdaal y est tout pres c'est le jardin du Duc oit it y
a principalement a voer les belles et précieuses galeries remplies de beaux
tableaux et des belles statues de Michel Angelo outre cola des vastes
cabinets de porcelaine des Indes et enfin plusieurs petits cabinets
remplis de mille curiosités dont le Duc est très grand amateur. Ce
Palais quoyque fait tout de bois est très fort, beau et assez magnifiquement meuble, mais principalement encor des beaux tableaux, le
jardin nest pas fort grand mais fort joly, et remplis de statues, it y
a un cloitre luthérien, tout appartenant, des filles dont chacune doit
avoir un enfant, scavoir, pour éíever. j'ay ausy veu la cérémonie dans
une Eglise Catholique de 1'exorcisme, un paysan du pays d'Anspach
faisant les grimaces et contorsions comme possede du diable lequel le
prestre prétendait de chasser.
Je suis a Wolfenbuttel le io de Aouit 171 i.
Monsieur
Je suys parti de Wolfenbuttel le 11 de ce moil et je suis passe
par Goslar petite ville Imperiale a 4 miles de Wolfebuttel, de la je
suis entre dans le Naarts, antiquia silva Heruani, une chaise de
montagne fort haute et fort peu fertile qu'en bois de sapins, et en
ardoise, et je suis venu par un chemin fort incommode d'elle mesme
a cause de la hauteur des montagnes mais encor d'avantage par les
pluyes continuelles qu'il faisait tout ce jour la et je suis venu vers le
soir a Zellerfeld a 2 lieux de Goselar, j'ay ete loge a la cave de la
ville, mais le logement estant trop petit, par la bonté et civilité de
bons amys je l'ay change le lendemain, et suis alle chez Mons. Cari-

Alexis werd door zijn vader Peter den Groote ter dood veroordeeld
in 1718, begenadigd, opgesloten, vergiftigd en onthoofd. Zijn hoofd
werd weer aan het lichaam genaaid om opentlijk zijn lijk te kunnen
tentoonstellen (v. Dolgoroukof).
(i) C'est la grande passion de toute la maison de Luxembourg
d'aimer les chevaux, ausy bien que leur caractère est la civilité.
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sius berg-waradin, fort honeste homme a Clausthal. Le lendemain apres
mon arrivee Mons. Heimburg Vice-Intendant des mines de S. A. E.
a qui j'estois adresse par Mons. le Conseiller privé Oberg me vint faire
la visite et m'offrit de me faire voir toutes les choses, it me donnoit
pour cet effet le secretaire Sijderssikker (?), luy mesme estant affairé
pour ce jour la. Il me menoit auparavant dans les buttes mais comme
vous ne serez pas fasché de scavoir la maniere de faire de l'argent
depuis le commencement jusques a sa perfection, vous me perrnettrez
bien que je commence par les mines, et que je vous prepare la matiere jusques a la monoye. On m'a donc mené a une maison on on
me fit prendre des habits fait pour descendre dans les mines, une
peau derriere pour pouvoir appuyer contre le rocher il fallut descendre
par des eschelles mises assez droits, et de temps en temps et a chaque six toises. . . . . il y avoit un petit bordes (i), pour se pouvoir reposer, et ou un autre eschelle commencoit. Chacun de nous avoit
un mineur devant soy avec une lampe qui bruloit de suif au lieu de huile.
La descente n'estoit pas fort commode. Les trous par ou il falloit passer estoient fort étroits et par les pluyes continuelles et par les veines
d'eau qui se rencontroient party parla il fesoit humide et froid. (2) Du
coste des eschelles il y avoit la machine pour tirer l'aerts (erts) c'est
la matière pour laquelle on travaille et cela se fait par un moulin et
machine d'eau qui puise jusques d'en bas dans des cuves ce dit « aerts »,
que l'on travaille par cy par la en chemin faisant mais principalement
tout en bas ou on fait un trou dans le roc et on fait sauter par la
poudre a canon les pierres, après quoy on soutient la montagne sur
des bois, et on y fait des galleries de costé pour découvrir s'il n'y a
point des bonnes veines. Les hoormes y travaillent 5 heures de suite
par jour et gagnent 28 grosses par semaine, qui font a peu près un
florin et demy de nostre monoye. La matiere ainsy tirée du fond de la
terre, est voiturée par des chariots aux bergwerken. Il y a environ i 8otrous que l'on a creusé a Clausthal pour descendre sous terre et y
chercher les trésors caches. Outre cela it y a encore deux villes qui
appartiennent a l'Electeur seul c'est Andriesberg et Altona et en communauté la maison de Wolfenbuttel, outre Cellerfeld it y a encor Wielleman, Groent et Lautendaal (?). (3) Quand donc l'étoffe est sorty de terre,

(I) Bordes = palier.
(2) J'entrois dans celle qui s'appelle bergmans-moet (?) et sortoys
par la Dorothee qui est la rneilleure de toutes a cause de l'esperance
du bon succès pour la suite, elle est profonde de 5o lachtres? (*) doet
chacun fait 3 aulaes (?) si bien que cela faisait 175 aulaes ? les contés (?) a . . . pied fait . . . pieds. . .
(3) Toutes ces villes ont des tres grands privilèges et ne sont
charger de aucune imposition, et jouissent d'une liberté toute entierea
*) lachtres, lachter, bij bergwerken z. v. a. Klafter, toise, vadem.
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on la voiture dans les bergwerken, maisons appropriés a l'usage que
l'on en doit faire. C'est la que l'on commence a piler la matière que
l'on appelle aerts, et qui contient en soy l'argent, le plomb, le soufre
et slak (c'est autant que caput mortuum) (1) et on la pile fort menu
sur la manière que l'on fasse (?) l'huile de semence apres quoi on la lave
par l'eau. (2) On emporte desja beaucoup des parties inutiles, apres quoy
on le porte dans les hutten, autres maisons. On le pese et on le livre
au pesant au chef des hutten, qui en tienvent exactement registre ; on
le met depuis dans un brandoven que l'on echauffe avec du feu de
bois afin d'en eloigner le soufre et toute autre matiere corrosive, dont
l'exhalaison et h fumée sont du poison, que l'on assemble dans la
cheminée et dont on fasse de profits encor, afin de ne perdre rie p. La
matière est environ neef heures dans ce four, apres quoy on la porte
encor dans un magasin et on la pile de nouveau fort petit, y ajoutant de slakken ou caput mortuum mais qui est fluide comme ausy
du plomb qui a la vertu de prendre l'argent dans soy, on le met
dans un smelt-oven, que l'on échaufe de charbons, c'est la ou la matière se separe des slakken, et tout ce qui écoule par en bas par un
trou du four est argent ou plomb, que l'on appelle alors verk (?) it
faut que dans ce four lá la matière reste de 12 jusques a 36 heures
de suite et un homme qui sert a cela gagne par semaine 4 1- P. D.;
on le met apres dans des formes, et on le met dans un dry"foven;
pour séparer le plomb d'avec l'argent, on fait le fond de ce four de
centre de bois de hormes (?) bien purifié et au milieu on fait un trou de la
grandeur que l'on calcule que la quantité d'argent sera et c'est la dedans
que l'argent se retire, éloignant le plomb a cause de la plus grande
pesanteur de l'argent, le plomb se confond dans la matière qui a fait
le fond du four, et l'écume que l'on tire fournit du lithargirium (3)
aureum et argenteum, celuy cy sert a souder et l'autre à faire des
couleurs ou bien encor un fort fondis(?) retourne au plomb quand le
verk, c'est-à-dire l'argent et le plomb sont dans le four, la marque certaine que l'un s'est séparé de l'autre (ce qui se fait par de grands

(I) Caput mortuum, anc. expression pour désigner le résidu de
certaines opérations chimiques. Edw. Brown zegt (1602), in zijne nauwkeurige en gedenkwaardige Reysen : « Zij laten SLAKKEN, 't welk is
den Droessem of koek of schuym genomen uyt den VORTIEGEL, ofte
uyt de PAN die de GESMOLTE MINERALEN (smeltkroes) ontfangt, uyt
loopen op de bodem van den SMELT-OVEN. »
(2) Afin de la laver bien on a fait de longs tuyaux oil on a
laisse passer, afin de la nettoyer davantage.
(3) Lithargyrium of 't glid Browne p. 73. Half verglaasd metaalschuim : ):oapyupoc ; de aioo; pierre, et &'pyupoq, argent, littéral.
Pierre d'argent. Chim. protoxyde de plomb fondu, ordinairement coloré
en rouge par un peu de minium. On la homme htharge d'or ou d'argent
selon qu'elle présente une teinte blanche ou jaunà.tre (dict. de Bescherelle).
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soufflets) c'est qu'il n'y a plus de noir sur l'argent, et on appelle cela
le blik, alors it faut tout d'abord éteindre le feu par de Peau chaude
afin que le four ne se casse point, et un moment apres on y tire la
piece d'argent, qui selon la valeur des mines est de plus ou de moindre grandeur et pesanteur. L'argent ainsy tiré de la terre et séparé des
matières qui l'environnent encor purifie dans le szlverbrancl un four ou
on le purifie de I 1 loit de matieres étrangeres et du 16 loit se réduit
a 14 et alors on la porte a la monoye celle de Clausthal, ou sont
les pus riches mines, et ou (?) l'arrest (?) en la plus grande perfection
se fait autour (?), et alors on fond premierement l'argent et on le met
dans des formes longues et minces, apres quoy on le passe par Paide
d'un moulin, et on le rend de la grosseur que l'on destine en forme
de lames apres quoy on le met dans un four pour le rendre plus mol,
et sortant de quoy elle passe encor par une forme pour examiner
encor la grosseur de l'argent qu'on en veut faire, et par une nouvelle invention on coine (i) en mesme temps les petites especes, mais
pour les grandes on les coupe en jetons, on les pèse, on fait le bord
a celles oil le bord doit estre rayé, on en fait la rayure du bord, et
puis apres on la coigne, mais a Cellerfeldt on agit d'une autre maniere,
on la fond et on la met dans des formes fait de grosse . . . (?)
apres quoy on coupe les pieces et on les pese et comme elles ne
sont ny minces ny plates ny rondes on les rend premierement minces.
apres cela plates, et puis on les rondit, tout cela se fait par le marteau, on les met puis apres dans le four pour les mollir, et en sortant on les bat encore en plat et en rond et on y coigne dessus, mais
comme ce coin n'est pas si bon, ausy tous les autres attirails ne valent pas ceux
de Clausthal. l'Electeur de Hanovre est seul maitre de celles de Clausthal et pour 4/7 dans celles de Sellerfelt, les 3/7 qui restent, appartenant au duc de Wólfenbuttel, on m'a assuré que l'on tire de celles
de Clausthal seules toutes les années entre 32000 X 40000 mark d'argent, et en dix ans d'icy que ron a tiré 130,469 centener de plomb,
le quel plomb tout doit estre livré là sur le lieu a mons. von Ekkaut
Olenberg Contractant, demeurant a Goslar, qui donne 314 daler par
centenei, (2) La souveraineté du lieu est a l'Electeur de Hanovre, ou bien
en communion a luy et au duc de Wolfenbuttel, mais les mines se font
par des particuliers en soute (?) et tout le monde y est admis, et jouit
des grandes privilèges, dont on m'a dit qu'un certain Agricola (3) fait une

(i) Coigne, marquer au coin stempelen.
(2) Les Princes ont les dismes de quoiqu'il en revient pour quoy
ils entretiennent les officiers. fonrnissent le bois, et encor d'autres dépenses pour le bien des mines et des intéressés. L'Electeur d'Hanovre a
oultre cela dans toutes mines quatre portions fixes, oultre les autres
qu'il fait acheter comme particulier.
(3) Agricola. Brown (Z. B.), zegt over mijnen sprekende « waer
af ik voor desen in Agricola wel hadde gelesen. »
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bonne description ; les villes sont assez grandes, et it y en a jusques
a trente mille ames qui y vivent des mines, le terrain est tres ingrat
au reste et ne fournit que du bois, de l'herbe et du foin. Les maisons sont faits de bois. a cause que l'on a remarque que les pierres
ne sont pas tant de durée que le bois, et que les maisons de pierre
sont plus tost consumées que celles en bois ; il y a un berghauptmann
qui a la juridiction supérieure sur les villes de montagne et est comme
gouverneur de la part des Princes leurs souverains, j'y ay rencontré
fort de civilite de celuy qui l'estoit pour l'Eiecteur d'Hanovre. et qui
s'appeloit Busch (I) m'ayant donné a manger et son carosse a mon
service. La religion y est Lutherienne et quelques uns sont reformez,
la langue est Saxonne, apparemment qu'ils sont anciennement venus
de ce pays Ia, et qu'ils ont garde leur langue malgré plusieurs siècles
d'échappez, it y fait fort souvent mauvais temps beaucoup de pluyes
et de neige, l'air y est subtil enfin c'est un pais tout particulier et
digne d'estre plustost veu qu'inhabité. Voycy joint Ia liste des mines
et ce que chacun donne par guard d'année, chacun peut estre intéressé
dans ces mines, et c'est en forme de société que l'on y fait travailler
chaque mine a 120 ou 130 portions lesquelles valent plus on moms
selon le profit que l'on en tire, ausy selon l'espérance de profit. L'Electeur n'y a que le disfine par droit de Regal, et n'a qu'une mine a
soy, mais des portions dans la plupart, il y met des officiers, et sont
sous serment de fidélité, ausy par la quantité des registres que l'on en
tient it est fort difficile d'en user frauduleusement. j'espère que vous ne
prendrez pas mauvais que j'ai été si long sur cette matière, elle est
curieuse et neuve pour vous autres, je seray plus court desormais.
Je suis, etc. A Clausthal ce 13 de Aoust 1711.
Monsieur,
Je suis party de Clausthal le jour que je vous ay écrit ma derniere lettre et comme it avoit fallu monter beaucoup pour y venir,
tant it falloit descendre de hauteur. C'estoit un charme de revoir une
fois des beaux pais. Je prenois ma route par Osterode, Northeym
■• • • • • • • • • • • ■•••••••.. . .
George Landmann gezegd Agricola, de oudste mineraloog, geb.
te Glauchau, in Meissen gest. 1555, oefende eerst de geneeskunst
uit, maar gaf die beoefening op en zette zich te Chemnitz neder, om
zich geheel aan de studie der mineralogie te wijden. Hij bestudeerde
voornamelijk de zilvermijnen van Meissen. Hij schreef, De re Metallica.
Basel 1446, De mensuris et jonderibus Romanorum et Grcecorum, 1550,
en zelfs De lapide philosophico, Colonix 1531.
(1) Heinrich Albert von dem Bussche starb An. 1731, 72 Jahr alt,
als Chur-Braunschweigischer geh. Rath, Cammer-President und Berghaujtmann. (G).
1494

714 NEDERLANDSDHE EN ANDERE OUDHEDEN.
Miinden (I) et de là à Cassel. Les environs de Miinden sont connus.
Mais quand on descend dans le pays de Hesse on trouve un beau
paysage, les hauteurs mais fertiles, des bois, mais pas trop grands, et
en tout cas bonne retraite pour le gibier, qui y est ausy en abondance.
La vine est asset jolie située sur la Fulda, qui se jette à Miinden
dans le Weser, et qui est navigable jusques au dessus de Cassel. La
ville Francoise est fort belle, et comme elle est neuve on est encor
occupé a y batir des fort belles maisons. Le chateau du Landgrave (2)
est très beau j'ay eu l'honneur de davoir fait la reverence et d'avoir
mangé avec luy. il paroisoit d'un naturel tres doux et naturellement
honeste et bon. Comme it aime sur toute chose la mathematique et
bien principalement la mechanique et l'architecture, on voit des grands
R
et vastes dessins a Pentour de la Capitale comme le jardin du chateau
et l'orangerie, mais " principalement le grand ouvrage de Wysensteyn
ou Winderkastel on bien plus ce que l'on y veut faire. C'est à une
lieu de Cassel sur une haute montagne, ou la nature a donné de l'eau
en telle abondance que par des canaux ou y peut assembler au moins
et pendant les chaleurs de l'été jusques a un jet d'eau de 20 doigts
cubics. et en hyver ou bien en la plus grande quantité cela va jusques
a 6o doits cubics dont on est maitre desus la montagne sur quoy
on y a batty une espece de chateau antique de 300 pieds de diamètre et 388 de hauteur, sur quoy it y aura 250 statues pour ornement,
tout ceci est prest d'estre fait, et on fait déjà sauter une fontaine, après
plusieurs petites, dans des grottes ornées, de 40 pieds de hauteur dont le
diametre est de 2 doigts C'est un Pelion ou Pyphon enterre sous le rocher
qui la jette. it y a ausy déjà 600 degres de faits pour y monter et
le long desquels les cascades font déjà leurs effets. il y en a 28 de la
largeur de dix ou douze pieds et des deux costés d'environ trois pieds
de largeur, it y en a de chaque costé 78, le tout environne par des
larges montées. A toutes les six grandes cascades il y a un bassin,

(1) liffinden. Wohl verdient es der Ort, das Paradies von Hanover — das nicht sehr reich an schonen Puncten ist — genannt zu
werden. Mag man unten im Thal, oder auf der Hale des Bergs verweilen, oder an der Landspitze stehen, wo sich die WERRA mit der
FULDA vereint and zum WESERSTROM wird -- iiberall wird es klar,
warum man eine Zeit lang zweifelhaft bleiben konnte, ob man nicht
vielmehr in dieser schonen Natur als in GOTTINGEN den Musen einee.
Tempel bauen solle. Dr A. H. Niemeier, Reisen, etc.
(2) CAREL, Landgraaf van Hessen Cassel z. v. Willem V en
Hedwig Sophia van Brandenburg g. 1654 j 1730. Gem. Maria Amalia van Coerland, eene moeder van veertien kinderen. HiiBNER Gen. Taf.
Het was aan dit hof dat Eleonore d'Olbreuze, die aldaar met
Emilia v. Hessen, vlouw van Henri de la Trémoille Prinses van Tarente gekomen was, George-Wilhelm en Jan Frederik van Brunswijk
ontmoette in 1663 of 1664. V. HORRIC DE BEAUCAIRE, Une me allicmce dans le maison de Brunswick.
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d'eau. Tout cecy est fait, mais ce qu'il se doit faire selon le plan
est tres grand, et pas a comprendre comment on puisse avoir l'idée
assez grande pour entamer un tel ouvrage, encor est ce de l'invention
du Landgrave mesme. Je n'ay pas peu bien savoir la hauteur de tout
l'ouvrage a cause que l'on ne l'avoit pas encor mesure, mais toujours
c'est prodigieux. estant sur une des plus hautes montagnes du pals
oil on scoit que les montagnes sont extremement eleves. il y aura
bien dix ans avant que tout puisse etre acheve selon le plan qu'on
en fait en petit et en bas relief, il y a deja II ans que Pon a travaille quelquefois avec 50o hommes et 90o chevaux plus on moins
selon les temps; one commodité est que l'on trouve toes les matériaux
sur les lieux.
Quand a la Personne du Landgrave il paroit estre fort bon Prince
doux et pieux, quelles qualites sont presque le caractère de la maison (1),
outre cela il est extremement civil, la cour est belle, et bien servye et
tout le monde en general y est fort civil. Le pays n'est pas fort grand
mais fort bon et enfermé dans des furieuses montagnes , qui en
rendent l'acces difficile. Je suis etc. A Cassel ce i 7 d'Aoust 1711.
La chasse est le grand penchant et le divertissement de la cour
et de la noblesse, aussy est elle bonne.
Monsieur.
Je suis party le i 8 de ce mois de Cassel, et par des chemins
assez penibles et montagneux je suis venu icy. Il y a 6 postes

(I) Le caractère de la maison. Dit mag dan ook wel, want men
vindt in geen huis meer adject fs qualzficat fs van goede hoedanigheden
dan in het huis van Hessen : Lodewijk DE VREEDZAME, Lodewijk
DE VRIJMOEDIGE, Philippus DE GROOTMOEDIGE (1504-1549), Willem
DE WIJLE; vorstinnen moeders van 14 tot 18 kinderen, en, als toppunt
de Heilige ELISABETH, de stammoeder van het vorstelijk HESSISCHE
Huis; de dochter van ANDREAS II, koning van Hongarije, de Mime
Else van PHILIP DEN GROOTMOEDIGE, begraven te MARBURG.
De man van Emilia van Hessen, tante van Landgraaf Carel (zie
boven), HENRI -CHARLES de la Trémoille, Prince de Tarente et Talmont,
Duc de Thouars, Pair de France, Chevalier de l'ordre de la Jarretiére
General de la Cavalerie des Etats d'Hollande et Gouverneur de Boisle-Duc, pris naissance en 1601, épousa le I de mai 1648 Emilie de
Hesse... En i 666 le I i Fevrier ce Prince étant parti de Bois-le-Duc,
avec sa garnison, defit Boo hommes du parti de l'Evêque de Munster.
En i670 il abjura les erreurs de Calvin et fit profession de la Foi
Catholique entre les mains de l'Evêque d'Angers et mourut dans le
chateau de Thouars et 1672 et fut enterré dans l'Eglise collégiale de
Thouars. De son mariage sont sortis : CHARLES BELGIQUE HOLLANDIQUE (CAROLUS NEDERLANDER HOLLANDER, zoo als Hubner zegt),
Prince de Tarente et de Talmont, n. 1655, Comte de Laval en twee
dochters. Zie Moréri Did. last
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entre Cassel et Francfort chacune de trois miles le chemin estoit fort
gasté par les pluyes continuelles, et it falloit aller toute la nuit sans
que la lone donnoit le moindre secours au defaut du jour. et non pas
mesme les etoiles, et ce n'estoit qu'a peine que j'attrapois cette ville
le 18 au soir. Je trouvois pour mon grand agrement chez le Resident
Spina ( I) des billets que l'Electeur de Trier (2) m'avoit fait donner
pour estre logé dans le quartier de la ville qui estoit marque pour
sa suite, et c'estoit dans le Snoeitgasse (?) chez la veuve de van Hilter.
Je me donnois l'honneur d'abord le lendemain de faire la reverence au
dit Electeur qui non seulement me receut fort civilement mais me prit
dans sa suite, avec cette distinction, qu'au lieu de me donner la table
des gentilshommes de sa suite i1 me fit presenter une place a la table
du Marechal ; , de la Cour tout cecy m'accomoda fort biera, car outre
que je n'avois pas besoin de songer pour mon logement et pour
ma nourriture, je avois encor par dessus tout cela la protection
de la cour, et je ne pouvois plus estre consideré comme etranger, et
par-la point sujet ny a la vine (?), ray a en sortir du temps de l'Election
avec tous les Etrangers. me voilà donc asteur gentilhomme Ecclesias.
tique, Electoral, Catholique Romain et mesme si vous voulez Archiepiscopal, et dans la suite vous me trouvez toujours sous cette figure,
sans pourtant changer la moindre chose a l'attachement que j'ay pour
estre toujours etc. Francfort ce 24 Aoust 1711.
Monsieur,
Le jour du Congres estoit arreste au vingtieme de ce mois mais
comme plusieurs ambassadeurs manquerent encor au rendez-vous et que
le nonce du Pape, et les ambassadeurs du Roy de Boheme n'avoient
peu convenir du ceremonie] avec les Electeurs on le differa jusques a
mardy 25 du mois quand la premiere conference s'est tenue. C'estoit
en toute ceremonie que cola se fit, la maison de ville estoit preparé
pour cela, dans la chambre ou l'on se devoit assembler it y avoit sur
une petite estrade sept fauteuils de velours noir d'un costé de la table,
et 28 sieges a dos derriere de l'autre costé de drap noir en quatre
rangs les uns les autres, sur les fauteuils les Electeurs et les premiers
ambassadeurs de chaque Electeur prendroient leurs places et sur les
autres les ministres et les autres ambassadeurs auroient les leurs. Dans

(1) Le Resident Spina (?)
(2) L'Electeur de Trier. Carolus Josephus Ignatius van Lotharingen
g. 24 Nov. 1608, was Groot Prior van Castilien (1693) Bisschop van
Olmiitz in Moravien (1695), tot Osnabrug 14 April 1698, Coadjutor te
Trier 24 Sept. 1710, Keurvorst te Trier 6 Jan. 17I I. j- 4 Dec. 1714
te Weenen, oud 35 jaren. Hij was de zoon v. Carel IV, hertog va
Lothar. en Eleonora Maria, de zuster van keizer Leopold. Halm.
Gen. Taf. 201.
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un coin de la chambre it y eut une autre table pour les secretaires
de chacun, la chambre estoit en noir, en bas de la montée it y avoient
deux hallebardiers de la Ville, en haut à la première porte tout autour
et sur la place devant la maison de vile, ii y eut une garde de la
garnison et troupes de la Ville. Vers les dix heures l'Electeur de
Treve commencait sa marche en cet ordre. Avand tout alloit le fourier
de la Cour menant tous les laquais des Seigneurs de la suite de la
Cour deux á deux au nombre de 150, apres quoi venoient douze pages
vestus a la Bourgognonne. leur gouverneur et deux capellans suivoient.
Les gentilhommes en nombre de 5o a peu près suivoient la dessus,
puis les palefreniers et douze valets de pied, six haydukkes marchoient
devant le carosse de Son A. E. Le carosse estoit attelé de six chevaux
et l'Electeur y estoit seul dedans, a la portière marchoient le Grand
Ecuyer et le Capitaine des gardes avec quatre coureurs environné de
25 hallebardiers. Derriere le carosse suivoient 18 valets de chambre
de l'Electeur, les gens de sa musique et de sa chancelerie et de la
chasse, enfin venoit la compagnie des gardes du corps. Les officiers a
la teste armés comme a l'ordmaire hormis qu'ils étaient à pied comme
tout le rente de la suite. tout le monde estoit en deuil, et les gentilhommes marchoient chapeau bas, pêle-mêle et sans ordre. six chanoines ou conseillers de l'Electeur dans deux autres carosses à deux
chevaux dont trois entrèrent ausy dans le conclave. qui pourtant ne marchèrent point dans lá file. l'Electeur estoit en robe et manteau longs. De
mesme le grand doyen de Treve le Baron Els, (i) les autres estoient ausy
en manteau, mais du depuis les séculiers font quitté, et it n'y a que
les ecclésiastiques qui l'ont gardé. l'Electeur de Mayence (2) est vena
á peu près dans le mesme ordre, it avoit trois ou quatre carosses à
six chevaux hormis que la suite de ses gentilhommes n'estoit pas si
grande. Les ambassadeurs des Electeurs venoient avec 3, 4 ou six
carosses a six chevaux, et leurs gentilhommes estoient dans les carosses
excepté les Bohemiens dont les gentilhommes estoient ausy devant le
carosse des ambassadeurs n'y ayant que les laquais, les pages et les
heydukkes qui marchoient à pied devant les carosses. Les Bohemiens
estoient ausy en deuil, ils venoient - avec cinq carosses a six chevaux, c'es-

(I) Le Baron Els. Johan Jacob Edler Herr zu Elz Erb. Marschall
and Erb. Truchsess des Erzstifts zu Trier, (of) Philip Carl, Domprobst zu
Trier, Dom and Capitularherr zu Mainz, der 1732 zum Erz-Bischof
and Churfti rsten daselbst erwahlet wurde.
(2) Electeur de Mayence. Lotharius Fianciscus von Schónborn,
g. 1651. Bisschop van Romberg 1693, coadjutor te Mentz 1694, keurvorst te Mentz 1695 i 1729.
4&
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toient le collate Vindzcgrats, (I) le comte Kiizsky, (2) et le Sr Konsbroek, (3)
la suite de leurs gentilhommes est assez grande, et la pluspart soot
des comtes Autrichiens ou Bohemiens. Les Palatins avoient trois carosses a six chevaux. Les cochers et les postilions avoient la livrée de
l'Electeur, mais les valets de pied les couleurs de leurs maitres. Leur
magnificence estoit dans un fort beau carosse de l'Electeur, se reservaat de faire éclater leur grandeur jusques a ce que l'Electeur luy
mesme soit vena. Les ambassadeurs estoient le Baron de Sikkingen (4) et
Metsiert (2) Les Saxons venoient avec quatres carosses a six chevaux, lesquels caiosses ijs ont augmentés de deux autres encor plus magnifiques et sans faire tort aux autres, its n'avoient pas l'équipage le moms
leste, leurs chevaux estoient fort beaux, les carosses magnifiques, mais
surtout brilloit beaucoup la couleur de leur livrée, c'estoit le drap
jaune, gamy de passements d'argent bordé d'un petit bord bleu. C'estoient le Baron Frzese,(5) chancelier de l'Electorat, le comte de Werthern, (6)
et le Sr Hagen. et quoique l'Electorat est le premier des Protestants,
leurs trois jeunes ambassadeurs estoient pourtant de la Religion Romaine.
Les Prussiens avoient 5 ou six carosses et six chevaux. dont it y en
avoient qui estoient beaux et des beaux chevaux, la suite de leurs
gentilhommes estoit assez grande. Les ambassadeurs estoient le comte
de Dohna (7) le Sr. de Hynungen et le Baron Mardefeld mais le second
ambassadeur mourut le lendemain de la première conférence d'une
apoplexie et eut pour successeur le éomte de Naettering, enfin les

(i) Vindisgrats. Ernestzts Fredericus Graf von Wndischgrdtz Kays.
Geh. Rath and Reichshofraths-Prsident, Ritter des g. Fliesses, Sohn v.
Gottlieb and Eleonora Grafin von Oettingen.
(2) Kink,'. Franz Ferdinand Graf Kinski, Sohn von Wenceslaus,
Norbertus Octavianus, Kais. Cammerherr, Vice-Canzler in Bóhmen
An. 1708 gevollm. Gesandte von Bohmen auf dem Reichstage zu Regensburg and An. 1711 versah er diese hohe Stelle bey der Kaiserlichen
Wahl zu Frankfurt am Main. Ritter des glildenen Fliesses.
(3) Konsbroek. Van hem spreekt C. Hop ook in zijn vorige reis
te Weenen, zie Hist. Genoots. te Utrecht 1887, en ook zijn vader Jacob
Hop bij zijn verblijf in Weenen.
(4) Szkkingen. Heinrich Wilhelm, Freiherr von Sickingen, ChurPtáltzischer Regierungsrath u. s. w. and Envoye bey dem Konige
Carolo III in Spanien.
(5) Friese. Otto Heinrich Freyherr von Friese, auf Rotha Guschwitz, Chta u. s. w. Kon. Poln. und Chur Sachs. geh. Rath and
Canzler:
(6) Werthern. Waarschijnlijk Georg. Reichsgraf kon. Pol. u. ChurSachs. geh. Rathsdirector, Cabinets-Min., Canzler u. s. w.
(7) Comte de Dohna. Christophorus Graf zu Dohna auf Slodien
Burckersdorff and Quittainen, kon. Preuss. wirkl. and altester geh. Rath
and General von der Infanterie, der • Anno 1711 bey der Kays. Wahl
and Krónung zu Frankfurt aím als Kon. Preuss. and Churbrand. Premier Ambassadeur sich befunden, Ritter des Schwarzen Adlers.
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Hanovriens, qui y assistoient pour la première fois avoient un assez
bel équipage et venoient avec trois carosses à six chevaux, le Baron
Gors et le Sr Schrader estoient les ambassadeurs. Le comte de Papenheim comme maréschal de l'Empire les receut en bas de leur carosse.
Deux Desputes de la vine foisoient la mesme chose, la garde estoit
dans les armes, battant la marche dés que la suite approchoit d'eux.
Le comte Papenheim les mena dans la chambre destinée á l'asseniblée, et restoit á la porte jusques a ce qu'ils Bussent fait pour les
reconduire de la mesme maniere a leur carosse quand chacun retournoit chez soy de la meanie maniere qu'il estoit venu, chacun pourtant
servoit selon son rang, mais y venoit quand bon lui semblait. La
mesme ceremonie s'observe ausy quand les ambassadeurs se donnent
des visites de ceremonies, avec cette difference pourtant qu'ils se recoivent à la portière du carosse, et les reconduisent de mesme, qnand
aux visites que les Electeurs se rendent la mesme chose s'observe.
mais pour la visite des ambassadeurs aux Electeurs on n'a pas convenu, puisque les Bohemiens prétendent estre receu comme les ambassadeurs Royaux, quoy qu'ils aient renoncé a toute distinction par l'acte
de réadmission. Les Electeurs ne lour veulent pas accorder leur
demande sur cela les autres Ambassadeurs prétendent la mesme chose,
et ne penvent point voir les Electeua s non plus.
A la fan pourtant on est tombé d'áccord sur ce point de ceremonie, et les Ambassadeurs se son t contentés d'estre receu par les Electeurs dans leur premiere antichambre et conduit de mesme a leur
depart. Le grand chambellan les recevant dehors la Bite antichambre, le
grand mareschal au haut de la nlontée, et le mareschal de la Cour
en bas du carosse.
Je suis. A Francfort ce 27 de Aout 171 I.
Monsieur,
Une des curiosités qu'on montre aux Etrangers et laquelle est justement de saison dans la constitution des affaires d'apresent, est la bolle
d'or (r) de l'Empereur Charles IV laquelle est gardée icy en original
a ce que Pon prétend, c'est le fondement de toutes les constitutions
et loix de l'Empire, c'est le sceau d'or qui l'a donné le nom et elle
est encore très bien conservée, it est trop connu ce qu'elle contient
pour vous ennuyer par une relation. Au reste c'est du temps de la
messe que la ville brille le plus, car alors on ooit toutes les boutiques

(i) Belle d'or. Die beriihmte goldene Belle Kaiser Carls IV, vom
J. 1356, welche das Verháltniss der Kurfiirsten and des Kaisers,
and Alles, was auf die K.aiserwahl Bezug hat, festsetzt, inren Namen
von der der Pergamenturkunde angehefteten goldenen Kapsel mit deny
Insiegel fuhrend, wird im Ramer noch aufbewahrt. (B.)

,.,
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pleines et bien garnies et principalement de l'argenterie d'Augsbourgque l'on y trouve en grande quantité, ausy est ce vers ce temps la
que la noblesse et les grands seigneurs d'alentour y viennent passer
une quinzaine de jours et que l'on se divertit bien, it y en a deux
par an. L'une du printemps et l'autre de l'arrière saison. par une
vieille mode on envoit le jour que la messe commence des escortes a la
rencontre des marchands et principalement du costé de Cologne, du
Palatinat, d'Augsbourg et de Neurenberg,' ausy les recoit on au bruit
de l'artillerie de la vile et la garnison sous les armes, mais it n'y a
que la coutume qui fait continuer ce manoeuvre dans les temps a présent puisque les marchands viennent quand bon leur semble et il n'y
a qu'un fort petit nombre qui se servent de cette escorte. Au reste,
quand la messe est finie la vine n'est pas trop peuplée et les magasins et les boutiques sont pour la plus grande partie fermée et le
monde qui y reste attaché a leurs affaires. Mais asteur les assemblées
des dames fourmillent de monde, car oultre les Electeurs et Ambassadeurs des Electeurs et leurs suites nombreuses il y avoit le Prince
Electoral de Saxe, plusjeurs Princes et comtes souverains des environs
et autres parties de l'Allemagne, des ministres des pluspart des puiss antes de l'Europe, et une infinité d'Etrangers que la solemnité de
cet acte ou la foire, ou la curiosité avoient fait venir et concourir dans
cette ville, et quoy que c'est dans l'été, it y a une abondance de
chapeaux (?) tres grande par toutes les suites des ambassades qu'il y a
pour l'élection d 'un nouvel Empereur. Deux comédies allemandes asset
méchantes partagent encor un peu la grande foule, mais quand elles
sont finies et que ceux qui y ont été viennent encor rendre leurs
hommages aux Dames, on a de la peine a se pouvoir tous ' ranger
dans les plus grands appartements ; qui ne veut pas trop suer, it n'y
doit pas venir, La situation de la ville est assez heureuse estant dans un
fort beau pays, a la rivière du Meyn, qui a 3 lieux de lá se joint au
Rhin, environné de beaucoup de princes doet la naissance est plus
grande que la force et la puissance et pour le commerce d'Italie et
l'Empire avec la Hollande justement au centre et au passage. le senat
est composé de gentilhommes, des bourgeois et des artisans, tous
Lutheriens. les Catholiques y ont deux églises et couvents publics et
les juifs (1) un quartier de la vine, mais les Reformés vont a Bokenheym, sous la domination du comte de Hanau pour exercer leur
devotion a une demy lieue de la vile. La grandeur de la ville parait
plus quand on considère son circuit que elle est effectivement, je ne

(1) De joden te Frankfort zonden drie gedeputeerden met het
gewoonlijk geschenk aan den nieuwen keizer, bestaande in een vergulde
bokaal, wegende 24 mark fijn zilver, en een beurs daarin 500 goudguldens.:. Den jood Elban Mozes deed deze aanspraak : enz. Europ.
lifercur, 1711. Dec. p. 66.
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crois pas qu'elle contient 6 mille maisons, outre qu'il y a beaucoup
de vuide du costé de la porte de Hanau, il y a plusieurs quarrés
-dans la ville et quelques rues assez grandes et larges pour qu'elles
yoccupeut beaucoup de terrain, je suis.
a Francfort ce io de Septembre 171I.
Monsieur,
Voilà encore la grande quantité du monde qui se trouve augmentée apresent par la nombreuse cour de l'Electeur Palatin, (I)
,qui arriva it y a deux ou trois jours icy avec une suite de plus de
130o personnes des deux sexe, et I200 chevaux . M adame l'Electrice est
arrivée en mesme temps, quoyque par une pretention de ceremonie,
et qu'il voulut estre receu comme vicaire de l'Empire, et recevoir par
,ce principe plus d'ostentation d'honneur que les autres Electeurs taut
par rapport au salut de l'artillerie, que de la reception, it a refuse
toute sorte d'honneur a son arrivée, et qu'il voulut entrer incognito.
it y avait un si prodigieux concours de monde qu'il paroissoit que
tout ce qu'il y avoit a Francfort s'estoit donné rendez vous aux environs des maisons ou l'Electeur avoit pris son quartier. on croyoit que
le lendemain il feroit son entrée pour la premiere fois au congres au
Romer, mais estant fatigué, il le remit au lendemain apres quoi it le
fit de la mesme maniere que l'Electeur de Treve l'avoit fait hormis
, que toes ses Bens estoient hors de deuil, et qu'il n'avoit que l'Electeur
et les gentilhommes qui estoient habillés de noir, encor y avoit il cette
rdifférence que tout fut precede par un avand garde de ses gardes, au
,reste les valets de la cour, les pages, les gentilhommes et tout le reste
-estoit regie comme je viens de dire et sur le pied de l'Electeur de
Treve la garde estoit plus nombreuse, et consistoit biera en 200 per
sonnes outre ses hallebardiers suisses. Le hombre de ses gentilhommes
et courtisans n'estait guère plus grand que le noire, [c'estoit Mr. d'Ob.dam], les rubans rouges, marque de l'ordre Electoral de St. Huber
donnoit plus d'eclat que les petits collets d'un archevesque, deux ou
trois Envoyes des Princes Italiens et le Ruban bleu de l'ordre de
l'Elephant donnoient un grand relief au cortege, mais surtout brilloit
le carosse dans lequel l'Electeur estoit, qui estoit de grande magnifi-

(I) Electeur Palatin. Johann Wilhelm van de Palz Neuburg,
(waarvan in C. Hop's reis naar Weenen. Hist. Genoots. 1887, te Utrecht,
en zijn bezoek te Dusseldorf), g. 1658, keurvorst 1690, gest. 1716.
Gem. I. Maria Anna dr. van keizer Ferdinand III. 2. Maria Anna
Louise, dr. van den groothertog Cosmus III van Florencen (Medicis).
Hubner. Gen. Taf. De prachtlievende Keurfurst in zijn keur-habijt, hebbende de Rijksappel in de hant, nevens de Heeren Gezanten in kostelijke klederen op zijn Spaans, alle te paard met haar geheele suite
cavaliers, enz. Europa Mercur. 171 I, p. 62.
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cence. Ses gardes et ses gens estoient habillés de ses couleurs ordinaires de bleu et ses galons cl'argent. La curiosité dans le beau sexe
pour la marche des auties Electeurs et Ambassadeurs, se renouvela plus
vivement ce jour la, et le beau temps qu'il fit y donna plus de brillant et de lustre, toutes les fenestres aux environs de la maison de
ville estoient tapissés de ces etoffes vivantes, dies eurent contentement
sur les deux buts que les dames mat ordinairement a ces sortes de
solemnites, puisque spectatum veniunt veniunt spectentur ut ipsae.
Je suis, a Francfort ce 26 Septemb. 1711.
Monsieur,
L'on n'attendoit rien de plus constamment que d'apprendre le
jour fixe de 1'Election puisque la capitulation estoit dressée, les Electeurs
que l'on attendoit arrivés, enfin tout ce l'on creut en etat pour achever
l'acte pour lequel taut de dépense estoit faite. Quand on commenÇoit
a entamer des points lesquels plusieurs années ne pourroient pas décider
et comme mes affaires particulieres me pressoient beaucoup a retourner
dans le pais, je pris le parti de m'embarquer le 27 au grand matin
dans une petite barque, (I) et comme ii faisoit clair de lime, j'allois jusques a Mayence avand que le jour commenÇoit a paroitre en passant
je voyois la le jardm de l'Electeur an dessus de la vile a 4 lieux
de Francfort au bord de la riviere, qui est assex beau, et principalement pour les fontaines qui y soot, et sa belle situation. Ayant fait
chercher un et ne le trouvant point assez promptement je
pris le parti, de partir de la immediatement, et de passer par le
sur les ordres, que l'on avoit donne par avance, et sur
mon passeport que j'avois de l'Electeur de Trier. Cola reussit assez
bien et il n'a fallu que j'abordasse qu'a deux ou trois endroits, et je
venois le soir vers les huit heures a Coblentz douze lieues de Mayence
on na peut rien au monde voir de plus agreable et de plus beau
que la riviere le Rhin depuis Mayence jusqu'A. Coblentz principalement dans le Ringau. Le bord de la riviere est tout habite, les villes
se joignent les unes aux autres par des villages contigus, passé Bingen
on estoit dans les montagnes lesquels de l'un casté sont toutes plantées
par des vignes et de l'autre par des bois, et aux bords toujours des
villes on villages par cy par là des chateaux. horsmi la belle vue et .
la quantité du monde qui y demeure ii n'y a pas beaucoup a voir
La tour dans laquelle on dit qu'un Archevesque de Mayence se retira,
au milieu du Rhin pour eschaper la poursuite des souris et laquelle
pour cela s'appelle encor le Muzzentoren et le chateau qui s'appelle le Palz

(I) j'avois loué une barque jusques a Cologne a deux rameurs et
un batelier. couvert d'une voile pour 20 ecus du pays.
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et lequel on dit avoir donne l'origine et le 110M aux comtes Palatins du
Rhin construite ausy au milieu de la riviere sont presque les seules
choses remarquables ; par le rochers cachés sous l'eau et qui sont le
plus en nombre aux environs de Bingen et S t Goar, la riviere paroit
de temps en temps un peu dangereuse, mais plus a cause du peu
d'habilité des bateliers que de raison. pour joindre les deux bords du
Rhin il y a un pont volant a Rheinfels, et nulle port ailleurs. Ouoyn'y avoit que la lune qui me peut estre de quelque secours pour
voir, je montois encor a la citadelle, plus pourtant pour scavoir les
ordres pour passer plus oultre par le postring (?), que bien pour satis
faire ma curiosité; ausy tost quo je scavois ce que je désirois je me
remettois dans ma barque (1) et me mettois a dormir jusques a Bonn
si bien que je n'ay pas trop bien formé une idee du pays par lequel je
passois alors, et je venois a dix heures du Lundi matin a Cologne a
douze lieues de Coblents, on je fut arresté jusqu'a sinq heures apres
mydy avand que de pouvoir avoir des chevaux. c'estoit a minuit quand
je venois a Dusseldorf a sing lieues de Cologne et la poste estoit
fermée, j'estois obligé m'y arretér jusques a huit heures du matin
avand que je pouvois partir ; a 4 heures apres mydy, (2) j'estois a Wesel
sept lieues de Dusseldorf, et pendant que l'on attelloit mes chevaux
j'allois voir la citadelle qui est au bord du Rhin de sing bastions, a
laquelle on travailloit encor. le lendemain mercredy matin a trois
heures j'atteignent Duisborg qui sont trois mortelles lieues de Wesel
je venois a Arnhem, ossez a temps pour avois le chariot de poste pour
Amsterdam, très content d'avoir fait tant de diligence et d'estre arrive
en bonne santé dans ic pays.
Quoyque j'aurois ete fort content d'avoir veu la fin et 1'Election
mesme de l'Empereur, je n'ay pas lieu d'estre mecontent du voyage
que j'ay ven la cour et l'armée de Danemark, les cours de Hanovre,
Wolfenbuttel, Cassel, Mayence , Treve et Palatine , tout l'Enwire
ensemble pour ainsy dire dans une quantité de beaux pays par
oil je suis passé, la particularité des mines et des richesses cachées au
Haarts et que j'ay ete accable par I ant civilités et d'honneurs, et que
j e suis revenu en bonne santé dans la patrie, mais principalement que
j'y ay trouvé et vous et tous les autres amys et parents en bonne
santé. Je suis etc. A Amsterdam ce premier d'Octobre
ii.

(I) Le chemin par eau est le plus commode mais par terre il n'y
a que dix huit heures de Francfort a Cologne, et par eau il y a 28, mais
le chemin est tres incommode par la rudesse des montagnes et mauvais
gites. en recompense ces postes sont bien reglées.
(2) Jusques 4 Dusseldorf les postes sont bien reglées, mais plus
bas on est quelquefois un peu maltraité pour la bourse, et fort souvent
Baal servy.

^i
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Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis, door M . E. van
der Meulen. Met 31 Platen, naar Photographiën van Jakob de
Vries, Gz. Sneek, H. Pyttersen, Tz. 1888.
De uitgever Pyttersen vertegenwoordigt, onder de Vriesche
boekverkoopers, de elegantie. Het « Lid v. h. Friesch Genootschap
van Gesch., Oudh. en Taalkunde », M. E. van der Meulen heeft
hem eenige belangrijke bijdragen tot de kennis van oud-Vriesche
kunstwerken bijgezet, die, onder boven vermelden titel, ons ter
aankondiging zijn gegeven.
De in rood linnen gebonden exemplaren zijn, juist niet zeer
harmoniesch, vercierd met een XVII e-eeuwschen geveltop, die een
in een nis geplaatst vrouwenbeeld overhuift. De titel draagt een
onduidelijk siloëttjen van het « Vriesch Venetië », zoo als Georg
Galland in 1882 de oude Hanzestad genoemd heeft.
De auteur van dit royaal-8°-deel geeft, naar aanleiding van
verschillende monumenten, een vluchtig overzicht van de verschijnselen op kunstgebied, die Bolsward, in haar bestaan van 1150 jaren,
heeft aan te wijzen.
Hij begint met de beschrijving en afbeelding van het báreliëf
(1.19 m. 1., 0.75 m. h), dat in den Zuidwand der St-Martinikerk
geplaatst en in der tijd door den Leidschen Dr Janssen beschreven
is. Vroeger (voor 1875) stond de steen in den torenmuur, en is
waarschijnlijk van de romaansche kerk afkomstig, die voor de
tegenwoordige heeft plaatsgemaakt.
Eene tweede plaat geeft ons den gevel der S t-Franciscus- of
Broere-kerk, met hare fijne proportion en hare drie voorbeeldig
omlijnde puntboogvensters. De gevel schijnt tot het laatst der
Xllie Eeuw op te klimmen. Zijn indruk wordt jammerlijk verstoord,
door het koepeltorentjes en de deur met haar pilasters en fronton.
Het schijnt, dat de houten bezoldering van het driebeukig kerkjen
nog « tot den stichtingstijd » behoort.
In dit kerkjen werd door de Franciskaner Paters het beroemde
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choorgestoelte gebouwd, dat thands, van een groene (!) verflaag ontdaan en gelukkig niet te radikaal gerestaureerd, met haar XV e-eeuwsche beeld- en ornementwerk, de Groote Kerk verciert. Het
verstrekt het kollegie van kerkvoogden tot bizondere eer, dat zij
een frankforter richard, die werklijk Rothschild heette, hebben
te-leur-gesteld, toen hij meende dat voor geld alles te koop was.
Nog staat de auteur bij eenige andere voorwerpen in de
kloosterkerk stil en wel vooral bij het oude niet meer gebruikte
orgel, aan de Noordzij der kerk, waaraan zich de namen van Antonie Verbeeck (1634) en A. A. Hinz (1731) verbinden.
De toren der Hoofdkerk is den auteur gebleken op te klimmen
tot de helft der XlV e Eeuw. De klokken besprekende, maakt hij
ons met den naam van Goebel Zael als klokgieter bekend, van
wien nog geen notitie igenomen was en die werkte in 't begin
der XVI e Eeuw. De Maria-klok is vercierd met de keten van het
Gulden Vlies.
De Groote Kerk is gebouwd in 1446-1466. De Heer van der
Meulen heeft gloed weten aan te brengen in den stijl, die zijne
denkbeelden en schilderingen bezielt.
De fotografien van détails der beroemde choorbanken strekken
het boek tot een bizonder cierraad.
Een Ms.-missaal (met muzieknoten) vindt ook in den Heer
van der Meulen een liefdevol beschrijver.
Wat de auteur van de grafsteenen zegt, maakt ons meer en
meer verlangend naar eene uitgave van zerken, gelijk men er in
Belgien meer dan éene heett.
Een grafmonument van 162o, door een tot dus-ver onbekend
Vriesch beeldhouwer, Hans Schunnema, vervaardigd en een ander
van 1718 hebben in hooge mate onze aandacht geboeid.
Het eerste is een AllianT-Denkmal : een Ridder met zijn
Vrouw : Godschalcus ab Heerma en Sithia a Cammingha. Het
tweede is eene allegorie.
In de XVII e Eeuw beleefde Bolsward een tijdperk van welvaart en glorie. Toen verrees het Raadhuis, dat, met zijne hooge
daken en balustraden, met zijne dóorschietende geveltoppen, zich
verjongend (zoo als de Duitscher het aardig noemt) door eene
geestige profileering der platereske ornementen, met zijne aanvullings-obelisken, met zijn geheelen bouw van rooden baksteen,
afgewisseld met witte bergsteenen banden, wel niet « in de bouwkunde n als « geheel eenig », gelijk de auteur zich uitdrukt, verrijst : maar de kolommen van baksteen, in den muur ingelaten en
geplaatst op pilastervormige rechtstanden, is wel iets eigenaardigs,
al behoefde de bouwmeester ze niet « uit Rome en Griekenland »
te halen. 't Is waar, dat het Bolswarder Raadhuis een fraaye
samensmelting vertoont (waar baksteen hoofdzaak blijft) van den
Hollandschen stijl van 1600 met het pilaster- en (nu ook) kolommenstelsel.
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Ook de binnenbetimmering biedt merkwaardige deelen aan;
fraayer dan de preekstoel van 166o -- het produkt van den glazenmaker Gerben Wopkes, den kistemaker Pytter Jurjens, en de
anticqsnijers Pieter Posthumus en Joh. Kinnema.
Eene gepaste hulde brengt de Heer van der Meulen aan den
voortreflijken dichter Gijsbert Japiex en de bekwame Bolswarder
graveurs : in zonderheid den Rubens-vrienden Bote en Schelte van
Bolsward, die zeker tot de kunstrijkste plaatsnijders behoorea,
die Nederland heeft aan te wijzen, al zoek ik nog altijd te vergeefs naar een antiwoord op de vraag, hoe het mogelijk is, dat
die groote kunstenaars, onder het oog van Rubens-zelven zulk een aanzienlijk getal kapitale kompozities van den meester hebben kunnen
graveeren en verveelvoudigen zonder de moeite te nemen ze op
de kopeten plaat om te keeres : de meeste krijgslieden hanteeren
bij hen het zwaard met de linker hand, en de vrouwen leggen de
hand op haar hart aan de rechter zijde. Dit is echter niet het
geval met de platen, in dit boek overgenomen : op Christus'
Kruisdood van Rubens wordt de Zaligmaker door den lanssteek
van Longinus te recht getroffen aan den kant waar de bloed- en
waterbron zich tegenover het voortaan bevoorrecht Europa bevond,
en bij de Kruisoprichting van Van Dijck is de belangrijkste taak
aan de rechter handen der figuren opgedrage.i.
Als een proeve van het talent van Johan van Munnickhuysen,
deelt de Heer van der Meulen nog mede het portret van den
Amst. Burgemeester Henrick Dircxen Spiegel (i655), en als een
staaltjen van de kunst van Pieter Tanjé 's mans eigen beeltenis,
naar de schilderij van J. M. Quinckhard.
Het werk « Bolward's kunst en kunstgeschiedenis » legt niet
alleen eene gunstige getuigenis af omtrent de kennis en de vlijt
van den vervaardiger, maar het stemt ook tot achting en sympathie voor den man, die met zoo veel aansprakeloze kunstliefde en
blijkbaren wil om onpartijdig te oordeelen zich van zijn schrijverstaak
heeft gekweten.
Dr Jos. A. ALB. Tx.
-- S. Quirin, monographie dédiée a M. Eyschen, directeur général,
par Ch. Arendt, architecte de l'Etat, président de l'association
diocésaine pour l'art chrétien a Luxembourg, avec 9 planches. Librairie
de P. Heintze a Luxembourg. Héliogravure C.-F. Kayser et C''
a Cologne i888, in-fo.
De heer Arendt, een der architecten welke de overleveringen van
de eeuwen die aan i5oo voorafgingen hertelijk en met uitstekende
kennis handhaven, heeft door zijn Recueils d'autels, Monographie
du château de Vianden, en zijne talrijke bouwwerken en herstellingem
een groot talent getoond, waardig om beter in geheel Nederland,
bekend te zijn.
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Met ware liefde en ernstige geleerdheid levert hij ons hier
-de monographie der onderaardsche kapel van den H. Quirinus
(S. Grein) : ee ri e volledige beschrijving, een historisch overzicht,
reikende tot in de heidensche tijden (3og), opgeluisterd met
eene rij afbeeldingen van onderdeelen, gelijk die van de oudste
eeuwen af behouden zijn gebleven, benevens eenen predikstoel,
buiten de kapel aangebracht, welke tot de merkwaardigste bijzonderheden behoort, en aan de 14e eeuw moet toegeschreven worden.
Wij vinden hier verder overblijfselen van den karolingischen
tijd, van de 13 e eeuw, zoowel als zonderlinge zaken uit de 18e
eeuw, wier ontstaan en geschiedenis met ijverige studie wordt
toegelicht. Kortom hier ligt eene prachtig uitgevoerde kunsthistorische studie voor ons, die groot nut en kunstzin kan stichten.
Wij zouden gaarne zien dat het werk door eene kleinere uitgave
nog meer algemeen bekend kon worden gemaakt.
— Het oudste Faust-drama. Marlowe's tragische historie van
Dr. Faustus, vertaald en toegelicht door Dr. R. S. Tiaden Modderman, hoogleeraar te Groningen. Groningen, P. Noordhoff, 1887
fl. ,,go (fr. 4).
De heer Modderman heeft hier een verdienstelijk werk geleverd. Niet alleen bestond er heden geene vertaling van Marlowe's
Faust , maar het drama in zich ' zelf is belangrijk genoeg om
algemeen gekend te worden.
De vertaler heeft daarenboven eene leerrijke inleiding en zeer
goede, verklarende noten daarbij geschreven. Bepaald aantoonen
hoe Marlowe aan zijne stof is gekomen, kan men niet; alleen de
waarschijnlijkheid ligt voor de hand, dat engelsche tooneelspelers,
welke in de tweede helft der zestiende eeuw het vaste land in
,overvloed bezochten, de verhalen betreffende Faust naar Engeland
hebben gebracht.
De eigenaardigheden welke dit drama van de volksboeken
van Spiess (1587) en Widmann (1599) enz. onderscheidt, worden
door den vertaler in 't licht gesteld. Zijn werk verheft zich daardoor
tot eene belangrijke bijdrage voor de kennis der algemeene le tt eren
van de 16e eeuw. Bij deze gelegenheid kunnen wij niet nalaten het
aan te bevelen.

Zusammenstellung der Faust-Schriften vom 16 Jahrhundert bis Mitte 1884, von Karl Engel. Oldenburg, Schulzesche
Hof Buchhandlung und Hof Buchdruckerei, A. Schwarz, XII en
76 4 blz.
Men ziet uit het getal bladzijden, dat wij hier met een uitvoerig bibliographisch werk te doen hebben. Het getuigt van
buitengewone vlijt en belezenheid, en is een ware legger voor
Alen die zich eenigszins met de Faust-literatuur willen bezig houden.
Eerst wordt daarin een overzicht gegeven van alle volksboeken
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betreffende dit onderwerp geschreven ; ook de vertalingen daarvan met
nauwkeurigheid opgeteekend ; dan komen de spelen aan de beurt,
vervolgens de dagen die met Faust's geschiedenis verwantschap
schijnen te hebben, alsmede de kunstwerken van anderen aard
waarin Dr. Johann behandeld is geworden.
Wij hebben slechts weinige, hoogst zeldzame missingen gevonden.
Zoo bijv. werd het nederlansch tooneelspel van Ryndorp en van
Hoven, De hellevaart van doktor Joan Faustus getiteld en te
Amsterdam bij G. Bouman in 1731 verschenen niet aangeteekend.
Alleen de drukfouten werken storend.
De opsteller verdient overigens onzen hoogsten lof. Druk en
papier zijn uitmuntend.
De schrijver is de voornaamste kenner der Faust-literatuur,
dien wij ontmoetten. Wat hij in de Zusammenstellung aan verklarende, korte noten gaf wordt nog uitvoeriger behandeld in zijn

Das Volksschauspiel Doctor Johann Faust, h(rausgegeben
mit geschichtlichen Nachrichten von Karl Engel. Zweite umgearbeitete, und vielfach erginzto Ausgabe. Oldenburg , 1882, bij
denzelfden uitgever; 25o bladz.
Hier wordt vooreerst gehandeld over de geschiedenis der Faustsage in 't algemeen, en vervolgens over die van de Faust-spelen in
't bijzonder. Deze verhandeling is met een tal van bewijsstukken
versierd. Eindelijk volgt het volks- of poppenspel zelf, wat duidelijk
de kenteekenen draagt van de bestemming door levende personen
te worden voorgedragen ; want de handeling is verwikkeld, de
tooneelen zijn vol wezenlijk dramatisch gevoel, wat onmogelijk door
marionetten kan worden teruggegeven . Het boek is versierd met
Fausts beeltenis, naar Rembrandt.
-- Schimmen en Schetsen, door Joh. M. Brans. Uitgever
J. Minkoran, Arnhem, 1888, 192 bladz. fr. 2 - f. 1,25.
Dit werkje heeft het voordeel iets nieuws aan te bieden. De
titel is goed gekozen . De hoofdgedachte van den bundel is in
't « Woord vooraf » duidelijk wedergegeven. De schrijver zegt :
« Ik voerde mijne helden voor mijne verbeelding als 't gekleurde
plaatje voor 't objectief eener tooverlantaarn... Mijne bedoeling was..,
afgetrokken denkbeelden aanschouwelijk voor te stellen. »
De toon waarin deze proza-opstellen, Pindaros, Socrates,
Spartarus, Christus, Liesje, Slachtoffers, enz. zijn geschreven, is_
veelal die der ontevredenheid met den toestand der maatschappij,
vooral wat den werkman betreft; het werkje is tevens een verzet
tegen alle onoprechtheid en huichelarij. Elk rechtzinnig mensch kan
met dit laatste vrede hebben, al is het ook niet met de spotachtige
slotsom (bl. g3) : «Zalig zijn de lijdzamen, want ze zullen verdrukt
worden. » Soms komen bittere uitdrukkingen tegen den dienst
der katholieke kerk voor, die toelichting verlangden of hadden
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kunnen wegvallen. Zoo schijnt de mededeeling ook eenigszins overbodig dat «Christus vrij was van ijdelheid », wanneer men de geschiedenis der herders van Bethlehem en die der Driekoningen kent.
De schrijver verheft zich tegen het gevaar der nieuwe fransche
romans (149\, en verontschuldigt zich verder Multatuli te zeer te
hebben gehuldigd ; maar een plicht van dankbaarheid noopte hem
hiertoe. Uit alles spreekt een jonge, warme, edele aanleg, die
door studie gekweekt en aangemoedigd verdient te worden.
-- Vondel. De heer Brouwers, past. te Bovenkerk, bij Amsterdam, heeft, op het « Eucharistisch Congres » te Rijsel, den 5n December 1887, Bene -voordracht gehouden, getiteld : Le centenacre du
pate hollandais Vondel, die met de warmste toejuiching is
ontvangen. Voor eenige dagen kwam zij ons toe. Wij halen daaruit
de punten aan welke onze lezers het meest zullen verrassen.
In Frankrijk zijnde, heeft de spreker met groote beleefdheid, in
edele taal, vooreerst De Franken toegejuicht. Daarna heeft hij, om een
gedacht te geven van Vondels grootheid en beroemdheid, doen
gelden, dat Keulen « a célébré un 'poète qui n'a jamais écrit ni
cité un mot d'Allemand. » Dat Keulen Vondels geboortestad was
wordt niet vermeld, maar wel dat « dès sa jeunesse il eut un
fort penchant pour la France... Il faisait retentir la Hollande des
gloires de la France. » (i) Vondel was dus, zoo zou men in
België allicht denken, een echte franskillon ; indien deze uitdrukking geen anachronisme ware.
De spreker doormengt ook zijne redevoering met kleine steekjes
tegen den republikeinschen regeeringsvorm, en zegt o. a. dat
La République venait de condamner a mort... Olden Barnevelt »,
als of Vondel een aanhanger was van 't monarchisch stelsel en
Olden Barnevelt niet de politieke vrijheid, de gedachte van een
vrij gemeenebest vertegenwoordigde.
De heer Brouwers heeft zijne redevoering dus wél naar den
zin der fransche-koningsgezinde partij ingericht, en daardoor Vondels
bedoelingen, geloof ik, niet altijd klaar in 't licht gesteld. Overigens
verdient de wakkere en begaafde geleerde allen lof dat hij bij
elke gelegenheid, in 't binnen- en buitenland, in fraaie taal de
grootheid van de agrippijnsche Zwaan, die Benig is in onze lettergeschiedenis, doet gelden, en bewonderaars daarvoor zoekt te
winnen.

(i) Maar vergelijk daarbij o. a. de opdracht van Joannes den
BoetgeTant, aan den duitschen ordenmeester Joannes Mauritius
gericht.
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Baronne Dons de Lovendeghem, née Comtesse de Marnix,
Souvenirs, par ALFRED GEELHAND, onlangs te Brussel bij Polleunis,
Ceuterick en Lefébure, verschenen, wijst op een verblijdend ver, schijnsel in de letterkunde onzer dagen. Het bevat het onopgesmukt en in zijn eenvoud toch zoo treffend verhaal van het leven
eener vrouw, wier hoogste streven het altijd is geweest in alle
omstandigheden, op alle kruispaden, in alle lijdenswegen van
het bestaan, de zachte flonkerstralen te volgen van Bethlehem's
ster; het is alsof iets van datzelfde tooverlicht hare nagedachtenis
blijft omgeven. Tot haar laatsten levensdag toe behield haar
glimlach, de uitdrukking van haar oog dat onbeschrijfelijke van
een die « God's zaligheid heeft aanschouwd », en daarom « in
vrede heen kan gaan ». Schier op elke bladzijde harer geschiedénis vinden wij een daad van liefde, barmhartigheid of zelfsverloochening opgeteekend ; en dit alles schijnt zoozeer bij haar
vriendelijk beeld te voegen, dat wij er ons niet een maal over
verwonderen, en het van zelf schijnt te spreken dat zij aldus en
niet anders handelt.
Dit bewijst slechts met welk eene juistheid de Heer Geelhand
die schoone vrouwenziel aan ons afgeschilderd heeft, welk een
zorg hij zich getroostte Emelie van Marnix van hare kinderjaren
af voor ons te doen oprijzen gelijk zij waarlijk was, om haar
steeds « bergopwaarts » te doen klimmen voor onze oogen. Geene
biographie kan getrouwer wezen ot minder effect hebben nagejaagd. Het eenig schoon daarin beoogd is de adeldom van het
geschetste leven, en daarom ook Juist noemden wij een dergelijk
boek een verblijdend verschijnsel. Immers er ligt het vertrouwen
in opgesloten dat alle smaken nog niet verbasterd zijn door de
litteratuur die thans in zwang is, en naar wij willen gelooven
alleen geboren werd uit den angst dat het lezend publiek de
neiging tot iets beters verloren had. Het zegt : « In weerwil van
alle onheilsboden ' leeft er nog een kuddeke voort dat naar geen
giftige woekerplanten maar naar de oude, heilzame kruiden zoekt,
voor hetwelk de Excelsior's-zang steeds het hooglied blijft, dat nog
als in Jacob's dagen geen heerlijker aanblik kent als de gulden
ladder, waarlangs de engelen naar den hemel opklimmen.
Wij hopen dat de schrijver zich niet vergist mag hebben in
zijne loffelijke verwachting en er velen zullen gevonden worden
die zich dit werk aanschaffen. Het kan den geest alleen verheffen
en een troostrijken indruk achterlaten.
De drie gravuren waarmede het verrijkt is, het portret van
Mevrouw Dons, en de kasteelen van Lovendeghem en Bornhem,
zijn afkomstig uit de werkplaats der Arts Graphiques te Brussel, voor weinige jaren aldaar opgericht door den heer Henri
Bogaerts uit 's Hertogenbosch. Het portret vooral is een meesterstukje, omdat het vervaardigd werd naar eene door den tijd ver-
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bleekte miniatuur, dagteekenende uit de eerste helft dezer eeuw.
De prijs zal niemand afschrikken. Het boek kost 2 franken en
wordt met een liefdadig doel verkocht.
LOUISE STRATENUS.

Jan Boendale, ook geheeten Jan de Clerc; zijn leven, zijne
werken en zijn tijd, door H. Haerynck, leeraar bij het koninklijk
athenaeum te Elsene-Brussel, briefwisselend lid der koninklijke
vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. Gent, drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en C' s , 1888. 220 blz.
Met oprecht genoegen namen wij het wel gedrukte werk over
onzen merkwaardigen leerdichter der veertiende eeuw ter hand.
De inhoud heeft onze verwachting niet teleurgesteld. Onze
boekenkennis is met eene goede lettervrucht vermeerderd.
De schrijver bepaalt zooveel mogelijk de dqgteekening van het
ontstaan van Boendale's verschillende werken. Hij schetst, naar
het voorbeeld zijner voorgangers in Noord en Zuid, vooral vare
den heer Génard, maar tevens gestut door eigen onderzoek van
Boendale's werken, des dichters leven en streven, zijn werken voor
« volks- en handelsbelangen » op zijne menigvuldige reizen,
enz.
Vervolgens toont hij 's dichters democratischen zin, en trouwe
gehechtheid aan Jan III van Brabant.
Niet onaardig bewijst ons de schrijver hoe de hertog -gedwongen was zijnen oorspronkelijken tegenstander Eduard III als
bondgenoot te erkennen, wat ons aan de dagen van Marnix en
Willem van Oranje herinnert. Boendale gevoelde dan ook evenmin
de toeneiging welke de hertog moest voorwenden, en het is
eene fijne opmerking van den schrijver, dat Boendale in den
grooten lof aan den Derden Edewaert gewijd, met den engelschen koning den spot drijft (bl. 37 noot en bl. 155).
De lezers van oude schriften plegen in 't algemeen al wat
in een verwijderd tijdperk werd aangeteekend te zeer als hoogen
ernst op te nemen. De kloosterkronijken, die veelal onder toezicht
der regeering of des bisschops werden geschreven, wemelen van
bewijzen tdier begunstiging, welke de oppervlakkige lezer niet
bespeurt. (i)
Boendale was dan ook een bepaalde tegenstander van Artevelde
-- Edewaerts bondgenoot -- wel niet uit franschgezindheid, maar
wegens den naijver die er tusschen Brabant en Vlaanderen bestond..

(i) Men vergelijke Paul Alberdingk Thijm, Karel de Groote,
bl. 133 en passim, H. Willibrordus, passim, over de karolingischa
kronijken ; verder bij voorbeeld, Gfrórer Papst Gregorius VII,.
II, bl. 57, vlgg.
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De schrijver gaat nu verder over tot de ontleding van Boendale's verschillende werken. Hij schildert den clerc als eenen trouwen
volgeling van Maerlant, die van de literaire kunstwerken der
voorafgaande eeuwen niets wil weten. ' Evenals Maerlant, wil hij
aan het volk iets nuttigers ter lezing geven dan faloerden zooals de Karel-romans. Hij doet dit vooreerst in de levensregelen
vervat in het leerdicht Lekenspiegel. Eene soort van' politisch
programma geeft Boendale in Teestye, waaruit eene gezonde,
doch zeer nuchtere wijsbegeerte spreekt, en terecht de s- lof van
boerenstand en koophandel wordt verkondigd. Met' de tijdsomstan=
digheden gekscheert hij in den Derden Edéwaert.
De wraakzucht bekampt hij bijzonder in Melibceus; nieuwe
levensvoorschriften geeft hij in den Dietschen Doctrinael, en in
Dboec der Wraken, dienende bij voorbeeld om de rechtvaardigheid Gods aan te toonen, die Philips van Valois door koning
Eduard bestraft, dewijl hij den hertog van Brabant den oorlog
had aangedaan (I), enz. enz.
Boendale neemt met dit werk reeds afscheid van den lezer.
Behalve deze leerdichten schreef hij nog de Brabantsche
Yeesten, een der meest bekende zijner schriften, eerst tot 1315,
later tot 135o afgewerkt (bl. 147). Al bearbeidde hij hier ook
een geschiedwerk, toch (om lezers te winnen?) vlocht hij hier
den geheelen roman van Amijs en Anzelijs in; eene captatio
benevolentice, te vergelijken bij hetgeen wij later in den tijd onzer
herderdichters terug vinden, toen eene geheele reeks van zoogenaamde
Arcadia's ontstond, om in verdichte gesprekken, lachend aardrijks-,
volkenkunde, enz. te onder vijzen.
Ten slotte zij nog De derde Edeiaert ir, herinnering gebracht,
in Boendale's vollen levensbloei opgesteld, en dikwijls tot de
beste kronijken onzes lands gerekend, al sp, eekt uit den inhoud
ook de behendige dienaar der denkbeelden van Brabants hertog.
Deze Ontledingen geven een merkwaardig en volledig overzicht
van Boendale's aard, streven en arbeid. Zij vormen eene belangrijke
bijdrage tot onze lettergeschiedenis, en verder tot de kennis der
gebeurtenissen uit het tijdperk der Artevelden. De schrijver verdient voor dit ernstige, goede werk al onzen lof.
Minder gelukkig komt hij ons voor, daar waar hij (blz. 159
vlgg.) overstapt op de algemeene geschiedenis om deze met den
persoon van Boendale in verband te brengen . Onze hoofdaanmerking hierop is dat eene langere studie der hoofdgebeurtenissen,
vooral zooals die in de laatste 25 jaren aan 't licht getreden zijn,
de waarde van dit tweede gedeelte zou hebben verhoogd.
Wij veroorloven ons eenige bijzondere opmerkingen, bij enkele
punten.
Te recht klaagt de -'schrijver blz. iho7 dat de slavernij,
zoowel in het vrije Nederland als elders, ondanks den vooruit47
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gang der beschaving nog in de 13 e eeuw bestond . Onder den schijn
van groote edelmoedigheid, schonken onze graven in de 13 e eeuw
aan hunne hoorigen eene zeer beperkte vrijheid (i). Doch de
schrijver gaat te ver wanneer hij in de geschiedenis der verdruk
king het Jus primae noctis betrekt.
Tegenwoordig gelooft niemand meer aan de verhalen en
beweringen der encyclopedisten Boucher d'Argis, Chevalier de
Taucourt enz., waaruit eene geheele bende van latere schrijvers
heeft, geput. Voor eenige )aren had, tusschen Delpit en Veuillot, nog een groote strijd plaats over dit onderwerp ; doch, na
het verschijnen van het door en door grondige werk van Dr Karl
Schmidt, te Colmar (2), blijft er in 't geheel geen twijfel meer
over, dat zulk een Droit du Seigneur ooit heeft bestaan, in dien
zin als genoemde schrijvers en hunne afschrijvers het willen doen
voorkomen.
Bewezen is het, dat alles wat ons over deze zaak is overgeleverd op onzekere verhalen berust, dat noch oorkonden, noch
wetten of voorschriften gevonden zijn, waardoor die verhalen
worden bevestigd, en dat ook de gerechtsuitspraken daaromtrent,
vervalscht zijn. En zulks geldt voor alle landen der wereld.
Aan het einde der 15 e of het begin der 16e eeuw is het
verhaal over dat vermeend recht in de wereld getreden. (3)
Bl. 176. Op de synode te Rheims, onder bisschop Samson,
werd inderdaad gezegd dat de rlaamsche Piphilis, de pies of
vreters, ook wevers, textores genoemd, het huwelijk minachtten
en in bloedschande leefden.
De synode schreef voor : men moge hen herhaaldelijk tot
betering vermanen ; hooren zij niet, zoo moeten hunne goederen
wor en verbeurd verklaard, de hoofden der secte (die zich ook
Kat,i_zren of Reinigers noem den) levenslang gevangen gezet worden,
en Iunne, aanhangers, wanneer zij zich niet willen beteren, aan
't v; arhoofd gebrandmerkt, uit het land gebannen worden (4).
Maar dat deze straffen met de zoogenaamde (meer besproken
dan begrepen) inquisitie in verband worden gebracht, die reeds
ingevoerd werd bij de eerste ontwikkeling van het Christendom,
is een al te groote sprong . De inquisitie is geen « kind der
13' eeuw », zooals sommigen meenen (176). Men heeft voortdurend

(1) Verg. PAUL ALDaDINGK THIJM, De gestichten van liefdadigheid in Belgie, enz., bl. 180.
(2) lus primae noctis, Freiburg, Herder, Soo blz. i881 .
(5) Men kan hierbij nog RAEPSAET, Recherches sur l'origine et
la nature des droits, etc. Gand, 1817 (Euvr. compl. I, 199-229,
vergelijken).
4) HEFELF, Conciliengeschichte, V, 2, 625.
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de gruwzame maatregelen van sommige spaansche koningen, die
door Sixtus V en Pius V streng gelaakt werden, als maatregelen
der kerkelijke inquisitie voorgesteld. Eene reusachtige begripsverwarring !
Bl. 73. De verdeeling der wetenschap in zeven vakken is
niet eerst door Cassiodorus Senator (bl. 13) uitgedacht, maar stamt
reeds uit den heidensch-romeinschen tijd. De ouden hadden handleidingen bij 't onderwijs waarin deze methode van verdeeling
der artes liberates werd gevolgd. Als voorbeeld dient De Libri
IX disciplinarum van M. Varro, uit Pompejus' tijd. Deze artes
waren grammatica, dialectica, rethorica, geometria, arithmetica,
astrologia, musica, medicina, architectura. De twee laatste vakken
nu werden later terzijde gesteld. H . Augustinus schreef over de
verschillende Disciplinae, waaruit dan weder Martianus Capella
voor zijn compendium der zeven vrije kunsten in zijn dramatisch
werk De nuptiis philologice et Mercurii putte.
Wat nu Cassiodorus betreft : ook hij nam eene verdeeling
der wereldlijke wetenschappen in zeven hoofdvakken aan, waarvan
de • studie bijzonder moest leiden tot het verwerven der godgeleerdheid.
Zeker is het dat vóór zijnen tijd de menigte in de kloosters
en daarbuiten met eene zekere verachting op de wereldlijke wetenschappen nederzag. Cassiodorus, zelf een monnik, zocht die studie
weder tot eere te brengen, en schreef daarover een werk (0,
waarin de zeven « vrije kunsten » afzonderlijk worden behandeld.
De uitdrukkingen trivium en quadrivium komen echter bij de
schrijvers van de 6e en 7 e eeuw nog niet voor. Zelfs rangschikte
Cassiodorus de artes (van het quadrivium) Arithmetica, Musica,
Geometria,' Astronomia, onder den algemeenen naam van Mathematica.
Deze titel zij voor de wetenschappen niet vernederend, want
God heeft de geheele schepping naar cijfer, maat en gewicht
gebouwd, zoo sprak hij, met Salomo.
Verder geent de heer Haerynck dat het celibaat der priesters, door Gregorius VII, in de elfde eeuw zou voorgeschreven
en ingevoerd zijn.
't Is waar dat deze paus het celibaat opnieuw heeft ingescherpt en willen handhaven. Doch aan de bestaande wetten heeft
hij niets toegevoegd.
Wij kunnen hier een overzicht van de geschiedenis des pries-

(I) Cassiodorus, uitgave van Garet, II, 528, volg. Men vergelijke, PAUL ALBERAINGK THI3M, Cassiodorus Senator, Amsterdam,
1857.
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terlijken celibaats niet geven, en moeten ons erbij bepalen, hen
die eenige punten daarover wenschen aan te teekenen, te verwijzen
naar Paulus Br. aan de Corinth. I, 7, v. 32, 33, naar de 5oo
jaren jongere wetten van Justinianus L. 42, § i, Cod. de episcopie
et clero, vervolgens naar het concilie van Elvira in 3o5. (Bij voorb.
bij Harduin, Concil. D. I, kol. 253), naar het concilie van Pavia
in 1012 onder Benedictus VIII gehouden, naar de voorschriften
van Leo IX, Stephanus IX, Alexander II, enz .
Gregorius herinnerde eenvoudig aan de voorschriften der aloude
christelijke kerk (i).
Eene der redenen weswege de paus aldus handelde (al zouden
wij ook geen hoogere bedoel i ng aannemen) was het belang der
groote vorsten, wier vazallen het huwelijk der priesters in de
hand werkten. Daardoor konden zij de geestelijkheid beter beheerschen en van zich afhankelijk maken. Deze had meer geld tot
onderhoud noodig en de kinderen werden onderdanige dienaars
van den kleinen vorst. Aldus vormde deze vazal zich eene sterke
partij, om beter aan den leenheer (den keizer van Duitschland )
het hoofd te kunnen bieden, zich van hem onafhankelijk te maken,
en de eenheid des rijks te kunnen verbrijzelen.
Eindelijk merken wij nog op, dat noch Maerlant noch Boendale
zelven hebben begrepen welke diepe zin er in steekt, dat, volgens de sage, Karel de Groote uit gehoorzaamheid « uit stelen »
gaat, en dat Godfrid van Buljoen eenen zwaan tot stammoeder zou
hebben gehad (verg. bl. 15o).
Karel de Groote werd voorgesteld als de aartsvader Abraham
die, uit enkel gehoorzaamheid aan God zijn beter weten offerende,
zich bereidde eene daad te verrichten welke in strijd was met
de goddelijke wet en de menschelijke natuur. Aldus was ook
Karel gehoorzaam. De zwaan was de hooggevierde vogel, waaraan
de Indische sage eenen prophetischen geest toeschreef, en die daarom
in onze letteren, zoozeer met de oostersche samenhangend, eene
groote rol speelt (2).
Maar deze dichterlijke vogel, die in de liederen van Sappho,
zoowel als in de angelsaksische dichtkunst en in de amerikaansche
overleveringen (zie slechts Longfellow en Gez'elle's Hiawatha)
leeft, dit poetische wezen paste niet meer in den positiven geest
der Li.e eeuw. Het wereldlijk en weelderig leven in de rijk
geworden steden liet minder tastbaren rijkdom varen.
Buffon ware in die dagen een droomer geheeten, Leda natuur

(1) Men leze daarover LAMBERT VAN HERSFELD, in de Monumenta germ. hist. (Pertz) V, 217, vlgg.
(2) Men denke aan Gudrun, aan de stichting van Brabant
door Lohengrin, enz. enz .
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lijk eene zinnelooze, en het beeld aller vrouwelijke schoonheid,
Helena, niet hare dochter genoemd.
Men vindt de zwanen alleen nog in de rekeningen van graaf
Willem van Holland en Henegouwen tusschen de vlastienden en
de biertollen, « de heeste, den vie en de vaerse ». Zwanen werden vooral door Friesland en Kennemerland opgebracht, alwaar in
de « Zwanengraven » (grachten) deze dieren bij honderden en honderden « gevuikt en gevangen » werden om aan het grafelijk hof
geleverd te worden. Alleen in 't jaar 1344 leverde men er 2132 (i).
Hiermede sluiten wij.
Nogmaals onzen welgemeender lof en gelukv ensch aan ' den
schrijver. Vervulle hij zijne belofte deze studie door nog vele
dergelijke wertxen te doen volgen, en hoede hij zich dan voor....
drukduiveltjes, die nog al talrijk zijn.
PAUL ALBERDINGK THIJM.

Raadsels voor het Vlaamsche volk, gerangschikt, vergeleken
en verklaard, door AMAAT Joos. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en Cie,
1888. Prijs fr. o,80.
Elke bijdrage om den volksgeest beter te doen kennen verdient
aanmoediging. In het raadsel spiegelt zich die geest af; de voor ons
liggende verzameling zij dus hertelijk welkom geheeten. Er is groote
vlijt aan besteed; zij is met eene vriendelijke inleiding versierd. 't Is
zeer nuttig dat de schrijver « bij ieder raadsel de streek opgeeft van
waar het ingezonden werd ». Doch hij telt XI streken en vervolgens,
als twaalfde en dertiende streek, Rond den Heerd en 't Daghet in den
Oosten. Dit verwart de zaak eenigszins, want daardoor loopen de
streken toch weder in een.
Verder zou de titel Raadsels reeds volledig geweest zijn; want
de raadsels zijn toch niet uitsluitend van de bewoners der belgische
steden uitgegaan, daarom drukken zij in zekere mate ook den geest
des volks van de Nederlanden uit. Voor het dietsche volk ware dus
de beste uitdrukking geweest.
Uitmuntenden dienst hadde eene lijst gedaan, waarin al de
raadsels naar de hoofdgedachte of het hoofdwoord waren
opgeschreven. Daardoor kon de lezer onmiddellijk vinden wat hij
zoekt.
Heeft de heer Joos uitsluitend een boek willen leveren, wat in de
huiskamer tot vermaak des gezins moet dienen, dan heeft hij meer
geleverd dan geeischt kon worden. In elk geval getuigt zijn werk
P. ALB. TH.
van volhardende vlijt en nauwgezetheid.

(i) Werken van het historisch genootschap, gev. te Utrecht.
Nieuwe serie, n® 24 1876, bl. 365, vlgg. en bl. 313, vlg.
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Het Hypnotismus als geneesmiddel, door Dr A. A. JONG.
Veel vermeerderde en herziene, tweede druk. s' Gravenhage, W.
Cremer, 1888. Prijs fr. 0,5o (fr. i,00). 40 blz.
Bij dit boekje, wat wegens goeden stijl, goeden druk, mooi
papier en leerrijken inhoud aanbeveling verdient, herinneren wij
tevens aan andere werkjes van geneeskundigen aard, als Schoenen op
maat, Leefregel voor mageren, De Massage, Chronische Spijsverteeringsstoornis, allen bij denzelfden uitgever verschenen .

Voor de jeugd! van L. LEEFSON. Een tweede bundeltje fabels.
Brussel, J. Lebègue en Co , uitgevers, 46, Magdalenenstraat, 1888.
Uitmuntende fabels, in zuivere taal geschreven en zeer goed
gerijmd. Op elke bladzijde lacht u eene nieuwe geschiedenis toe;
wat voor de jeugd dubbel vermakelijk is, en het uit het hoofd leeren
bevordert, als er geene bladzijden zijn om te wenden.
In Schotland, door J. B. Martens. Sint-Nikolaas, Drukkerij van
Strybol-Vercruyssen, 1888. (Uitgave van het Davidsfonds n° 5g).
De onvermoeide schrijver geeft ons hier weder eene merkwaardige
vrucht zijner veelzijdige pen. Het is eene verzameling van de leerrijkste
stukken over aardrijks-, oudheid-, volkenkunde enz., enz., die men
aan het beschaafd volk kan te genieten geven. Moge het werk niet
slechts veel aftrek hebben, maar ook vele lezers vinden! Dat is onze
hartelijke wensch.
Licht en Schaduw. Gedichten van

LEONARD BUYST,

lid van het

kunstgenootschap De Distel. Brussel, drukkerij van Michiel Dehon,
Kogelstraat 11, 1888, 94 blz. Prijs fr.
Een lief, schoon boekje (in oud Conscienceformaat) te meer op,
onze leestafel ; glad en krachtig papier, keurig gedrukt. Men zegt
wel « Geene rozen zonder doornen »; wij zouden geneigd zijn te dezer
gelegenheid te zeggen geen « Distel zonder rozen ». De heer J. A. van
Droogenbroeck, onze puikdichter, heeft de toewijding van Licht en
Schaduw aangenomen, en zal daarop zeker met Zonnestralen verwarmend kunnen werken. Te recht noemt de heer Buyst den dichter
die over zonnestralen beschikt ee ri e Leidsta r.
Aangenaam opent het boekje met Vertrouwen. Vertrouwen op
eigen kracht, moed, geluk (zonder als Icarus in de hoogste sferen te
willen stijgen) is een groote eigenschap voor eenen jongen dichter.
Levenslustig klopt

het hart

daarbij .

Op bl. 28 vinden wij nog zulk een stukje vol hoop en levenslust
Lentelied getiteld ; vloeiend berijmd. De Grootvader op bl. 33 trok

onze aandacht. 't Is een schilderachtig tafereel, innig en waar, aangenaam van versificatie. Op 75 vinden wij nog een Roosje van den
Distel. Een rein en trouw gemoed spreekt uit dat alles . 'k Beveel het
boekje mijnen jongen vrienden en vriendinnen hertelijk aan.
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Het Geestelijk Lied in de Nederlanden v66r de Hervorming.
Aanwijzingen en Wenken, door Dr. J. G. R. Acquoy.
Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis. Tweede Deel. Aflevering 1. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1886. 112 p. 80.
Pr. fl. 1, 25.
De ontwikkeling van den geestelijken volkszang in de Nederlandsche taal, had ongeveer denzeifden loop,. als die van het
Duitsche volksgezang. Dit is licht te verklaren uit de nauwe
betrekking waarin Nederland en Duitschland steeds met elkander
stonden. Van veel liederen onzer duitsche volkstaal kan men aantoonen, dat zij oorspronkelijk nederlandsche waren; zoo bijvoorbeeld « Het viel een hemeldauwe » (i).
Met dezen nieuwen jare », « Met geestelijcke vreught, (3) » ;
het overoude « Nun siet uns willekomen hero kerst », door Hoffmann
van Fallersleben aan de 12 e eeuw toegeschreven. Van deze liederen
is alleen bekend, dat zij aan den Beneden-Rijn werden gezongen. In
nederlandsche gezangboeken van de 17e eeuw, geloof ik de wijzen
dezer oude liederen teruggevonden te hebben (4).
Op welke wijze nu vele bekende melodiën van nederlandsche
volksliederen in onze duitsche gez angboeken overgingen, heb ik
in de inleidingen voor het eerste en tweede deel van 't hierboven
aangehaalde werk getoond.
Terwijl nu in Duitschland de geschiedenis van het kerklied tot
op Luthers tijd door Hoffmann von Fallersleben, wat den tekst
betreft, en door K. S. Meister en mijnen persoon, wat de wijzen
aangaat, bewerkt zijn, heeft men in de Nederlanden, zelfs tot heden
toe, voor eene geschiedenis van het nationale kerklied weinig
gedaan. Prof. Acquoy heeft zich daarom zeer verdienstelijk
gemaakt door het schrijven van eenen tegenhanger der studie van
Hoffmann. Alleen is de behandeling verschillend. Hij geeft door
verwijzingen en aanduidingen een overzicht der werken betreffende
zijn onderwerp, de handschriften, gedrukte liederen, gezangboeken,
enz., met zoo groote vollecigheid, dat, zoover ik erover oordeelen
kan, het eenen Nederlander, wien alle deze bronnen bereikbaar
zijn, niet meer moeilijk zal vallen eene regel matig gestelde geschiedenis van het nederlandsche kerklied (tekst en wijzen) te bearbeiden.

(1) Verg. BALIMKER. Das kath. deutsche Kirchenlied in seinen
Singweisen, von den fruhesten Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Freiburg, 1886. I, N0 loo.)
(2) Nr 99.
(3) N r 294.
(4) Verg. hierbij BAUMKER. Niederlandische geistliche Lieder
nebst ihren Singiveisen, aus Handschrzften des XV. yahrhunderts.
H. and III. Heft der V1erteljahrsschrift fur Musikwissenschaft.
Leipzig, Bieitkopf and Hartel. 1888. Preis 6 Mark.
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Of een dergelijk werk\ in Nederland opgang zal maken, kan
ik niet beoordeelen. Voorloopig zijn wij den heer Acquoy warmen
dank schuldig, dat hij ten minste een begin heeft gemaakt met
de geschiedenis van het tijdperk vóór de hervorming.
Acquoy geeft talrijke uittreksels van teksten, op welke hij proeven
van wijzen wil laten volgen. Ons beider bundels zullen elkaar
aldus aanvullen .
Het verdient bijzondere vermelding dat het werk dezes schrijvers,
welke niet katholiek is, overal blijk geeft van onbevangenheid en
rechtvaardig oordeel over uitingen van het katholiek leven.
Met recht stelt hij bij de uitdrukking « vóór de Hervorming », den terminum ad quem in het midden der 16e eeuw. Tot
dien tijd toe berustte immers het geestelijke volksgezang nog op
de oude overlevering.
« Deze laatste uitdrukking (vóór de Hervorming) » zegt
Acquoy, « is rekbaarder dan de eerste (d. i. de terminus a
quo!), en die rekbaarheid is hier noodig. Wie van de middeleeuwen spreekt, denkt aan een tijdperk dat ongeveer met het
aar i5oo is afgesloten, maar wie de Hervorming noemt, weet
wel, dat zich daarvoor geen bepaald jaartal laat aanwijzen. Wat
Noord-Nederland betreft, daar heeft het tot diep in de tweede helft
der 16e eeuw geduurd, eer de verspreide gevallen van Protestantsche
gezindheid, hoe menigvuldig ook, plaats maakten voor een meer
algemeenen Gereformeerden toestand. Zoolang die toestand niet
was gevestigd, bleef ons voorgeslacht, in zijn geheel genomen, in
het stadium, waaruit onze middeleeuwsche geestelijke liederen
zijn voortgekomen . Daarom aarzel ik niet den terminus ad quem
Vrij laat te stellen, en zonder een jaartal te noemen, in het algemeen te spreken van de tweede helft de i6 ® eeuw. »

j

Wat de schrijver ten slotte over de zangwijzen en hare behandeling zegt, beantwoordt geheel aan mijne denkwijze.
« Dat de zangwijzen der Middel-nederlandsche geestelijke liederen
meestal een bijzonder karakter dragen, zal na het gezegde niemand
verwonderen. Wie slechts ooren heeft voor hedendaagsche, vooral
Fransche en Italiaansche muziek, kan ze onmogelijk genieten. Wie
daarentegen de edele schoonheid van den Gregoriaanschen kerkzang of ook van de Psalmen der Gereformeerden in hunne ware
gedaante heeft leeren gevoelen, smaakt, haar hoorende, een kunstgenot van eigenaardige soort. Hij wordt uit den kring van het
alledaagsche verplaatst in eene andere sfeer, eene sfeer nu eens
van diepen ernst, dan eens van klagenden weemoed, nu eens van
stille vroomheid, dan weer van mannelijke kracht. Ons geslacht
moet ze weer leeren zingen, en het zal ze ongetwijfeld leeren
\-‘7., irdeeren. »
De harmonie der begeleiding moet zich in den ouden toonaard
bewegen, van het lied waarbij zij moet dienen.
Een Middelnederlandsch lied », zegt de schrijver zeer juist,
« met eene negentiende-eeuwsche harmoniseering, of begeleiding
maakt op den kenner denzelfden indruk, dien een Hollander uit
de 15* eeuw, in eenen Parijschen frak gestoken, op hem maken zou ».
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Ik beveel het werk des schrijvers di1«end aan.
Op mij heeft het eenen zeer weldoenc:en indruk gemaakt.
Niederkruchten (Rijn-provincie, bij Venlo).

WILH. BALIMKER.

Joost van den Vondel. Verslag der Antwerpsche feesten, ter
gelegenheid der driehonderdste verjaring van Vondels geboorte;
benevens zeven studiën over het leven en de werken van Nederlands grootste dichter, door Gustaaf Segers, secretaris van het
Vondel-comiteit, leeraar aan de normaalschool van den Staat te
Lier. Antwerpen, drukk. H. en L. Kennis, opv. van L. Gerrits,
Gratie-Kapelstraat, 8°. 1888. 230 blz.
Ziedaar een werk wat alom met groote vreugde verdient begroet te worden ! Onder den zedigen titel van Verslag, enz. wordt
den lezer de vrucht geboden van vele jaren studie, waarbij het
eigenlijk overzicht van 't gevierde feest als eene bijzaak verschijnt.
Bij elk recht geaard kunstlievend Nederlander, Belg of Hollander,
ontwaakt een innig gevoel van dankbaarheid voor het puik der
Antwerpsche bevolking, bij het opslaan dezer bladen. Eere aan
Génard en Gittens, aan Bouchery en Segers, aan allen die gevormd
tot comiteit, of daarbuiten, medewerkten tot eene feestbetooging
zoo waardig en schoon als er slechts weinigen in Belgenland worden
gevierd.
't Is onnoodig in deze regelen de herinnering op te wekken
van die schoone dagen. Zij die niet bij die heerlijke uitdrukking
van ernstig kunstgevoel en warme liefde voor de Nederlandsche
letteren tegenwoordig waren, mogen door het lezen van Segers'
werk zich eenigszins voor het verzuimde schadeloos stellen.
En niet alleen dat een optocht, twee tooneelvoorstellingen,
eerepenningen, enz. aan het feest reeds een onvergetelijk karakter
gegeven hebber, heden komt een hoogst verdienstelijk boekwerk
aan die schoone gebeurtenis nog den stempel van langeren duur
opdrukken.
De verslaggever meldt ten eerste, hoe de commissie voor de
feesten tot stand kwam; vervolgens hoe elk persoonlijk werkte om
de zaak te doen gelukken, en de heer Segers onder anderen eene
voordracht over Vondel hield voor zijne duurbare leerlingen. Met
vaardige wending wordt daarin Vondels lied aan zijn dochtertje,
dat aan de kinderen van Bethlehem gewijd, en dat voor de weeskinderen te Amsterdam gedicht werd, herdacht. Eene tweede voordracht
hield de schrijver over hetzelfde onderwerp in den Vlaamschen
Kring van het koninklijk atheneum te Lier. Bij deze gelegenheid
wordt bij voorbeeld de gedachte uitgedrukt, die later uit Vondels
werken wordt bevestigd, dat deze zijne Antwerpsche afkomst nooit
heeft vergeten of verloochend, waarbij dan wordt herinnerd, hoe
de dichter het onderwijs lief had, altoos aan zelfvolmaking arbeidde,
en beurtelings, als « koene adelaar, » als « prachtige, kalme pauw »,
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als « drijvende zwaan », als « stoute zeearend », als « liefelijke
nachtegaal » of « rietmuschje » verschijnt (26).
Na een overzicht der veidere voorbereiding en der eerste plechtigheden van het feest, verhaalt de schrijver de voorstelling der
Leeuwendalers, een ware zege voor de Antwerpenaren, zoowel wat
keus van stuk als uitvoering betreft.
De schrijver doorloopt het stuk met kennis van zaken.
't Is waar (bl. 53) dat de Leeuwendalers geene persoonlijke
aanvallen bevat, gelijk Palamedes; maar toch, verwondert het
mij dat de schrijver hier geen gebruik heeft gemaakt, van een
klaar bewijs dat Vondel een Antwerpenaar, of althans zeer belgisch
gezind is gebleven, door aan Lantskroon (den heer van het zuiden)
de woorden in den mond te leggen dat hij, aan 't noorden t o estaat zich zelf te regeerera. Lantskroon treedt hier dus op als
de beschikker van , het lot der Nederlanders in 't algemeen. De
Belgische tint van het stuk heeft dan ook ten gevolge gehad, dat
tot in onze eeuw toe, de pogingen van vredelievende mannen mislukt zijn het stuk in Amsterdam te doen spelen ; bv. in het jaar
1848. Thans is het anders geworden, en de Leeuwendalers zijn
bij het voorlaatste Vondelfeest te Amsterdam opgevoerd, gelijk nu
te Antwerpen.
Een ander punt heeft mij in dit Lantspel steeds getroffen,
namelijk de overeenkomst van toestand tusschen Adelaert, Jephta's
dochter Isis, en de gevangen jongeling in 't Spel van den heiligen
sacramenten van der Nyeuervaert, alle drie eene soort van hoogst
dichterlijk vreugdelied aanheffende, op het oogenblik dat zij den dood
als offer voor anderen te gemoet gaan. Wij veroorloven ons de drie
bedoelde plaatsen ter vergelijking hier af te drukken.

Jephta. (i)
Nu kerm, nu klaegh niet meer.
Ghij waert dus lang mijn vader, mijn behoeder;
Nu ken ick Godt : geen vader, geene moeder ;
Die naem heeft uit. De godtheit is alleen
Mijn vader, en myne moeder beide t' zamen.
Nu hoeft ghy u dit offer niet te schaemen ;
Nu is het valsch dat ghy uw dochter slaght,
Uw eigen bloet zult storten. Staeck dees klaght,
Dit hartewee : ick ben den hemel eigen.
't Geloof is nu mijn schilt, die op geen dreigen
Noch kerven past van zwaert, of iemants hant.
't Is tijt Godt lof te zingen.

(1) VAN LENNEP, VIII,

v. 155.
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Leeuwendalers. (i)
Mijn vader, langer niet mijn vader in dit leven ,
Ghy hebt uw eigendom de Godtheit zelf gegeven,
En ick mijn zelven gansch vereert aan 't algemeen;
Benyme niet dien krans, een lot dat iedereen
Niet toevalt. Laetme gaen den schutter zelf verrassen.
Rechtschapen kerel past op dootshooft noch grimmassen
Van grijns of schors des doods, die kinders hier vervaert.
Geluckigh sterft hij, die zijn doot met eere paart.
't Spel van den heiligen Sacramente. (2)

Adyeu, schoen soet prieel van Brabant.
Ic sterve hier den gheloove ter eere;
Doch eest beter de knecht dan de here :
Ic bender oec herrie wel met te vreden.
Adyeu, kersten landen ende steden,
Rivieren, waranden en castelen ;
Goudty silver, ghesteynte en juweelen
En mach my niet helpen, dats verloren.
Adyeu alle, verguldene sporen, (3)
Vrienden, maghen, vadere ende moeder,
Adyeu, meester lief, vrient als broeder,
Bidt doch voer mi unt caritaten,
Dat mijnder ermer sielen mach baten ;
Want al mach verbranden den lichame,
Es de siele onsen Heere bequame,
Mi en raect, hoe ic bederven sal,
Lof Godt, dat ic martelaer sterven sal,
Den kerstenen teeren, den heyden te scanden .
Y vuil heiden, lelicke tyranden,
Stomme beesten, stunckende pryen,
Die Jhesum en kendt noch Marien,
Des ghy alle zijt des duvels kynderen,
Ghij en rondt mijnder zielen niet ghehinderen,
Al doedy den lichame veel smerten :
Des loop ic int vier met goeder herten,
Roepende, niet voir de doot bevreest :
Vader, in u handen bevelic mynen geest. »

Op blz. 102 van het werk beginnen Segers' oorspronkelijke
studien, getiteld : Vondel als humorist, Vondel als kunstvereerder,

(1) VAN LENNEP, V, bl. 666, v. 1843, vlg.
(2) Uitgave VERWIJS, of MOLTZER, De Midd. dram. poë ie,

v. 761, vlg.

(3) Riddersporen, niet meer te verdienen.
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Vondel en rijn tijd, Vondel als dichter en als mensch, Het
karakter van Lucifer, Twee karakters uit Vondel (Vosmeer, de
Spie, uit Gijsbregt, en Jephta), Eenige schoonheden uit Vondels
werken, waarvan Vondel en rijn tijd wel eene tier oorspronkelijkste is. Ik deel geheel het gevoelen van den begaafden schrijver,
dat het zoeken naar zinspelingen in Vondels werken sterk overdreven is geworden. Wel stond onze dichter niet zóó buiten en
boven de maatschappij gelijk Gothe en Shakespeare, doch het is
eene andere zaak de ontvangen indrukken der tijdsomstandigheden
mede te deelen, of den gang der geschiedenis opzettelijk af te
spiegelen, ofschoon men moet erkennen dat Vondel herhaaldelijk
aanleiding geeft tot bovengenoemde verdenking, en wel bijzonder
door het aantal hekeldichten dat hij heeft geschreven.
Deze hekeldichten rekent onze schrijver tot Vondels humoristische stukken, waarvan het genoemd opstel een aantal voorbeelden geeft, die voor vele lezers lichtpunten vol aantrekkelijkheden
bevatten .
Bij deze gelegenheid doet de schrijver dan ook uitkomen, hoe
gezond en frisch Vondels dichterlijk gevoel is gebleven, ondanks
den kommer waarmede hij zijn geheele leven heeft te kampen,
gehad, en hoe geen zweem van Byroniaansche onlust of zwaarmoedigheid in zijne treurigste gedichten doorschijnt.
Deze studie van den heer Segers heeft daardoor glanspunten
waaraan de oorspronkelijkheid niet ontbreekt.
Ten slotte mochten wij nog de volgende opmerkingen maken.
De schrijver heeft, ter gelegenheid van de Leeuwendalers, de meening
geuit dat Vondel «vreugdedronken was over den Munsterschen vrede. u
In de Leeuwendalers komt dit niet uit. De getemde Mars
was eene hulde aan de burgemeesters van Amsterdam. Maar zoowel hier als in de Leeuwendalers heeft Vondel het beginsel waarop
de vrede was gebouwd onbesproken gelaten, en blijkbaar opzettelijk
een zinnebeeldig spel geschreven, om buiten alle staatsbegrippen en
meeningen te blijven, en zich over zijne denkbeelden van recht en
onrecht niet uit te laten. Door den vrede werden handel, nijverheid
en kunst bevorderd, daarvan spre ekt Vondel uitsluitelijk. Dat van
de andere zijde de volken uiteen gereten, de macht des keizers,
die de dichter zoo 'herhaaldelijk bezongen had, diep en stelselmatig
gefnuikt en gebroken werd, scheen hem niet meer aan te gaan.
De dichter had een te diepen blik in de wereldgeschiedenis om
dit alles te vergeten of af te zweren, en onvoorwaardelijk « vreugdedronken » den vrede gelijk die te Munster was afgesloten te
begroeten, De Leeuwendalers verheerlijken dan den vrede, dat is
eenen vrede in 't algemeen. Geen enkel woord doet ons aan het
einde van den dertigjarigen en den « tachtigjarigen » oorlog denken.
Het stuk past op alle vredefeesten.
't Is den heer Segers ontsnapt dat Vondel niet in 1639, maar
in 1641 tot de katholieke kerk overging (162),
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Eindelijk mocht ik nog opmerken dat de uitdrukking « la
't honderd, » gelijk Vondel die bezigt (63), heden nog algemeen en
met dezelfde beteekenis in 't noorden in zwang is.
Daarmede heeten wij het werk van den heer Segers hartelijk
welkom, en verheugen ons « vreugdedronken » over de Vondelsfeesten van Antwerpen en de vruchtbare pogingen van de onvermoeide commissie, welke niet alleen aanleiding ertoe gaf dat
Vondel voortaan veel meer algemeen gekend en gevierd zal worden, maar die ons ook in 't bezit bracht van een werk zoo ernstig
en liefdevol geschreven als het « verslag » van den heer Segers,
met diens « Zeven Studiën ».
PAUL ALBERDINdK THIJM,

Georg Rahstede, Studien zu La Rochefoucauld's Leben und
Werken. Braunschweig, C, A. Schwetschke uni- Sohn (F. Appelhans) 1888, 184 blz.
De Maximes van La Rochefoucauld werden in zijne dagen
werkelijk als zedegeschiedenis beschouwd. Daarom ontmoetten
zij zooveel tegenstanders. Elk vond zich daarin gehekeld. Inde
Irae! vooral bij de vrouwen. M l" de la Fayette, later Rochefoucauld's vriendin, schreef daarover zelve aan M11e de Sablé
K Quelle corruption faut-il avoir dans l'esprit et dans le coeur,
pour être capable d'imaginer tout cela ! » Dan volgden de dames Anne
de Rohan, prinses van Guyenne, de hertogin van Liancourt, enz.
verder, van de mannen Daniel Huet, en, zooals men weet, La
Fontaine.
De schrijver laat dit goed uitkomen. Daartoe heeft hij dan
ook alles gelezen wat tot zijn onderwerp behoort, en er in eene
uitvoerige lijst rekenschap van gegeven. Ook de Nederlandsche
vertaling van Laurillard is hem niet ontgaan.
Kortom het werkje is in alle opzichten uitmuntend leerrijk.
Wij bevelen het allen ernstigen lezers en lezeressen dringend aan.
P. A. T.

4

Eigior4riffen.
AAN DEN LEZER.

Van de tijdschriften waarmede de Dietsche Warande wisselt,
wordt de geheele inhoudslijst medegedeeld.
Doch dit geldt uitsluitelijk de tijdschriften die hoogstens
eenmaal 's maanfis verschijnen.
Van wekelijks of tweemaal in de maand verschijnende tijd-
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schriften kunnen alleen de hoofdartikels bekend gemaakt
worden.
Van alle andere tijdschriften , die niet met de Dietsche
Warande wisselen, en die in ons bereik liggen, worden alle eenigszins
uitgebreide studiën medegedeeld, voor zoover zij tot het gebied
der Dietsche Warande behooren : kunst en zedegeschiedenis, waaronder dichtkunst of letteren eene eerste plaats bekleeden, en de
kunstnijverheid, benevens de Nederlandsche en andere Oudheden
in aanmerking komen. Van uitgebreide artikelen wordt het getal
bladzijden aangegeven. Zijn alle bijdragen eener aflevering beknopt
en ongeveer van dezelfde lengte, dan wordt hierover gezwegen.

België.
Nederlandsch Museum. Nr. 7. Virginie Loveling, Eene catholieke processie in Hannover. Sleeckx, Cervantes als tooneeldichter
(vervolg 14-41). Pol de Mont, Op reis. Portefeuilleschetsen, ,42-49.
Boekbeoordeelingen : Melati van Java, Wegener (Carstens and
Prohle), Weingaertner, Perk. Nr. 8. Cyriel Buysse, Twee herin- '
neringen uit Amerika (73-qi.) Sleeckx, Cervantes als tooneeldichter
(slot, 92. 125). Boekbeoordeelingen : Una, Hock, Schimper.
Het Belfort. Nr. 9 P. Servatius Dirkx, Shakspeare's vrienden en vijanden, 165-178. P. J. Goetschalkx, Invoer der hervorming, 179-192. Frans
Willems, Mgr. P. Claessens, III, 193-207. Edmond Fabri, Achtervolgd
door eersen stoomwagen (n. het eng.), 208-215. Dr. H. Claeys, Keizer
Karel van de Geyter, IV, 216-228. Jozef Van Mierlo, Voorhistorische
menschkunde, 229-234 (vervolg). E. Pauwels, Franciscus van Lod.
De Koninck en Edg. Tinel. Eug. Toussaint, Voor Kerk en Paus
(ged.). Overzicht van boeken. Boekennieuws. Kronijk.

Volk en taal. Maandschrift. i° afl. 15 Juli. Velerlei korte artikelen over eigenaardigheden van het volksleven : Spelen, Raadsels,
Liedjes, Namen, enz. De prijs is fr. 2-; fr. 1.5o voor hh. studenten
(Audenaarde, van den Driessche). Niet verder ontvangen.
De Vlaamsche School. Bl. 505, H. Hymans, Jan Louis Delin,
De vlaamsche patriot . Edw. Grégoir, Gaspar Laurentius de Cort herdacht. Het kabinet van Dr de Meyer, te Brugge. Doorzichtkunde,
Kroniek. Bl. 11i. Max Rooses, Jubelfeest. Het kabinet van Dr. de
Meyer, te Brugge (vervolg). K. Ruelens, Brieven van Otto Venius,
enz. Hellemans, Spelling der plaatsnamen. Tentoonst. der ac. v. Antw.
Max Rooses, Het museum Plantyn-Moretus, Willem Rogghé, Op
't kasteel van Beirvelde. Eduard Grégoir, Vermaarde Beiaardmakers
en -spelers. De tentoonstelling van oude kunstnijverheid te Brussel.
Redevoering van Frans van Kuyck. Bl. 141. De Keyser en Gallait
(sdlvn te Antw.). Kunstnijverheid (vervolg). Het kabinet van Dr. D.
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De Meyer te Brugge (vervolg). Als ik kan. Toonkunde. Feesten te
Roeselaere. Boeken. Kroniek. Sterfgevallen.
De Toekomst. N° 8 en 9. Pol de Mont, De Poëzie in school en
leven : 309.336. Boekbeoordeelingen. Schoolnieuws. Aug. Gittée, Himetisme en Hekserij. (Over Paul Regnard, Les maladies e'iiidemiques) : 357361. A. De Cock; Waalsche Folklore (Over Aug. Hock, Croyances et
remèdes j5oj5ulaires, etc.) : 368.371. C. Natuurkunde voor de lagere
scholen. (Thermometers) 37 2-377 . J. Stinissen, Het Veldhoen en de
Weiman. Boekbeoordeelingen. Tijdschriften, enz. Folklore : 193-216.
N° 1o. Arthur Cornette. Geschiedenis der nederl. letterkunde, 379-404.
Natuurkunde voor de lagere scholen. Boekbeoordeelingen, Tijdschriften, enz.
La Fédération artistique. Ne. 40. Modernisme, door Jules
du Jardin. N° 42. Edmond Louis, Le salon d'Anvers. Alphonse van Rijn,
A propos de nos collectionneurs. N° 43. Le salon d'Anvers. La théorie
en musique. Le puits de Moïse á Dijon, enz. N° 45. Colfs, L'art appliqué
á l'industrie. Joseph Stallaert, A propos d'art monumental. N° 46. Paul
Stephen, L'exposition d'art monumental IV. N o 47. Edmond Louis,
Le salon d'Anvers. Paul Stephen, L'expos. d'art mon. Alph. Van
R)jn, Théatre de la Monn., Victor Reding, Causerie théatrale, enz.
N° 48. Les expositions (Anvers etc.) Concert d'orgue. Théatre de la
Monnaie. Le Théatre à Paris. Chronique, etc. N° 49. Alph. van Ryn,
Le musée de la porte de Hal. Paul Alphen, Art appliqué. Alph. v. R.,
Monnaie. Victor Reding, Causerie théátrale. Interim, La musique à
Bruxelles. La commission d'Anvers et G. Stobbaerts. Tournai, Noël
Kolbac, Le théatre à Paris. N o 5o. Paul Stephen, Art funéraire. E. V.
Donizettiana. Charles Beauquier, Hans Makart.

Rond den heerd. N° 36, Ad. D. Van Brugge naar Moskou,
(vervolg). Haghebaert (Dante, vervolg). Samijn, De fr. revolutie (bijzonder
te Thielt). N° 38. J. Claerhout, Coppée. Hector Claeys, St. Remakel en de
duivel. Dante (als boven) N o 40. D. H. Petrol. Hector Claeys, De weerwolf. Dante (als boven). Raadsels. N° 41. Davidsfonds, Opium. Dante
(als boven). N° 42. De weerwolf. Haghebaert, Dante (vervolg). A. Walgrave, Boekenstoffe. N° 43. idem (om dwalingen te verbeteren). Haghebaert, Dante (vervolg). N° 45. Walravensijnde. Dante. De Weerwolf.
Revue de l'art chrétien. N° 3. J. Helbig, tine peinture étrange
(Kruisiging van omtrent 1300, waarbij Christus eenen ladder bestijgt)
(vertaling naar Andr. Jansens), 281-286, A. Brykezinsky, Wit Stroosz
(beeldhouwer te Krakau), 287-295, X. Barbier de Montault, Un vase
esa cristal de St. Marc de Venise, 296-298. Paul Allard, Etudes d'iconographie religieuse (4 e siècle), 299.302. J. Hefbig, L'exposition rétrospective de l'art industriel, 303-306. L. Cloquet, Eléments d'iconographie chrétienne. (4° siècle), 3 07-3 2 3, 4 platen, 31 vignetten. Nouvelles
et mélanges. Travaux des sociétés savantes. Bibliographie. Index bibliographique. Chronique, 307.402.

748

AANKONDIGINGEN EN ADVERTENTIËN.

Loquela. N° I. Meimaand 1888 Zantekoorn. De Plate schuren
uitspr. scheuren. - De plate poetsen, verhuizen, wegloopen. - « Hen
is de plate gescheurd ! » Geh. Houthem-in-Vt.
In Holland zeggen ze « zijne piek of de piek schuren, zijne
achterpiek scheeren, met den zelfsten zin.
(Een der vele belangrijke artikels van dit nummer. In Holland_
wordt ook gezegd : de plaat poetsen » voor snel weggaan Red.)
Flandria, 1■T° 153-162. Aug. De Vreught, Bohemen en de czechische
volksstam. K. F. Stallaert, Het eerste dietsche charter in Brabant. Edm.
Vander Straeten, Aldenardiana. N° 155. Gedichten van Hiel, Dendermonde, enz. Aldenardiana. N° 157. Alb. Rodenbach (Hiel, Callebert,
la Graviére). N° 158. (Landtaal in de krijgsschool). Aldenardiana. Rodenbachs en De Keysers feesten. N° 159. De Handelsrechtbank te
Antwerpen, Gedichten van J. Moruanx. N o 160. Landdagen, Aldenardiana. Bohemen. N° 161. Stichting van het verbond der Vlaamsche
grievencomiteiten (bl. 410. N° 162. Het burgundisch kasteel, door Vander
Straeten. Vlaamsche herberg, van Hiel. Bohemen.
L'art moderne. II" 32-41. L'art ancien au Grand Concours.
Impressions d'artiste (vervolg). En Wallonie, Lettres inédites de Jules
Laforgue (vervolg). Les representations de BayieUth : 265-278. L'immortel d'Alphonse Daudet : 273-279. Salon d'Anvers., Lettres inédites
de Jules Laforgue (vervolg). Les néo-impressionnistes en 1834. Paysages
ardennois. Impressions d'artiste (vervolg). Les saints a propos de Wagner.
Wagner et Beaumarchais. L'église d'Avioth. La contrefaÇon des oeuvres
d'art aux Etats-Unis.
Précis historiques. n" 9-TO. line mission beige dans l'Etat
indépendant du Congo, door V. B. : 409-424. Nicolas Psaume, évêque
de Verdun, de Pordre des Prémontrés (1516-157 5), door I. V. J. : 425-441.
S. Ignace de Loyola et les missions du Levant, door V. Baesten,
S. J. : 461-474.
Revue de Belgique. n" 8-9. Comment on peut définir Victor
Hugo, door Leon Leclerc : 329-353. L'isthme américain, door Félix
Belly : 374-399. La femme dans l'ancienne Egypte, door Emile Coemans (vervolg) : 40 9-434. L'isthme américain, door Félix Belly (vervolg) : 2Q-53.
Revue générale. n°. 8-1o. Faust, door M. C. Verbrugghen : 16°596. Sur le haut Congo : 198-222. M. Depretis, door Joseph Grabinski
(vervolg) : 222-272. Schopenhauer, door Charles Vincent : 302-314. Faust,
door Verbrugghen (vervolg) : 315-357. M. Depretis, door Joseph Grabinski
(vervolg) : 479-414. Les mémoires d'un royahste, dooi Ch. Woeste :
467-488. Faust, door Verbrugghen (vervolg) : 516-555. Edgar Poe, door
Ernest Verlant : 555-583.
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Nederland.
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied.
G. Swart, De authenticiteit der Vulgaat (117-172). G. Jonckbloet, Een winter te Davos, III (173-195). H. J. Allard, Vondeliana,
II, (196-207), Kornelis Diedericksz. Kool, Garbrecht Hooft, Adam
Carelsz van Germes. Berichten uit de pers.
n° 2.

De Nederlandsche Spectator. N U 3o. Nieuwe Spinozana. Walewien (ged.) door G. A. Betz. N o 31. Museums : Boymaus, Leiden,
Guimet. N° 32. Over 't Leidsch archief, Oud-Holland, Vondel van
Seghers. De gereformeerde kerk in Friesland, enz. Dr. W. G. C. Byvanck,
De poëzie in Frankrijk gedurende de eerste helft van het jaar 1888.
n° 33. Kunstnijverheids•tentoonstelling te 's Gravenhage . Campbell tegen
Hessels. No 34. Bibliographie van Vondel's werken, door Campbell.
Nos 36-37. F. Smit Kleine, W. J. Hofdijk, W. G. Van Nouhuys, Tola
Dorian. Wolfgang, Letterkundige kroniek. Margadant, Volksvermaken.
W. Doorenbos, Wijsbegeerte, enz. bij Euripides. Tèntoonstelling der
hollandsche teekenmaatschappij. Moltzer, over ten Brinks Gesch. der
N. Ned. letteren in de 59 e eeuw. N° 38. Weismann-Liibke (bl. 310).
Geschiedenis van Grimm's Wërterbuch .
De Gids . n0s 8-1o. Shakespeare en de Meiningers , door
H. L. F. Pisuisse : 222-268, Parsifal-Perceval, door A. G. van Hamel :
290-325. Engelsche romanschrijvers in den tijd van Shakespeare, door
J. Ten Brink : 470.522. Over kunstindustrie, door Joseph Alberdingk
Thijm : 541-536. De kritiek der bewondering, door J. H. Gunning :
83-125.. Nederland te Munchen, door J. H. Hooyer : 125-140.

De Nieuwe Gids. n° 6. In Memoriam Mr. C. Vosmaer,
A. Brouwer, De Nacht-cactus, II. Willem van Oevere, Kindervreugd,
Op de bewaarschool. Fr. Van der Goes, De opleiding van tooneelspelers. Boekbeoordeelingen. Kunst : Vorberchem, Ets-tentoonstelling.
L. N. Stemming, Meyer de Haan. J. Staphorst, Impressies, III.
Dr. D. G. Jelgersma, De verhouding van de in- en uitvoer, in verband met de theorie van den vrijen wil. P. L. Tak, Nederlandsche
politiek; indrukken van den dag. Héléne Swarth, Zes sonnetten. Literaire
kroniek. Varia.
De Katholiek. n° 9. Schaepman, Leo XIII over de menschelijke vrijheid. Rijp, Het politiek naturalisme. Mes, Iets over Batenburg. Hofman, Een verloren werkje van Christiaan Vermeulen. Boeken :
Jennissen, De consuetudine in jure canonico. Leesberg, von Redwitz
vertaa!d. N° 1o. P. A. de Bruyn, De pauskeuze in de eerste eeuwen
tot aan den ondergang van het Oost-gothische rijk in Italië (213-232).
F. J. Poelhekke, Ernstige bedenkingen tegen het voorrecht der gothiek,
(223.254). P. Fr. L. Hooning, S. 0. P. De Donatio Constantini
(2 55-269) . W. Eene Russische vesting op Turksch grondgebied.
H. Ermann, S. J. Aan zaliger Herman ozef.
48
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De Leeswijzer. N° 6-8. Verax, Gedachten over Fransche letteren.
A. E. C. van Someren, Lettk., biogr. en bibliogr. mededeelingen. C. L.
Toekamp Lammers, Bornier's Paulus vertaald. T. Kunst op reis.
Paulus (vervolg). W. J. van Hoek, Eene indische fabel (slot). Paulus
(slot). M. Eva Lessing, Berichten, enz. N° 9. J. Winkler Prins, Annette
v. Droste. Kunst op reis (vervolg). M. Meta Klopsboek, W. J. ten Hoet,
Een brief. Boelen, Sonnet, Boeken, enz. N° io. J. Winkler Prins,
Annette Freiin von Droste Hulshoff (vervolg). William J. ten Hoet, De
holl. opera Faust. (N. B. met terugblik op de oudste sage). W. de V.
Hz. Ben Musa. Boekbespreking, enz.
Holland-Vlaanderen, September. T. Pluim, Gretchen (vervolg).
Koster, Een straattooneeltje te Schiedam. Jacobus Calisch, van Deyssel.
Blok, Faust van Marlowe, vertaald. Astiveri, Goudmanteltje (vervolg).
Gedichten. Letterkundige kroniek. Varia.
De Portefeuille. N° 4. Schakels en ketens. N° 5. Eene lezing
bij Brebant. N° 7. Charles Fuster, Het oude musket. B. van Heyningen,
De Leeuwerik (ged.). Neëra. Vaarwel. Muziek- en andere kunstkritiek. N° 8. De ongewenschte opstanding (ged.), door Honigh-van Reuth.
N° 9. Beelden uit de tram (vert.), door Honigh-van Reuth. Trip, Trilogie
(Robert Schumann). N° so. H. Trip (Robert Schumann). Id. De hollandsche opera (naast eenen « muzikalen puinhoop ») te Amsterdam.
Gedichten. Boeken. N° r 1. Het laatste werk van Miss Braddon. N° 12.
Carmen Sylva, Pablo Domenick. Muzikale en andere (korte) kunstkritiek. Mevr. Elise van Calcar, De Eedgenooten. Neëra. Vaarwel
(vervolg). N° 14. Mevr. v. Westhrene, De Robinsons. Overzicht van
tijdschriften. Alma Tadema. Louis Bonaparte, door J. Loosjes.
Noord en Zuid. N° 4, A. v. Stellwagen, Huygens' Oogentroost.
Wazenaar, Eenheid van taal. J. L. van Dalen, Bilderdijk. R. A. Kollewijn, Stamt Bilderdijk af van de Teisterbants ? C. J. Vierhoudt,
Blaadje , Gaatje , Lootje. J. C. Kummer , Verklaringen bij Hooft.
S. Slotverzen van Hagar. Willem van Oers, Examen voor de hoofdakte 1888. W. Zuidema , Floris en Blancefloer. Id. Naar Geel.
B. Heymans, Feith's lierzang op de Ruyter. Red. Anti-critiek.
Bibliotheek. N. Nederlandsche letteren bij engelsche lezers.
A. E. C, van Someren, De geschiedenis van een woord. Willy. A. S. C.
Wallis.
Later verschenen nummers heeft de redactie niet ontvangen.
Caecilia. No 19. De Jong, Wagner en Liszt. Ergo, Muziekdictaat. Nicolaï, Kritische aankondigingen. Berichten, programma's, enz
Op verzoek : Algemeen Nederlandsch Familieblad, tijdschrift
voor Geschiedenis-, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz., n° 4, 1888.
Aanvullingen op de genealogie Ouwens, door V. B. F. en verbeteringen, door Abr. J. E. van Someren Brand. Geslacht Dikkers, door
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Abr. R. E. H. Geslacht Omeling (h) te Nijmegen, door Abr. D. F. W.
von Brucken Fock. Aanteekeningen in de trouwregisters te Sluis, door
J. A. Dorrenboom (vervolg); De oude kerkregisters in ons land (vervolg). Genealogische bijdrage betreffende het geslacht van de Wall,
von de Wall en von Dewall, door J. Th. de Raadt. Het « Hofje
van Belois » te Schiedam, door H. en Ab. Roelants Jr.. Gerrit van
Assendelft en zijn praalgraf in de Groote- of St. Jacobs-kerk te 's Gravenpage (met eene plaat) door G. J. Honig. Geslacht Gabry, door
A. Verschoor. Geslacht Marnix. Inhoud. Tijdschriften.
Wij hebben geene enkele aflevering ontvangen.
RED.

DuitschlaAnd.
Zeitschrift fur Christliche Kunst. n° 5. I. Fr. Schneider,
Unsere Pfarrkirchen (mit 5 Grundrisse), 153-162. Stephan Beissel and
Fr. Stummel, Die Farbengebung bei Ausmal. der - Kirchen, 163-170.
Strater, M. Schongauer (mit Lichtdruck), 171-174. W. Effmann, Ausgegrundetes Steinbildwerk (mit Abbildung), 175-169. II. L. Gmelin,
Deutsch nat. Kunstgewerbe-Austellung zu Munchen, 1888, II. Die
Krypta der St-Quirinuskirche in Neuss . Die St. Bernulphusgilde.
III. A. Reichensperger, Dr P. Steche (KunstdenkmAler in Sachsen).
Aldenkirchen. Die Vatik. Ausstellung. C. v. Fabriczy, E. 1Vluntz, Etudes
écon. et arch. sur le moyen-age.
-- N° 6. I. Paul Adam, Der Einband liturgischer Bucher (mit
Lichtdruck), 193-200. W. Effmann, Die alte Jakobikapelle zu Gielsdorf
bei Bonn (mit acht Abbildungen), 201-206. IL Dr. Leonhard Korth,
Das grosse Reitersiegel des Erzherzogs Rudolf IV. von Oesterreich.
I.II. Schnutgen, Die retrospective Ausstellung in Brussel, 211-217.
Die achte Wanderversammlung des Verbandes Deutscher Architectenund Ingenieur-Vereine in Köln . Die Pfarrkirche zu Thann . IV.
Aldenkirchen, Stephan Beissel's Geschichte d. Trier. Kirchen, enz.
Mathias Góbbels, Die alten Wandmalereien im Dome zu Braunschweig.
-- N° 7. Riickblick. Generalversammlung. I. W. Effmann, MittelAlt. Grabsteinplatten zu Doberan (mit Lichtdruck, Taf. XI, 229-234).
A. Reichensperger, Den Bau von Pfarrkirchen betreffend, 235-238.
J. Pieper, Romanischer Taufstein zu Brenken, 235-238. Schnutgen,
Das Bronzeepitaph des Furstbischofs von Cambrai, Jakob von Croy,
im Dome zu Köln (mit Lichtdruck, Taf. XII, 243-246). IL Schnutgen,
Romanischer Thonkrug als Schallgefass benutzt in St. Severin z. K81n
(mit Abbildung). Falk, Tapezereien im Cho y des Domes zu Mainz.
III. Gmelin, D. nat. Kunstgewerbe-Ausstell. zu Munchen (Schluss).
Fisenne, Maastricht (Holland), Luttich (Belgien).
Eene merkwaardige vraag van algemeen practisch, zoowel als
esthetisch belang wordt in deze aflevering door Reichensperger contra
Schneider behandeld. In alle y. 5 brak S. eene lans voor den bouw
van parochiekerken met een enkel schip, en beweerde dat deze nie
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alleen wegens practisch nut, maar zelfs uit het o o g p u n t van schoon
h e i d boven drie schepen te verkiezen zijn . R. ko mt daartegen met alle
kracht zijner overtuiging op, bewerende dat I. het voorstel van den
heer S. eene verdere ontkleeding der kerken aan de hand doet ; 2, dat
kerken met drie schepen minstens even zooveel ruimte bieden als die
van een enkel schip ; 3. dat uit een oogpunt van schoonheid de
« moderne » gedachte van den heer S. niet te verdedigen is.

Kunstchronik, n" 39-40. Der Salon von 1888, door Herman
Helferich. Allgemeine Kunstchronik. Robert Russ, door Em. Ranzoni.
Deutsche Kunst in München. Glaspalast, door G. Romberg. Hundert
Jahre Kunstgeschichte Wiens, door L. Eisenberg ; n' s 41-45. Die akademische Kunstausstellung in Berlin, door Adolf Rosenberg. Londoner
Ausstellungen. Belgische Ausstellungen.
Zeitschrift fur bildende Kunst. N°S 8 et 9. Nikopolis, door
Hans Fischer : 293-298. Die Ruinen der Abtei St Bavo in Gent,
door E. V. : 317-321. Apostelbalken and Triumphkreuz : 322-329.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. Juli and
August, 1888. II Bd. nr. 1o, Seite 129-160. Bauten, bl. 130. Historisch-pharmaceutisches Centralmuseum, 137. Ein Bucheinband aus der
zweiten H lfte des 16 Jahrhunderts, 121. Hans Bosch, Die kirchlichen
Kleinodien des Kard. Albr. Erzb. u. Kurf. v. Mainz, Markgr. v.
Brandenburg, 123-152. Door gebrek aan geld gedwongen heeft de
keurvorst reeds bij zijn leven zich van de heerlijkste werken der
goudsmeêkunst, enz. moeten ontdoen.
Frankrijk.
Gazette des Beaux-Arts. N°S 8 et 9. Les livres a gravures sur bois publiés a Ferrare, door Gustave Gruyer : 89-102. Francois Rude, door L. de Fourcaud : 103-127. Les anciens vases de
Pharmacie des Hópitaux et Hospices de Paris, door Edouard Garnier : 127-137. Le vicomte Both de Tauzia, door Charles Ephrussi :
158-16o. Claude Mellan, door Louis Gonze : 177-192. Quentin Matsys,
door Henri Hymans (vervolg) : 1 93-244. L'orfévrerie civile, par Alfred
Darcel : 224-238. Un livre de dessins de Moreau le Jeune, door
Georges Lafenestre.
Journal des Arts. N°S 50-59. La grand' chambre du Parlement
au Palais de Justice de Dijon, door A. Arnoult. La Renaissance en
Bourgogne : Hugues Sambin, door André Arnoult. Nos archives,
door A. Daligny. Alphonse Legros, peintre et aquafortiste, door
A. Daligny. Tableaux et dessins de Dubois Pillet, door Paul Robert.

Courrier de l'Art. N°S 8 et 9. Les fêtes de Bologne au point
de vue de l'art, door H. Meren. Jean de Montfort, graveur en
mnédailles et son portrait, par Van Dyck, door Auguste Castan. Les,
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collections de la nouvelle salle du musée de Cluny, door G. Gabillot.
Aux Antipodes : L'art et l'enseignement du dessin dans l'Etat de
Victoria et notamment a Melbourne, door Champury.
L'Art. N°s 16-19. Le dome d'Orvieto, door H. Meren : 8o-88.
Les industries d'art sous l'ancienne France, door Edouard Gamier :
88-90. Les caricaturistes Francais, door Augustin de Buisseret : 91.
Rubens au musée de l'Ermitage, door Emile Michel : toi-ii 7. Scènes
de la vie d'artiste, door Philibert Audebrand : 116.120. Michel
Barthélemy Olivier, door L. Benedicte 136.139.
Polybiblion. Partie littéraire, nr 9. M. de Margerie, Géologie
et géographie physique. Gustave Masson, Publications relatives à la
littérature anglaise au moyen-age (The early text society, vol. CVII.)
Comptes-rendus. Bulletin. Chronique . Questions et réponses. Partie
technique. Henri Stein. Bibliographie (générale). N° so. Partie litteraire. Poésie (overzicht van 1888), door F. Loliée. Géographie et voyages (overzicht van 1887-1888), door de Bizemont. Comptes rendus.
Bulletin. Chronique. (Nécrologie. Nouvelles). Partie technique. Bibliographie (generale), door Henri Stein.
Revue des Deux-Mondes. Augustus-September. Un bourgmestre
de Stralsund au XVI° siècle door G. Valbert : 203-215. L'amour dans
la musique door Camille Bellaigue : 305-348.
Revue Britannique. N°5 8-9. La république d'Arles. 53-83.
Magasin pittoresque. n°S 14-18. L'Eglise Saint Zenon a Vérone,
et les portes de bronze des basiliques du onzième siècle . door Maxime.
Revue historique. September-October. Etude sur l'histoire de
Marie Stuart, door Martin Philipson (vervolg.) 1-63. Le père Joseph
et Richelieu, door G. Fogniez (slot) : 64-84.
Revue archéologique. n° 12. Le plan ''de la mosquée d'Omar
et de la rotonde du saint sépulcre a Jerusalem, door C. Mauss : 1-31.
Mémoire relatif aux fouilles faites près de la porte de Damas a Jerusalem,
door Ludovic de Vaux : 32-61. Notes sur certaines formes de l'épée
de bronze, door A. Maitre : 86-00. Le culte de Mithra à Edesse,
door Franz Cumont : 95-99.
Gazette Archéologique. n0S 3 en 4. Les situles en bronze des
musées d'Este et de Bologne, door Alfred Maury, 49-64. Maitre
Hercule de Pesaro, door Charles Yriarte : 65-78. Anse d'Amphore en
bronze avec figure de Méduse, door A. Podchiwallow : 78-82. Les
fouilles récentes de l'acropole d'Athènes, door Theoxénou (vervolg) : 83-88.
N° 5-6. Les fouilles door Theoxénou (vervolg) : 89.102. La crosse dite
de Ragenfroid, door F. de Mély : 109-123. Le palais des Césars au
Mont-Palatin (vervolg), door Deglane. 124-130. Maitre Hercule de
Pesaro, door Ch. Yriarte (slot) : 131-142: Cylindre perse avec légende
araméenne, door Berger : 143- 144.
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L'artiste. N os 8 et 9. Le comte Jacques de Lalaing, door
Vurgey : 8i-88. Un peintre écrivain, door Jules Desclozeaux
88-102. Le salon de 1888, door E. Loviot : 103-122. Les musées
St Jean et Toussaint a Angers, door V. Huault-Dupuy : 122-530.
Le plafond de l'Odéon, door G. Schéfer : 161-163. Les pierres gravées
dans l'antiquité sémitique, door Fr. de Villenoisie 186.191.
P.

Engeland.
The Fortnightly review. N° 7-9. Goethe, door Dowden : 89.112.
Shakespeare's Wisdom of life, door Dowden : 405.410. Mr Hubert
Parry's Judith, door C. Villers Stanford : 537-546.
The Edinburgh review. N° 343. The poems of Michael Angélo :
1-34. The maréchal de Villars : 200-240.
The Portfolio. N° 6. « Ecce Ancilla Domins ! » bij Dante
Gabriel Charles Rossetti. Stephens, 125-127. The Earlier Englisch
Water-Colour Painters, door Cosmo Monkhouse : 127-133. Charlecote
House. Sidney, L. Lee 138-142. Some Architects of the Englisch
Renaissance, door Reginold T. Blomfield : 146-153. N° 7-To. Some
architects of the english renaissance (1550-165o), door Walser Armstrong :
145-152. The earlier english watercolour painters, door Monkhouse
153.158. James Clarke Hook, door H. Palmer : 165-170.
The Magazine of Art. Thoughts on our art of to day, door
J. E. Millais. Old Aits and modern thoughts, door J. E. Hodgson.
A pointer's house-book, door W. H. Boot. Five centuries of French
domestic Art, door G. J. S. Lock.
Italië.
Nuova Antologia. N° 7-10. Roma e gli Scrittori inglesi, door
E. Nencioni : 5-18. La Fieste Bolognesi, door G. Donati : 18-37.
Di fronte agli Abissini, door 0. Baratieri : 37-70. Tramonto Romano,
door Ersilia Cactani Lovatelli : 70-78. Maëstro don Gesualdo (vervolg),
door G. Verga : 78-96. L'esodo degli Italiani e la legge sull' Emigrazione, door A. Brunialti : 96-115. Carlo Darwin nella sua vita intima,
door P. Lioy : 115-134. Doppo La convanna del sant' Uizio, door
R. De Cesare : 193-209. Madonna Laura, door F. d'Ovidio : 209234. Maéstro don Gesualdo, door G. Verga (vervolg) : 268-305.
I Pittori Bellini. door Molmenti : 305-317. Luigi Serra Pittore, door
E. Panzacchi : 577-59o. Madame Letizia a Siena, door G. Livi :
5-25. Le nuove scoperte nelle catacombe di Priscilla, door 0.
Marruchi : io6-118. Venezia nell'arte e nella letteratura francese, door
Molmenti : 465-485.
La Cultura. N° 8-9. Storia dell' università di Oxford, door
Broodrick : 45 2-455 . La Storia d'Italia, door Orsi : 47 1 -47 2. Hoche
in Irlanda, door Escande : 47 2-475. Il sonetto del Petrarca : La gola
door Salvo Cozzo : 473.480.

Namen der schrijvers van besproken werken en der
tijdschriften.
Acquoy (Het geestelijk lied).
Antologia (Zie N.)
Antwerpsche feesten.
Anzeiger d. germ. Nationalmuseums.
Arendt (S. Quinn).
Art (L').
Artiste (L').
Art moderne (L').
Belfort, (Het).
Bibliotheek (De).
Brans (Schimmen en Schetsen).
Brouwers (Vondel).
Buyst (Licht en Schaduw).
C ae cilia
Courrier de l'art.
Cultura (La).
De Geyter (De Rhijn).
Edinburgh Review (The).
Engel, (Faustschriften).
Engel (Volksschauspiel Faust).
Familieblad (Alg. nederl.) .
Fédération artistiqne.
Flandria.
Fortnightly Review (The).
Gazette archéologique.
Gazette des beaux-arts.
Geelhand (Baronne Dons de L.).
Gids (De).
Gids (De nieuwe).
Haerynck (Jan Boendale).
Holland — Vlaanderen.
Jong (Het Hypnotismus).
Joos (Raadsels).
Journal des arts.
Katholiek (De).
Kunst (Zeitsch. fiir chr. K. zie Z.)

Kunst (Zeitsch. fur bild. K. zie Z.)
Kunstchronik
752
741 Leefson (Voor de jeugd!)
738
Leeswijzer (De)
75o
752 Loquela.
747
727 Magasin pittoresque .
753
753 Magazine of art (The).
754
754 Martens (In Schotland).
738
74 8 Marlowe-Modderman, (Faust-drama). 728
725
74 6 Meulen, van der (Bolsward).
75o Museum (Het Nederlandsch).
746
729 Noord en Zuid.
750
730 Nuova Antologia.
754
738 Portefeuille (De).
75o
75 o Portfolio (The).
754
753 Polybiblion.
753
754 Précis historiques.
748
773 Rahstede (La Rochefoucauld).
745
754 Review (Zie E. F. enz.).
7 28 Revue archéologique.
753
7 29 Revue britannique.
753
750 Revue de Belgique.
748
747 Revue de l'art chrétien.
747
748 Revue des deux mondes.
753
754 Revue générale.
748
753 Rond den Heerd.
747
75 2 Revue historique.
753
73 1School (Zie VI).
741
749 Segers (Vondel).
749 Spectator (De Ned.).
749
732 Studiën op gods. gebied.
749
750 Toekomst (De).
747
746
73 8 Vlaamsche School (De).
737 Volk en Taal.
746
75 2 Zeitschrift fair bildende Kunst.
75 2
751
» christliche Kunst.
749
»
739

CHRONIQUE DES EXPOSITIONS INDUSTRIELLES.

RAPPORTS D'ASSEMBLÉES, ETC. (ij

Te. dlongtio ti'arcOotogie be qatieroi.

A Société d'archéologie de Charleroi célébrait cette année ses
noces d'argent et c'est a cette occasion qu'au congrès de l'an
dernier la Fédération des Sociétés d'archéologie et d'histoire
. de Belgique lui avait confié la direction du Congrès de 1888.
Beaucoup- de membres se figuraient l'art et la science fourvoyés dans ce pays industriel par excellence. Mais le comité
d'organisation n'en fut que plus assidu a. la besogne et son succès
fut énorme. Six cents membres, le triple de ceux du congrès
précédent, répondirent a. son appel, attirés par une forte organisation et d'excellentes innovations. La principale de celles-ci éta it
la publication anticipée de rapports étudiés développant l'état des
questions a discuter : moyen préventif sinon totalement efficace
pour écarter des discussions les théories improvisées. Le l er jour,
dimanche 5 aoilt, fut consacré aux réceptions officielles et a la
visite de l'important musée de la Société.
A la difference de la plupart des congrès celui-ci avait mis
l'attraction du banquet au commencement de la session; sans
doute disaient les uns pour échapper au reproche de le considérer
un peu comme le but de leurs travaux, des préoccupations aussi
modernes et matérielles n'appartenant évidemment pas a des
archéologues. Quelques mauvaises langues (unies probablement

(I) Voir la note page 127.
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de mauvais estomacs) y voyaient au contraire un empressement
mal dissimulé a commencer immédiatement les travaux chers a
Pantagruel. Etant quelque peu dans le secret des dieux, je puis
affirmer que le but était simplement de forcer les congressistes a
fraterniser dès le 1r jour. Le lendemain dès 8 heures du matin,
nos banqueteurs redevenus congressistes discutaient en sections.
Dans la I re , le rapport de M. le baron de Loé sur les
monuments mégalithiques était a l'ordre du jour. L'assemblée
trouvant que depuis quelque temps on a pris trop souvent pour
des pierres druidiques des quartiers de roc détachés accidentellement, conclut en recommandant Ia prudence dans leur détermination.
Dans la 2 e section, on émet le veeu de voir les notaires autorisés a déposer dans les archives publiques les actes antérieurs à
l'an IX, puis on traite l'intéressante question du Folklore (mceurs
et coutumes populaires) et on adopte un questionnaire général
pour la Belgique.
La 3 e et la 4e section réunies discutent une question passionnante : La polychromie dans les édifices religieux. Le rapport
de M. l'abbé G. Van den Gheyn peut se résumer dans ces mots :
qu'il ne faut pas faire de la polychromie pour le plaisir d'en faire.
(Voir la fin de ce rapport.) M. Helbig, de Liége, soutient au
contraire que la polychromie répond a un besoin réel inhérent á
l'homme et que de plus alle concourt puissamment a l'harmonie
de l'architecture sacrée.
La section demande ensuite au Gouvernement d'imposer aux
lauréats des prix de Rome pour l'architecture, un plan de restauration d'un monument beige.
A l'issue de la séance, le train emporta les congressistes
vers un triple but : Il s'agissait de voir en place les fouilles dune
ville belgo-romaine, contenant des restes d'hypocaustes et un
sudatorium, chose rare en Belgique, et celles d'un cimetière Franc
tous deux récemment découverts par la société de Charleroi.
Le troisième objet de l'excursion était la magnifique église
gothique de Notre-Dame de Walcourt, renferment un jubé en
pierre sculptée, donné par Charles-Quint. tine partie du chemin
devait se faire a pied nu en voiture. Ce ne fut pas la moins anímée.
Le soleil était de la partie, et les archéologues, aussi sensibles a
ses amabi 1 ités que n'importe quel profane, se dépouillèrent pour
lui de leur dédain envers tout ce qui nest point antiquité. Plus
d'un même parmi les vieux, refusant le secours des voitures, tint
a honneur de montrer des jambes... modernes, des jambes de
15 ans I L'excursion se termina en assemblée générale a 1'h6tel de
ville de Walcourt par un échange de vues sur la disposition générale des cimetières francs trouvés en divers points du pays.
Le mardi matin, 3 e journée, les sections reprenaient leurs
travaux.

RAPPORTS D 'ASSEMBLÉES, ETC.

759

L'ordre du jour le plus important était celui de la 3 e 'et
4e sections réunies : cc De la conservation des monuments et
des mesures a prendre en vue d'assurer la bonne administration
des fouilles. » L'assemblée se rallie aux conclusions de l'Académie
d'archéologie d'Anvers, qui a préconisé l'adoption du système
allemand, assimilant l'utilité scientifique à l'utilité publique et
prononcant l'expropriation pour cause d'utilité publique, toutes les
fois qu'on se trouve en présence de découvertes ayant grand
intérêt pour Ia science.
C'était un devoir pour le comité exécutif d'offrir aux étrangers le spectacle de l'immense développement industrie) du pays
de Charleroi. Il n'y a pas manqué et dans son programme de la
3', journée, it avait réservé une visite à quelques-uns des grands
établissements de la banlieue. Charbonnages, hauts-fourneaux,
laminoirs, verreries, glaceries, gobeletteries : tel était le programme de l'excursion du jour, et it fut aussi bien rempli que
celui de la veille.
Au retour l'assemblée générale absorba les congressistes. Elle
fut en effet très mouvementée. I1 s'agissait de l'époque des premières invasions franques en Belgique. La discussion prouva
que sur les points les plus capitaux bien des obscurités règnent
encore pour quelques-uns. L'archéologie, l'histoire, l'anthropologie
et jusqu'à la toponymie furent appelées a la rescousse et se heurtèrent quelque peu.
D'un cóté les archéologues utilisaient les trouvailles faites dans
les cimetières francs des bonds de la Sambre et de la Meuse. De
l'autre les historiens brandissaient des textes latins assez significatifs, quoique sufets a caution, comme le sont les documents
romains quand it s'agit de masquer des pertes et des défaites .
Aucun parti ne voulut céder et adhuc sub judice lis est.
Aussi c'est avec beaucoup de raison que le Président du
Congrès, M. D. A. Van Bastelaer, l'un des champions de la joute,
conclut en faisant un pressant appel aux archéologues et spécialement à ceux du plat pays, pour que l'on redouble d'études, de
recherches et de fouilles sur ce sujet capital.
La 48 journée consistait entièrement en une excursion dans
la pittoresque vallée de la Sambre. Le pont de Montignies-St.-Christophe, sur lequel la chaussée romaine dite de Brunehaut traverse
Mantes, affluent de la Sambre, était la première chose à visiter. Ce
pont est-il Romain ou bien Roman ? Graves discussions, qui menacèrent même de reléguer les autres a l'arrière-plan. Hippocrate
disait oui, Gallien disait non. Quant a moi je suivrai 1'avis du
sage Horace : In medio virtus ; et, m'empressant d'admettre de
grandes réparations romanes, je ne songerai plus qu'à admirer le
site, qui est charmant : un vieux pont et une chute d'eau entre
les deux catés de la vallée, le tout entouré de verdure et de cie)
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bleu se reflétant dans un petit étang naturel : c'est plus qu'il ne
faut, me semble-t-il, pour rendre conciliant même un archéologue.
Le second point d'arrêt était le château féodal de SoIre (i) appartenant au prince de Mérode-Trélon, et très bien conservé extérieurement.
A 10 heures du matin (c'est dire qu'on avait été matinal) on
revenait vers Lobbes. Sa belle église romane, placée à une hauteur considérable y domfine la Sambre et l'ancienne abbaye, détruite
comme celles de Ia Thure a Solre, et d'Aulne dont nous parlerons
plus loin, par la Révolution francaise. Après une conférence de
M . Cloquet, fils, sur l'architecture de l'Eglise et de sa crypte, eut
lieu la dernière assemblée générale, a l'Hótel de ville.
La 1 Te question était de s'entendre sur le lieu de réunion du
prochain congrès. Après diverses propositions dont l'une était de
siéger a Lierre et d'aller de la étudier l'archéologie du XVI e siècle
a Middelbourg, on remit la décision aux comités réunis des 4
premiers congrès de la Fédération.
Restait l'examen des vceux formulés en sections .
L'article demandant qu'on abstint complètement de la polychromie est rejeté comme trop radical. La question en est
reportée a l'ordre du jour de la prochaine session, ainsi que celle
qui touche à la recherche des origines de nos libertés politiques.
Puis Messieurs Kurth, Gittée et Wilmotte soot désignés pour
préparer un mémoire sur la question du Folklore. .'assemblée
rejette ensuite un voeu tendant a inviter le Gouvernement à mettre
l'orthographe du nom des villes en rapport avec la prononciation.
Après un repos bien gagné on se dirigea vers l'un des plus
charmants sites des bords de la Sambre : la célèbre abbaye
d'Aulne (2). Cette étape était la dernière. On devait examiner sur
place l'excellente- étude de M. Cl. Salmon sur l'architecture de
l'église de l'abbaye, dont les ruines ont conservé mantes traces de
ses vicissitudes antérieures. A ? heures les congressistes rentraient
à Charleroi, et le lendemain ils assistaient pour la plupart à une
visite de l'Exposition rétrospective d'art industriel de Bruxelles, ainsi
qu'à l'intéressante conférence que M. Siret y donnait sur ses
découvertes préhistoriques dans le sud-est de l'Espagne.
RENÉ VAN BASTELAER.

Voici les conclusions du Mémoire de M. G. Van den Gheyn
sur la question suivante :
Convient-il, et dans quelle mesure r d'encourager la polychromie
des édifices religieux?

(1) Fig. 1.
(2) Fig. 2.
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I. L'architecture réclame, comme achèvement nécessaire de
l'édifice religieux, le concours de la peinture décorative.
II. Pour qu'elle soit monumentale dans le sens vrai du mot,
la décoration dolt répondre á ia pensée de l'architecte et servir
uniquement a sa réalisation parfaite et entière.
III. C'est pourquoi le peintre ne réussira dans Part décoratif
que pour autant qu'il aura fait de l'architecture une étude approfondie, et qu'il se souviendra que « la peinture décorative est
avant tout une question d'harmonie (1). »
IV. On pourrait, par différents procédés, faire meilleur usage
des matériaux qu'on emploie, et ainsi les faire plus directement
concourir à la décoration générale et harmonieuse de l'édifice.
V. Il est désirable que non-seulement le gouvernement veille
a la conservation des restes de peintures murales qu'on découvre
de temps a autre dans les anciennes églises (vceu du congrès de
Bruges), mais qu'il prenne la généreuse initiative de restaurer
celles qui offrent pour fart un véritable intérét.,
VI. Ce serait un travail entre tous utile, que la publication
de ces peintures murales découvertes de ci et de la en Belgique,
et leur réunion en un seul et même recueil, qui serait à la fois
une page des plus intéressantes de l'art national, et pour nos
artistes une source féconde, ou lls trouveraient les meilleurs
modèles à imiter.

Inv Wansmaafi.

Mevrouw de gravin Nahuys doet ons het genoegen eenige denkbeelden over de eischee der kunst
ter beschikking van de Dietsche Warande te stellen.
Wij meenen aan dit artikel, wegens de eigenaardigheid
van den zwierigen stijl eener dame geenen anderen
vorm te mogen geven, en rangschikken het tot de uitzonderingen, die men ons heeft verzocht te maken.
RED.
Zie hierboven, bl. 127.

(1) VIOLLET LE Duc, op. cit. p. 79. On relit toujours avec
le plus grand fruit les pages oil l'auteur expose le système harmonique en vigueur au moyen-age.
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udguto rifieyiono o ur Ito tenbanto nouberf>?o
e n peinture.

L'artiste a de tout temps occupé dans le monde une place
privilégiée, et l'antiquité comme le mogen-age lui ont tressé des
couronnes et dédié des poemes. Beaucoup, malheureusement. n'ont
pas joui de leur vivant de ce tribut d'admiration rendu à leur
incontestable génie. Hélas! l'histoire ne cite que trop de victimes
immolées par l'ignorance, et le coeur se serre à la lecture des
souffrances et des privations, endurées par ces créateurs de chefsd'ceuvre, qu'un public enthousiasmé admire aujourd'hui avec
respect et recueillement, dans telles galeries qui ont le bonheur
de posséder ces trésors.
Rembrandt, le grand, l'immortel Rembrandt, cet incomparable
génie, qui neut jamais son égal pour la puissance et le charme
du clair-obscur, ne se vit-il pas enlever ses admirables esquisses,
ses précieuses gravures et tout ce qu'il possédait, pour être
vendu aux enchères sur la place publique ! Et dire que tout cela
produisit la somme dérisoire de 5000 fl. á peine ! Il tomba même
dans un tel oubli, que ses contemporains finirent par ignorer
jusqu'à son existence et qu'il mourut dans le plus triste abandon !
Si de cruelles injustices ont, dans les siècles passés, découragé
maintes de ces ámes d'élite et ne leur ont point épargné l'amertume de se sentir méconnu et incompris, en revanche, notre siècle
prosaique et pétri de vulgarité, a vu surgir des légions de mortels, qui se sont pompeusement décerné le titre d'artiste, sans
avoir possédé, même a une dose infinitésimale, une de ce
étincelles créatrices, qui forment l'auréole du génie et font de
celui qui l'a recue en apanage, un être plus parfait que ses
semblables. Chez lui la matière est vaincue et asservie par l'idéal.
En effet, la médiocrité s'étale partout de nos jours, et ce
avec une arrogance et une suffisance qui déconcertent. Nos expositions de peinture et nos premières théátrales ne sont plus que
de pales exhibitions d' euvres anémiques, que la prétention de
leurs auteurs font accepter par ce bonhomme jobard et gobemouches, que ion nomme « public ».
Je dis « prétention a, car it est à remarquer que plus le talent
manque, plus l'orgueil augmente ; c'est comme si l'un voulait
remplir les vides laissés par l'autre. Il faut bien, puisque j'ignore
les règles les plus élémentaires du dessin et de la perspective,
que je me pose en ap®tre d'un art nouveau et que je con.
damne comme puérils, la finesse de travail des gothiques et le pur
dessin des grand mainres des 16 e et ire siècles ; sinon je me
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décernerais a moi-même un brévet d'incapacité, et le nimbe que
les naffs mettent autour de mon front de novateur, s'évanouissant,
rien ne pourrait me sauver de la chute la plus humiliante.
Que dire de ces adeptes d'un art faux, sans cesse en quête
d'une formule nouvelle, ne craignant pas d'étaler chaque année a
la même époque des ébauches informes, brutales, débraillées et
cyniques comme des filles qui auraient trainé leur ivresse dans
le ruisseau ! Pour nous ces exhibitions d'oeuvres incohérentes, nous
font toujours l'effet d'un essai fait, sur ses pensionnaires, par
quelque savant aliéniste, qui aurait découvert dans cette occupation
agréablement absorbante, un salutaire dérivatif aux idées fixes de
ses intéressants malades. Voyez ces lignes hésitantes, ces contours
mal ébauchés, ce coloris fantastique, tout cela ne semble-t-il pas
produit par des imaginations en délire, et quel rapport cela a-t-il
avec les éternels principes de l'esthétique, sans lesquels it n'est
point d'art ?
Comprend-il sa mission, l'artiste qui se complalt dans la contemplation du laid et applique toutes ses facultés a la reproduction de ces accidents de la nature ? Non, car ainsi que dit Platon
Le beau est la splendeur du vrai. Le beau nest pas seulement
dans les régions idéales, it est aussi la splendeur de la nature;
it est la vie, la réalité. II ne peut y avoir de chef-d'oeuvre sans
beauté et nul n'aura droit au titre d'artiste s'il nest enthousiaste
du beau, car telle est sa mission. S'il s'en écarte, it produira une
oeuvre que le mauvais gout de ses contemporaine pourra acclamer,
mais que le temps, ce juge impartial, dont les sentences sont
sans appel, n'honorera pas même des honneurs de la critique.
Le beau élève et purifie, et le charme qui s'en dégage, laisse
un parfum dans le souvenir. L'admiration qui en résulte, est same
et salutaire ; elle émeut fame et la dispose au bien.
Que toutes les routes soient libres pour l'artiste ; que les barrières
s'abaissent devant lui ; mais qu'il s'élève dans l'amour de la beauté,
pour éíever a son tour ceux qu'il a la mission d'initier a l'art!
Le laid ne peut inspirer l'enthousiasme ; son influence, loin de
faire vibrer en nous des sentiments élevés et purs, ne peut être
que funeste et démoralisante. II commence par inspirer l'horreur
et le dégoat, mais peu à peu, 1'ceil s'y habituant, ii ne produit
plus cette impression de juste répugnance et le gout se déprave
en condamnant la recherche du beau.
Quel profit l'humanité tirera-t-elle de l'exposition d' oe uvres
sevrées de beauté, incapables d'échauffer Fame d'un rayon de
vivifiant soleil I Aucun . Le visiteur insouciant et ignorant de
tout ce qui touche fart, se contentera de Tire - de ces insanités et
n'y verra que le but d'un rendez-vous, voire le moyen de passer
a couvert une heure ou deux de pluie. Mais celui qui, a l'instar
Platon, pense que le beau est la splendeur du vrai, celui qui
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élève fart au premier rang des manifestations géniales de l'homme,
souffrira et se révoltera a la vue de cette glorification du
laid. L'artiste n'aurait donc produit que l'écceurement, ou favorisé
des aberrations du gait qui abaissent le niveau moral, au lieu de
l'admiration et de l'enthousiasme, flambeaux divins, qui élèvent
Fame en la purifiant !...
Comtesse M. N

entoonottEing fe 'o :erfogetzfloorQ,
#11
nftuttlien.

'o airavenflage

Tentoonstellingen, tentoonstellingen, altoos tentoonstellingen !
De tijd is lang voorbij dat de bezitter van
een huis, 't zij tempel of zaalgebouw, 't zij piglion
la rue (het teeken van 't patriciaat), of rederijkersherberg
— dat de eigenaar of de huurder zich afvroeg « Welk
onderwerp, welk koloriet, welke versieringen moet het
paneel van mijne beschotten dragen, om tot hart,
verstand en oog gelijkelijk te spreken? Eerst de plaats
— dan de schilderij, zoo kreeg men een harmonisch
geheel !
Geen grootere tegenstelling met deze gedachte dan
bijvoorbeeld het silhouet tegen de sneeuw door de
talentrijke Jan van Beers te Antwerpen geleverd ; geen
grootere spot, als men wil, dan de ontzaglijk bonte
rij doeken onzer « salons », die meestal ongenietbaar
zijn van rijkdom !
Wij treden heden ten dage in 't tijdperk der permanénte tentoonstellingen. Permanente tentoonstellingen ?... Een horreur Welnu, neen ! dat toppunt, die
comble van alle tentoonstellingen bereikt zijnde, vinden
wij, als door eene hoogst gelukkige ironie, in den nood
eene deugd, en... wij scheppen vrijer adem.
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« Permanente tentoonstellingen » zijn zulke inriChtingen, waar de liefhebber zich gedurende den loop
van het geheele jaar, af en toe, zonder gejaagdheid,
zonder drang en dwang van tijd, kan gaan verlustigen,
aan werken die hij moeilijk op reis kan vinden. Een
aantal groote steden is er in gelukt zoo iets tot stand
te brengen. Doch zie, wat in Amsterdam niet heeft
willen slagen, vindt men in het kleine 's Hertogenbosch
in 't leven geroepen door den moed van den heer
Slager en zijnen jongen kunstgenoot, den begaafden en
reeds zeer bekenden Josselin de Jong.
De heer Slager stelde zijn eigen atelier daartoe
open, waar iedereen nu werken van Mesdag, Bakhuysen, Gabriel, enz. con amore, en op zijn gemak kan
savoureeren.
In Antwerpen is men zoo gelukkig iets dergelijks te bezitten, en er is zelden zoo veel gedaan,
om ook buiten de stad der tentoonstelling het publiek
tevreden te stellen ; men heeft de: J4i8 nummers rijke
triennale, wier opening te Brussel, Gent of Antwerpen
elk jaar een punt van eer en wedi 7er is, er toe
gebezigd, om eene hulde aan een Jar uitstekende
mannen (Gallait en De Keyser) te brengen en daardoor onze kunstgeschiedenis der laatste vijftig jaren wat
op te frisschen. Deze maatregel verhoogt voor 't groote
publiek niet • weinig de waarde der geheele zaak. Welken
man die nu den middelbaren leeftijd reeds achter den
rug heeft, herinnert zich bij voorbeeld niet Gallaits
Onthoofding van Egmont en Hoorn in het Odéon te
Amsterdam tentoongesteld. Hoe stroomden wij daar
alien heen om, hetzij de kieschheid der voorstelling,
hetzij den groep der gildehoofden of zelfs het keersontstekende monnikje te bewonderen !
Welke Nederlandsche dame « van jaren » kent
1_

49
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en cc admireerde » De Keyser niet ? En hoe goed werkt
die herinnering op het jongere geslacht !
Maar niet alleen dit. Men heeft geene moeite ontzien om hollandsche, duitsche en fransche meesters
op te roepen !
Met Frankrijk vooral, is men bijzonder goed
geslaagd. Men geeft eene rij van eerste fransche meesterwerken te aanschouwen, die tot de edelste blijmoedigheid stemt , nu in die zalen he t. wezenlijk verheven
kunstgenot door de middelmatigheid niet onbarmhartig
wordt gestoord.
Zeer goed is het te begrijpen, dat dit standpunt
van beoordeeling door de jonge schilders, die hunne
eerste stappen op de kunstbaan willen doen opmerken
en aanbevelen, niet kan worden ingenomen.
Zoo is dan van de andere zijde de gedachte dat
Les .7eunes zich in verschillende groepen op kleine
tentoonstellingen vereenigen, zeer goed te keuren. Zij
verliezen zich dan niet in de menigte en hunne proefnemingen worden door de werken van oudere meesters,
die zoo gaarne art fini (i) leveren, gelijk Juliaan Devriendt,
niet overschaduwd.
Op die wijze ontwikkelt zich dan uit de altoos
stijgende tentoonsrellings-zucht nog blijvend nut. Van
de eene zijde waarschuwing, vingerwijzing, stichting,
door de oudere school, van dar andere zijde de vrijheid
voor de jongeren om cc aanmoedigingslokalen » te openen.
Dat aan deze opstrevende jeugd menigmaal groot
talent niet ontzegd kan worden is de algemeene meening.
Doch eveneens stemt elk er mede in dat de studie, de
overweging hun ontbreekt.
(i) Alzoo verstaan wij gaarne het woord van onzen jongen medearbeider op bl. 642.

CHRONIQUE DES EXPOSITIONS, ETC.

767

't Is alsof de jonge kunstenaars vreezen, door overleg
'(al stellen zij hun werk ook niet « 20 maal opnieuw
ten ezel ») hunne inspiratie te bederven.
De mannen van de nijverheid zouden van dat werk
nuchter zeggen : « Het ontbreekt hier aan « soliditeit »,
gelijk aan de meubels en andere kamerversieringen, waarvan wij op de tentoonstelling te 's Gravenhage vele
voorbeelden vonden,,
De stap van eene schilderij of een beeldwerk op een
voorwerp van zoogenaamde « kunstnijverheid » is niet
zoo groot als velen denken.
Het woord kunstnijverheid is wanstaltig. Elk voorwerp door menschenhand vervaardigd behoort tot het
gebied der SCHOONE KUNST. Is 't onbruikbaar en
leelijk, zoo staat het gelijk met de schilderij of het
beeldwerk of gebouw eens knoeiers, en daarmede uit.
Wij vinden in de Haagsche verzameling een aantal
werken van nijverheid die in echte kunstwaarde hooger
staan dan menige zoogenaamde schilderij, waar vaak
minder geest, minder oorspronkelijkheid, minder overleg
en zorg uitspreekt.
Bij voorbeeld het glas- en aardewerk, van Thooft
en Labouchére, waarbij de oude schildermeesters met
ernst zijn bestudeerd ; vervolgens de Haagsche plateelbakkerij, die vazen en schotels leverde, welke het kenmerk der oorspronkelijkheid dragen.
Richtte Jan van der Kellen bij deze zelfde gelegenheid niet eene reeks van uitmuntende i 6e en i 7e eeuwsche
vertrekken in , alle van eigenaardige type ? En sluit
a de oude kunstnijverheid » zich niet daarbij aan, om
een voortreffelijk beeld van kunst en zeden in onze
herinnering achter te laten ? Wat wil men nog meer !
Staan wij ook in 't borduurwerk altoos nog ver
bij vroegere eeuwen achter, iedereen moet den vooruit-
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gang der jongste jaren in de bewerking der metalen
opmerken, al is hier ook in 't algemeen het oude nog
niet achterhaald. De meubelfabrieken gaan echter bepaald
in Nederland, zoowel als elders met rassche schreden
vooruit; men bemerkt alreeds een groot verschil tusschen
hetgeen in 1883 en in 1888 is geleverd.
P.

ALB. TH.

^^ mi. Pie, mie, ^ mis ^ PO, PIA ^^^^ Pi.) ^^^^ mitt
,,

z,.

.

.,
^,

f
.1.

^

.

^

^^

^';^

Ar ^^ ^^^^^

^

^^
^

^,. ^.^^
w„

^
^ ^ , ^^

x
^^

^

F^

^ ^^

P
.1

^
r

^
.1

^^^^^^^^^4T6' 4 0 '4! Ç

Odin franÇaio.
N exposé sommaire de toes les articles n'est pas
de rigueur cette fois-ci. Tel lecteur étranger,
peu soucieux de déchiffrer les énigmes d'une
langue qu'il ne lit pas couramment, est en mesure de
faire un amusant voyage, sans sortir de chez lui,..,.
pardon, sans avoir recours au dictionnaire. Il faut
savoir que le récit de l'ambassade du fameux diplomate
Cornelis Hop en Allemagne, datant de l'époque ou
les préliminaires de la paix d'Utrecht allaient être dét ermines, article qu'a bien voulu nous communiquer le
Baron' Pabst van Bingerden, est écrit Presque tout
entier en f ancais. Le compte - rendu de cette mission
diplomatique, intéressante surtout au point de vue de
l'histoire des mceurs, ne pouvait ,être rédigé avec
exactitude dans une autre langue : voile pourquoi nous
l'avons fait insérer tel quel.
Au demeurant, les affaires politiques de ce temps-la
ie sont guère mêlées à cette correspondance. Hop, un
malie compère, n'ignorait pas que secret le mieux garde
est celui qu'on ne dit pas. C'est ce qui explique adéquatement pourquoi les moyens de transport, les auberges,
les edifices publics et les relations du ruse diplomate
avec quelques dames du grand monde, bref, une séquelle
de choses absolument anodines, ont Fair de captiver
toute son attention. Lisez, vous verrez.
Après.
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M. Eric Frantz, qui occupe depuis peu la chaire
d'histoire des beaux-arts a l'université de Munster, parle
de la Madonna di San Sisto de Raphaël. C'est peutêtre un théme rebattu, mais apte a être traité de tant
de points de vue différents, que jamais sa realisation
n'est dénuée d'intérêt. Aussi le travail de l'éminent professeur, loin d'être une redite, fait honneur à cette perle
de la galerie de Dresde, rappelée ici par un dessin au
trait.
Voici venir des détails biographiques sur le pate
Coornhert. J'estime que ces détails intéresseront tout
spécialement les Soo premiers abonnés nouveaux, c'est
a dire ceux qui recevront, comme prime gratuite, le
portrait de Coornhert, d'après la gravure de Goltzius,
conservée au Cabinet des Estampes á Bruxelles. Nul
n'ignore que le Dr Jan ten Brink de Leide, un homme
de beaucoup d'acquis et l'auteur des pages en question,
a fait une étude approfondie de Coornhert et Brederode.
J'imagine que les anciens abonnés de la Warande
reverront avec satisfaction le nom de celui qui rédigea
ce recueil pendant 32 ans (1855-1887), M. Joseph
Alberdingk Thijm, professeur d'esthétique a l'Académie
Royale des Beaux-Arts d'Amsterdam. C'est lui qui s'est
chargé de rendre hommage aux manes de Vosmaer,
l'auteur d'AmaTone et de Nolet de Brauwere van Steeland,
l'un des fondateurs de l'Académie flamande.
Notre rédacteur en chef apporte a la présente livraison un appoint de notices bibliographiques et petits
articles divers.
Nous sommes heureux de pouvoir enregistrer un
apercu des travaux du Congrés archéologique de Charleroi, du á M. René Van Bastelaer.
La Chronique des Expositions s'est enrichie de
quelques réflexions qu'ont suggéré a une femme-artiste,
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la comtesse Marie Nahuys, femme de notre distingué
collaborateur, les tendances nouvelles de l'art pictural.
N'oublions pas surtout de signaler l'analyse du
Rhijn de De Geyter, (traduit en allemand par H. Flemmich, en francais par E. Lefèvre, de la Fédération
artistique et en anglais par W. L. M.), poëme auquel
le maëstro Benoit s'occupe de tailler un vêtement musical;
puis, notons en passant un compte-rendu concis des
expositions de La Faye et de Bois-le-Duc.
Enfin une large place est accordée aux sommaires
de revues (surtout de celles que l'on fait parvenir régulièrement a la rédaction), et l'on complètera de plus en
plus ce tableau, afin de satisfaire au désir d'un grand
nombre de personnes qui en ont fait la demande.

Le résultat du Concours pour un dessin destine'
a la Dietsche Warande n'a pas été satisfaisant, ce concours avant été restreint à un nombre limité de personnes.
Un troisième prix seulement pourra être décerné.
On a prié l'administration de la revue de remettre
au concours le même sujet, mais avec cette différence,
que tout le monde y serait admin. Ce concours est
donc ouvert des aujourd'hui.
Sujet : Les aberrations de l'art en peinture et dans
les arts graphiques (caricature ou allégorie, a exécuter
soit au fusain, soit au crayon ou a la sépia).
Format : Environ o,3o m. sur o,5o m. au minimum.
Prix : Un I er de ioo fr. ; un 2d de 5o fr.; un
3me de 25 fr.
Envoyer les dessins avant le 15 mars 1889, á la
direction de la revue, Vlierbeek (Kessel-Loo) près Louvain, Belgic qe.
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Jury : MIA. Lon Fréderic, artiste-peintre ; Baron
Prosper de Haulleville, rédacteur en chef du yournal
de Bruxelles ; Charles Piot , archiviste-général du
Royaume ; Ernest Slingeneyer, membre de la Chambre
des Représentants ; Joseph Stallaert, artiste-peintre ; Charles Stallaert, littérateur ; Paul Alberdingk Thijm, professeur a l'Université de Louvain ; Edward Van Even,
archiviste de la ville de Louvain ; Alfred Verwee, artistepeintre .
En male temps nous ouvrons un second concours
pour une Ballade en l a n g u e n éerl a n d ais e, (hollandaise, flamande etc.)
Sujet : Légende nationale ou sujet historique national.
Etendue : 200 lignes au maximum.
Prix : Lrn 1r de 5o fr. ; un 2 d de 25 fr.
1 er mars
Adresser les manuscrits avant
le188 9 ,
a la direction de la revue (voir plus haut).
On fera connaitre plus tard les noms des membres
composant ce jury.

Ziitagnt.
De Rhijn, van Julius De Geyter, met duitsche
vertaling van H. Flemmich, fransche, van
Emile Lefèvre, engelsche, van W. L. M.
Antwerpen, drukkerij Mees & Cie , Apostelstraat, 14, 1882.
Daar eenige tijdschriften en dagbladen ons melden
dat bovengenoemd gedicht, zooals reeds lang was beloofd,
met muziek van Peter Benoit aan den dag zal komen,
is het voorzeker niet zonder belang voor onze lezers
den inhoud daarvan te leeren kennen.
Ziehier het onderwerp :
Een ScheldeToon verlangt de boorden der Schelde
te verlaten en verklaart aan zijne minnares, eene Torendochter,
« 'k Wil nkeuwe geaucliteh i »
(‹ Waarom? » vraagt _le Torendochter,
« dat verlangen
Naar andciei kussen, naal aaderer zangea? »

De ScheldeToon verzekert nu dat hij geene andere
liefde zoekt dan de hare, maar « bergen, rotsen, puin, »
in een woord Den Rhijn wil bezoeken.
Nu vliegt het minnend paar van den toren weg
door de lucht, wat door een koor wordt verhaald, het
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aanschouwt van boven verschillige tafereelen, welke
tusschen Heidelberg en Bonn, langs Neckar, Main
en Rhijn plaats hebben, op de volgende wijze.
In het tweede gedeelte « stoomen Heidelberger
studenten den Neckar af, den Rhijn op », en zingen :
« ALs ik mijn liefje in de armen prange,
Smelt zij in mij, en ik in haar.... »

Zoo ook « Rhijn en Neckar ». Leeraars mengen
zich daar tusschen, met de woorden :
« Eén moet zoo ons Duitschland zijn. »

Een ander student zingt :
« Op Drakenfels wacht mij de Lieve.... »

Het koor verklaart daarbij :
«

liet paar dat de Schelde en den Toren ontvloog,
hier nu en volgt, en zingt van omhoog. »

« Zweeft

Het volgende gedeelte is getiteld : « Op de stoomboot van Mannheim naar Mainz ; reizigers van Carlsruhe,
Baden-Baden, Straatsburg en elders. » Voor Worms
gekomen, zingen Engelschen, onder begeleiding van
Luthers Koraal
« Gegroet gij Worms.... Hier klonk zijn woord!
Hoe klonk 't in England weder ! »

Reiigers uit alle landen roepen uit :
« Geen volk heeft ooit dat woord gehoord,
Of 't buigt voor hem zich neder » (i)

De Marseillaise mengt zich onder Luthers Koraal,
terwijl de Franschen uitroepen :

(i) 't Is, geloof ik, twijfelachtig of de meerderheid van 't Belgische
volk zich voor het woord van Luther nederbuigt.
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Hierop verschijnt Frauenlob (i) en bezingt een of
ander minnend paar, uitroepende
« Hoort gij Haar?
« Des nachts in mijne.... armen u strengelen ! ».... »
Hoort gij Hem?
« Zoo hier uw maagdensluier viel,
Vlamt heilig vuur u door de ziel.
't Zingt alles hier : « Bemint, bemint ! »
De Rhijn is de stroom der verliefden, schoon kind ! » »

Hierna bezingt een koor van Frankf orters, den
Mein af, den Rhijn opvarend, Gothe en Gutenberg,
in zeer vloeiende versregels.
Te Mainz gaan al de reizigers op de stoomboot
Wilhelm Konig und Kaiser over, onder 't neuriën van
den vroegeren tekst, van drinkliederen, enz. Kunstenaars en studenten wisselen elkander af.
En het koor verklaart weder : (c 't Paar.... zingt
mee van omhoog. n
Te Bingen aangekomen stemmen Reinigers uit alle
landen den lof aan der grootsche natuur en dien der
overoude legenden. Frauenlob groet in 't bijzonder
Loreley, en stemt de bekende ballade aan. Als men nu
langs St. Goar naar Coblenz komt, herneemt hij nog
eens den lof van

(I) Heinrich Frauenlob (ook wel von Mezszen, zijne geboorteplaats,
genoemd) leefde aan 't einde der 13 e eeuw, en heeft zich beroemd
gemaakt door zijne lofliederen op het vrouwelijk geslacht; in d'eerste
plaats op de heilige Maagd Maria. Hij heeft vervolgens gestreden
tegen de ontucht aan de hoven en bij de geestelijkheid. Hij vereerde
ten hoogste de z e d e l i j k e liefde tot de vrouw in 't algemeen, en de
huwelijkstrouw in 't bijzonder.
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« • .. . eeuwig minnekoozen »

en dien van
« . .. . 't Kindje... loddrig-malsch,

De eene student bezingt de Moezel, de andere
« Op Diakenfels wacht mij de Lieve. »

Daarop volgt een koor vol leven
« 't Is feest op den Drakenfels,
Het feest der studeerende jeugd. »

welke zich niet laten binden aan eene stad, maar « den
Rhijn met zijn liefjes en wijn » verkiest.
« Zij klimmen den berg op, de minnende paren. »
•

•

•

5

......

.

.......

,

.....

« Het feest is in gang. »

En 't Belgische paar :
« Hangt stil nu, en hilt, en staart mee van omhoog. »

De reizigers op « den Keulschen boot », welke
onder aan den berg voorbij stoomen, spreken geen
woord.
« Het is een heilig luisteren. »

Men voelt :
« dat Beethovens machtige geest
Omhoog is geklapwiekt naar 't lustige feest. »

Het laatste gedeelte verhaalt ons dat de Akener
dom tijdens Karel den Groote met steenblokken uit
den Drakenfels werd gebouwd, want
« Eén wou dan reeds Duitschland zijn ! »

Daarna werden weer rotsklomp op rotsklomp afgeworpen, om den Keulschen dom te bouwen, want :
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zijn. »

Het paar vloog nu 't westen in, maar langzaam...
Doch weldra cc verlustigt ziel en zin ».
« En weder mag men hoorera
« Schelde, lieve Schelde! Toren, lieve Toren !
« Uit ons vol gemoed,
Weest gegroet. » »

Ziedaar een kort, doch, naar ik meen, getrouw
overzicht van den tekst, die niet zonder poëtische
waarde is.
Moge de dichter zelf ontdekken wat de zwakke
zijde van zijn werk is, en daardoor de goede uitslag
van het muziekwerk des vereerden maëstro's te meer
gewaarborgd worden.
De drie vertalingen zijn met zorg bewerkt ; maar
de duitsche heeft het gr o o t e v o o r r e c h t, niet alleen
gerijmd, maar ook rhythmisch voor den zang geschreven te zijn. Nu, wij hadden reeds meer dan eens
gelegenheid op 's heeren Flemmichs voortreffelijke vertalingen van de Geyter, Pol de Mont en anderen te
wijzen.
RED.
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Rozeken en Emmeken.
door FR. DE POTTER. (I)

Klein Rozeken, klein Matjen,
Dat is een aardig paar
Van d'ochtend tot den avond
De handjes in elkaar.

Dan halen zij hun korf ken,
En gaan al peinzend weg;
Het meiktuur is geslagen,
Nu dient er overleg!

In vreugden en in droefheid
In spel en slaap vereend,
Schijnt de een den aard van de ander
Te hebben afgeleend,

Al wat zij zien en hooren
Wordt door hen nageaapt :
't Geroffel van den trommel,
En hoe de melkboer gaapt;

En zijn zij eens aan 't twisten,
(Wat groote liên wel doen)
Hoe gauw heeft elk 't vergeten
Bij 't geven van een zoen!

Het muschgepiep in 't hofken,
't Geblaf van 't hondgespan,
En 't droevig slepend liedjen
Van d'ouden orgelman.

Wie toch die kleene vrindekens
Zoo 'n snaaksche toertjes leert?
Bij iedere tehuiskomst
Vind ik 't program vermeerd.

Voorts gaan zij samen wandelen
Met een papieren shal,
Of zwieren rond de keuken
Als op een boerenbal;

Nu loopt het uit op kluchtjens,
Dan is 't van strenger aard :
Een paar komediantjes,
Het is bewondrens waard!

Of spelen maskerade
Met kleêren van papa,
Tot dat hij gram te moede...
Maar zoekt die schelmpjes na.

Hier stelt zich de oudste als moeder,
-- Een moeder van drie jaar ! —
En 't kleintjen is gewillig
Bij 't ernstige gebaar

Doch Rozeken, als juffer,
Houdt nog al van de pret,
En kruipt dan in een hoekjeu
Dat dient tot haar salet;

Dan heet het : » Zoet te wezen !
« Of Emma krijgt er van...
« Dan brengt haar Klaas geen popjen
« En geene suikerman ! »

Hoort haar nu parlesanten
Gelijk een advocaat,
En Emmetjen, waarachtig !
Geeft acht op al 't gepraat.

Ik wou dat gij die kleenen
Dan van nabij kont zien :
Deez' rijst wel twee voet hoogex,
Geen' zinkt saaier op de kniên.

En wilde ik 't maar gedoogen,
(Voor geenen val verveerd)
Dan wierd soms 't speelziek Rozeke
Klein Emmeken zijn peerd...

Zoo snelt de dag daarhenen
Dier levensblijde jeugd, -0 kon zij eeuwig duren,
Die schuldelooze vrengd!

(I) Uit de Gedichten rem Frans de Potter, ter perse bij S. Leliaert en A. Suffer en C'.
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Hij en Zij.
Als hij 't schoone Betje ontmoet,
Loopt hij als verloren;
•
Zijn gezicht wordt rood als bloed,
Ja zelfs bei zijn ooren;
Hij slaat zijn oogen schuw ter zij
Jongens ! dat doet hij.

Eiken dag, na halver tien,
Staat zij fiks aan 't deurken,
Met 'nen langen hals te zien
Of hij toeft in 't Steurken...
Daar woont Mieke, een vals:she prij,
Meisjens, zoo meent zij .

Laat Zij Jan den bakker uit,
Gij moest haar zien beven!
't Schijnt wel of zij nooit een duit
Had voor 't brood gegeven...
En zij stamelt... God weet wat !
Meisjens, zij doet dat.

Moet hij vroeg een boodschap doen,
Baas leeft van zijn renten :
Jan en keert niet vóór den noen.
Zonder gist of krenten.
't Brein wordt hem zoo log als brij :
Jongens, zoo is hij.

Blinkt hem 't huisjen als een star
Tegen uit de verte,
Meer dan 't wiel van zijne kar
Draait hem hoofd en herte.
Ja, 't draait ales aan zijn zij :
Jongens, zoo is hij.

't Gaat met Betje al even knap
In het keuken-draaien :
Zij roert peper in den pap,
Mostaard in de vlaaien;
Klachten helpen noch vermaan
Meisjens ! 't houdt zoo aan.

o Gij allen, die mij hoort,
Zit zoo niet te spotten !
Zegt mij liever wat er stoort
Bij die jonge zotten ;
Roept er wijze docters bij,
Of ze sterven, hij en zij !

De Koninklijke Vlaamsche Academie hield hare maandeIijksche zitting den 17 October. Aan de orde van den dag was een
brief van den heer Ruzette, gouverneur van West-Vlaanderen, om een
voorstel der Academie te vernemen, over een aantal aan het fransch
ontleende titels van ambtenaren, ten einde die zooVeel mogelijk door
echt nederlandsche te doen vervangen. De leden, de vraag reeds sedert
eenigen tijd bestudeerd hebbende, keurden met groote meerderheid de
vertalingen goed.
De heeren Gezelle, Hanssen en Willems werden benoemd, om,
te zamen met het bureel, in de volgende zitting personen voor te
stellen, ter bekleeding der plaatsen, opengevallen door den dood van
de heeren Delgeur en Nolet.
Men vernam verder een verslag over de werkzaamheden der
Bestendige Commissie, door de heeren Gaillard en Stallaert. Er is
besloten tot de uitgave van een gedeelte van een handschrift, aangekocht door de belgische regeering uit de beroemde verzameling van het
kasteel Cheltenham, namelijk : Die seven vroeden van Rome (De septem sa_pientibus), uit de vroegste middeleeuwen.
De heer Paul Alberdingk Thijm gaf verslag van een onlangs
verschenen werk des heeren Baumker in Nederkruchten, in de Rijnprovincie (bij Venlo), bevattende de uitgave van een handschrift der
Fideicommisbibliotheek, te Weenen, een groot aantal Nederlandsche
liederen van 1350-1550 met de zangwijzen bevattende. Uit deze beschouwing bleek opnieuw dat een aantal nederlandsche liederen in de kerk
werden gezongen, dat in de kloosters deze liedeien dikwerf door een
klein sermoen werden ingeleid, en meer andere bijzonderheden, van het
grootste gewicht voor de zedegeschiedenis.

VERBETERINGEN.
Het gebrekkige latijusche afschrift van eenen ondergeschikten ambtenaar der hoogeschool in de zestiende eeuw moet hierboven op
bl. 503, vlg., volgens nader onderzoek aldus gelezen worden.
Postremo declaravit Dominus rector quod propter singulares quasdam qualitates qua in Domino et magistro justo Lipsio, jurium licentiato et linguae latinze professori (lees professore) reponitur (lees
reperiuntur) proposuisse Dominis deputatis an ne placeret eidem
Domino Lipsio in processione que tune factura erat in adventu nostorum (lees nostrorum) principum nomen
. . . (blz. 504) referri; quare posuit in deliberationem universi;
tatis an ne dicta Dominorum deputatorum resolutio placeat et ex- unanimi omnium quinque factum (lees facultatum) deliberatione conclusit.... singu1arum factum (lees facultatum) vocetur.
blz. 503 1. II Acta lees actzs.
ib. 1, 18 Actu lees acta.
Op blz. 186 lees men niet Albrecht, maar Albert Tottmaan
meer algemeen christelijk (van Albertus), doch minder duitsch.

Blz. 189 noot I. Niederheitmann te Aken is gestorven. Ic:1
weet niet waar de viool is heen gekomen.

+
Verzoeke op bl. 174 achter noot 2 te lezen : « Gerrit Schoemaker
zegt evenwel in zijne aanteekeningen omtrent zijnen vader, dat hem
vier boeken werden opgedragen. »
Bk 653 : Bethseba, lees Bethesda.

0.IA *IA

MIA

\2 , ^

'4

^

*-

.^^.

P 44

WWW

+/P

*IA MIA

^
^/•p• ^ V 4,^

Mial 40,

eel Ew141

..v\61.,.

.^Vr^ ^.•

.^`k.
f ^^ ^^,
, •.
444 ‘44 444 444 ‘2T4 444 444
WW

444 'eq.' 4/T4 4Te 4T4 444

^^^

^V,•

.i ^,

^.

,44,0 Wt.

:cn1oufarthi win btu jaargang 1888.

I.
rilot

óer

*mew ffutiin, r0tfi6tonrffoeCitcgen, VIaten,
Iffengtfingen,

BOUWKUNST.
Kunst en wetenschap in de friesche kloosters Roozendaal en Bloemhof,
te Wittewierum, in de dertiende eeuw, door Steph. Beissel .•
•
13
De aloude abdijkerk van Postel, door Th. Welvaarts
281
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Ter gelegenheid van het zegefeest der « Gulden Sporen » door P. A. Th. 75
279
Vogelverschrikker
Standbeelden, door Alb. Th,
415
SCHILDER-, TEEKEN-, PLAATSNIJKUNST, ENZ.
Joost Cornelisz. Drooch-Sloot, door J.-B. Nordhoff ...........
29
Idem (slot) met aanteekeningen van Obreen, L. Riegel, B°" Breugel
141
Douglas, enz.
39
De Salon te Brussel, in 1887, door M. De Ticheler
6o
De houten plaatsnijder J.-L. Krafft, door Karel Piot
De plaatsnijder Theodorus van Berckel, door graaf Maurin Nahuys
•
65
De eerste vlaamsche schilderschool, door James Weale , .
67
72
Wederlegging, door Edward Van Even
Andries en Gerrit Schoemaker, door graaf Maurin Nahuys, 158, 313, 426, 529
207
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Hiëronymus van Aken, door J. Hezenmans
, 293
De tentoonstelling der XX, te Brussel, door R. Van Bastelaer ..
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Alphonse Asselberghs, door M. De Ticheler .
309
Albrecht Durer en « De vier Temperamenten » door J. Dankó •
• 349
Tentoonstelling van L'Essor, door M. De Ticheler
393
Gezelligheid, door denz^ifde .. .....
.. 421
De tentoonstelling in den Kunstkring te Brussel, door Jules du Jardin , 440
Bijzondere kunstzaal (G. Guffens), door M. De Ticheler
441
De Antwerpsche Tentoonstelling, door J. du Jardin • .
, 641
J. C. Drooch-Sloot, door L. Pulinckx . •
653
De Sixtijnsche Madonna (Raffaël's Madonnas. Het naakt in de schilderkunst),
. • ...... ........ ,
door E. Frantz ...
656
Over Wansmaak, door de gravin M. N... • ......
, . 761
Tentoonstellingen te 's Gravenhage, 's Hertogenbosch en Antwerpen, door
P. Alb. Th.
............... • 764 1
TOONKUNST.
De speeltuigen te Babylon, door G. Vanden Gheyn ...
81
De viool en hare bespelers, door Alb. Tottmann
187, 333
Iets over Kerkzang, De Kerkz. bij de Israelieten, door G. Vanden Gheyn
323, 44 5, 547
Verzameling van oude speeltuigen, door Alb. Tottmann .... > .
, 457
Een nieuw Oratorium. Franciscus van Edgar Tinel, door Th. Schmid, S. J. 629
DICHTKUNST, LETTEREN, TOONEELKUNST,
Jacob Cats in kunst- en drukwerk, door Jos. Alberdingk Thijm . ... 193
Vondel als lierdichter, door N. van Reuth . . .. . ..... 196, 362, 465
Eerrijk de Putte (Erycius Puteanus), door Edw. Van Even, 221, 371, 482, 559
De Vier Heemskinderen, door P. Alb. Th
... 498
De Meiningers, door denzelfde
625
Vosmaer en Nolet de Brauwere van Steeland, door Jos. Alb. Th. . . . 669
Dirck Volckertsz. Coornhert gevangen te 's Gravenhage, door Jan ten Brink. 678
De Rhijn, (episch-lyr. gedicht van De Geyter)
773
Roteken en Emmeken, Hij en Tij, door Fr. de Potter . . .
778

KUNSTNIJVERHEID .
(DRUKKUNST, BOEKBINDERIJ, FABRIEKWEZEN)

De oudste lofrede op den uitvinder der boekdrukkunst (Gutenberg), den
t sten Januari 1427, door A. von der Linde
Dc boekdrukkunst voor den pauselijken stoel, door denzelfde . . .
Nog eens Gutenberg, (Dr Pfaff over het Unicum)

91
97
245
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NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.
Een drievoudig doctoraat aan de Hoogeschool van Leuven, op den 13 11 Oc103
tober 1722, door Edw. Van Even . , ..........
Justus Lipsius en de aartshertogen Albrecht en Isabella te Leuven, door
....
5o1
•
Karel Piot
Een Akensch gezantschap te Brussel, in 1781, door R. Pick .583
De inboedel der heeren van Brederode op slot Batestein, door J. Hofman. 595
Cornelis Hop 's reize door Duitschland, door Jhr. R. van Pabst van Bingerden. 693
CHRONIQUE DES EXPOSITIONS INDUSTRIELLES, RAPPORTS
D'ASSEMBLÉES, DISCOURS, ETC.
Le Grand-Concours international des Sciences et de l'Industrie de Bruxel, 118
.....
les 1888, door baron A. de Fierlant ....
..
. . . 246
Exposition locale d'Ixelles, door denzelfde ....
•
La Hollande, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Grand-Concours • 252
254
Correspondance de Munich et de Berlin
Expositions d'art industriel a La Haye, a Barcelone, a Melbourne . . 255, 256
255, 391
Exp. 'de Paris 1889
Discours sur l'enseignement dans les écoles professionnelles etc prononcé
. 383
•
..
..
par M . Ern. Slingeneyer ...
.. .
..
... 391
Expositions a Bologne et a Vienne ......
Exposition d'Art rétrospectif au Grand-Concours de Bruxelles .... 392, 51t
619
•
.. . ..........
Idem, door B" de Fierlant ..
505
.
•
Exp. des Arts décoratifs a Bruxelles, door J. du Jardin
Le Congrès archéologique de Charleroi, door R. Van Bastelaer . . .. 757
NEDERLANDSCHE LETTEREN IN HET BUITENLAND.
De nederlandsche letteren in Frankrijk, Lettre à Frédéric Mistral, door
122
graaf L. de Backer. .....
.7
Le' troisième centenaire de la naissance de Vondel, par le même ...
258
Vondel te Rijsel en te Parijs, door C. Looten
BOEKENKENNIS.
(CRITISCHE OVERZICHTEN) .

('Lie ook hieronder de alphabetische lijst).
132, 262, 401, 55,17
Aankondigingen en advertentién
Richard Wallaschek, Aesthetik der Tonkunst, door P. Alberdingk Thijm. 176
Edmond Vander Straeten, La Musique aux Pays-Bas avant le XIXme
183
siècle, door denzelfde
Wilh. Hohoff, Die Revolution seit dem 16. 3ahrhundert im Lichte der
517
neueren Forschung
519
W. Opzoomer, Het klooster van Diepenveen.
•
519
door
P
Mb.
Th
De
sevenste
bliscap
van
Maria,
K. Stallaert,

784

INHOUDSTAFELS VAN DEN JAARGANG

i888.

Una, Lars Dilling ...
520
M. Emants, Adolf van Gelre, door P. Alb. Th.
521
Georges Cumont, Le felon de présence de l'acad. imp. et royale des sciences
et belles-lettres de Bruxelles, 1772. 1794, en jetons d'étrennes des gouverneurs généraux de la Belgique Albert de Saxe-Teschen et MarieChristin3, 1780-1793.
522
K. Bramer, Nationaliteit and Sprache im Keinigreich Belgien ..... 522
G. Jonckbloet, Isaias
523
Al de gedichten van Alb. Rodenbach, door P. Alb. Th
645
Hilda Ram, Verhuizen
646
A. Namèche, Jean IV et la fondation de l'Univ. de Louvain .
• 646
P. Bets, Zout-Leeuw, door A. T.
646
Bolsward, Kunstgeschiedenis, door Jos. Alberdingk Thijm
725
H. Haerynck, San Boendale en Tyne eeuw, door Alb. Th. ..
732
De Antwerpsche feesten en de heer Segers, door denzelfde ...
741
A. Geelhand, Baronne Dons de Lovendeghem, door L. Stratenus
731
W. Acquoy, Het geestelijk lied in de Nederlanden enz., door W. Baumker. 739
Ch . Arendt, Monographie de St Quirin
727
•
R. Tjaden Modderman, Het oudste Faust-drama, enz
728
Karl Engel, Zusammenstellung der Faustschriften en Das Volksschauspiel
Doctor Faust
728, 729
J. Brans, Schimmen en Schetsen.
729
J. Brouwers, Vondel
730
A. Joos, Raadsels voor het vlaamsche volk, door P. Alb. Th . .
. . 737
A. Jong, Het hypnotismus als geneesmiddel
738
L. Leefson, Voor de jeugd!
.
... 738
J . Martens, In Schotland .
738
L. Buyst, Licht en Schaduw ..
738
G. Rahstede, Studien gu La Rochefoucauld's Leben and Werken, door
P. A. T
745

PLATEN.
Projet d'ensemble du Grand-Concours international de Bruxelles 1888
117
Het meer van Bethesda, door J. C. Drooch-Sloot, (museum van Antwerpen),
zincographie naar eene teekening van L. Pulinckx .... .. .
144
Andries en Gerrit Schoemaker, portretten en fac-simile's naar eene teekening
van graaf M. Nahuys.
158
Portret van den kunstschilder Edward von Steinle .......... . 210
Gurnemanr onderricht Pargival in het ridderwegen, héliogravure naar
eene voorstelling uit den cyclus Pargival van E. v. Steinle
219
Grondplan der tegenwoordige kerk van Postel ...... ....
280
Muurvlak en gevel der abdijkerk van Postel
282
Koorstoel van idem.
286
Kapiteelen der halfzuilen Z. W. en N. W. van idem .......
287
Reliekenkastje van idem (vignet),
290
Kandelaar uit de abdij van Postel...
292
• •
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Na de Vischvangst, phototypie naar het beeldwerk van Charlier
• 399
Eerrijck de Putte (Erycius Puteanus), portret naar Pet. de lode ...
482
Geslachtswapen van Schoemaker (vignet). . . . .
546
De Vliegende Schildpad (vignet)
.. 564
Het meer van -Bethesda, (naar de schilderij van den heer Goossens te
Gent) door J. C. Drooch-Sloot
653
De Sixtijnsche Madonna (steendrukplaat naar de schilderij van het museum
van Dresden) .
656
Chateau de Solre-sur-Sambre ..
760
Partie du transept et chceur de l'église de l'abbaye d'Aulne
76o
MENGELINGEN : BIJLAGEN, BLADVULLING, enz.
Overzicht van Tijdschritten .......
..... 262, Ooi, 523, 646, 745
Lijst van schrijvers en tijdschriften .......... ...... 279, 755
Wedstrijd van humoristische teekeningen.
279
Verbeteringen,
408, 78o
Prijsvragen der Kon. Vl. Academie ........
4.07
Welkomstgroet
5
Na een half jaar . .
409
Van Manderscommissie
528
Die seven vroeden van Rome
799
Bulletin francais. Overzicht der hoofdartikelen van aflevering I .
•
^
127
Idem II
26o
Idem III.
397
Idem IV .
... 513
•
Idem V . .
644
Idem
VI
.769

786
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1888 ZIJN GENOEMD,

BESPROKEN OF AANGEKONDIGD.
Acquoy, (Geestel. lied in de Nederlanden 268, 739
Aelst, Paul van der, (Heymonskin. .. 266
der) .
Alberdingk Thijm, Catharina (Tijdschrift)
269
Alberdingk Thijm, Jos.'Volksalma2i4, 267
nak)
Alberdingk Thijm, Paul (Wohlthatigkeitsanstalten).
. . 274
Alexandre, N. (Vie des peintres) . 156
Arendt, Ch., (St-Quirin) ..... 727
158
Auwera, J. Vander
aader, F.
B
Baumker, W.
Beelen . . .. , ..
Beer,T. de, (Kerstmis van den

355
739
451
Porte-

269
f
Beets, N.
484
Beissel, Steph., (St-Viktorskirche zu
272
Xanten)
263
Bes (Leeren zien)
Bets, P. (Zout-leeuw) . . 134, 265, 646
276
Bette, Paul
Bo, L. De, (Idioticon) .. , ... 2b4
. . 265
Boddaert, M. (Aquarellen) .
725
Bolsward (kunstgeschiedenis). . • 725
Braakensiek (plaat).... . . .. 27o
Brámer, K. (! J a'ti onalitát and Sprache in Belgien)....... . . 522
Brans, J. (Sciaimmen en Schetsen) . 729
Bredius ('s Rijks museum) (Oud262, 264
Holland),
276
Bruning, J.
329
unwick
euille) •

Bruyn, D. de,
484
Buyst, L., (Licht en Schaduw) . . 738
Campe, F
354
Carus
658
Cavalcaselle
656
Cerexhe, M . ... . .. . . 1 7 5, 273
Cochin, H. (Colonna) (La vérité et
le mens. dans l'hist.). ... 268, 134
.. •
Conway, M.
Crowe ....
656
Cumont (Le jeton de présence de
1'Acad. des sciences, etc. en 17 7 21794; et : Jetons d'étrennes etc) . 522

Damme P. Van
Dehaisne (Art en Flandre, etc.) .
Delbeke, Julius (Brugsche Metten).
Delpech, Henri
Descamps .....
Desclée, De Brouwer (art chrétien).
Dirks, J. .
.

33o
271
271
273
294
263
546

mants, Marc. (Ad. van Gelre) . . 521
Engel, K. (Faust) ...... 728, 729
222
Even, Ed. Van
Fah, Ad. (Gesch. der billenden
267
Kunste).
Feiten, J. (Beitrag zur Kirchengesch.
... 268
268
des 13. Jahrh.), ....
Flament, A ....... . . . . 277
Francotte, H ...... . ...273
. 273
Frantz, E., ... o , ... .
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282
ams . .
.,
666
Garrucci, P
731
Geelhand, Alf. (B onne Dons)
Génard, P., (Antwerpsch Archi evenblad)............
263
773
Geyter, J. De, (De Rhijn).. ,
Gheyn, G. Vanden, (Speeltuigen te
Babylon) .
271

Habets J.
277
Haerynck, H . (Boendale)....
732
Haverkamp, D. ......
275
Hebbelynck, Ad...... 84, 86, 87
Heckner, G., (Handbuch der Kirchl.
Baukunst) ... .
133
Hefele, von.
734
(Rev. de fart chrétien)
263
Heller ...
354
Heiss, A
273
Henne am Rhyn, Otto .
273
Hersfeld, L. von
736
Hessels ]. (inventing of printing) .
93
Heucking, H.
663
Hinse, J., (handleid. bij het teekenen) . . . .
263
Hodgkin, Th.
273
Hoenig, F., (Cromwell).. ... . 267
H&hlbaum, C., (Stadtarchiv zu
C(51n)
264
Hohoff W. (Revolution) . .
517
Hubner
357
J onckbloet, G. (Isaias).
Jong, A. (Hypnotisrrus) ... .
Jonge van Ellemeet, Jhr. W. de
Joos, Am., (Raadsels) . .. .
Joris, St.
Jungmann, Bern.......
Jungmann, Jos., (Aesthetik).. •

523
738
193
737
581
276
272

Kaufmann, L. (Albrecht Durer) . 133
Koppier, P. . .... .. • • 277
Kluyver, A., (Woordenboek) . • . 263
Koehler, C...... , ....
274
Koninck, L. De
629
Kraus, F.-X. . . .
. . . 277
Kugler
356, 361
ahaye, L... .
L
Laspeyres, E. (Gesch. der volks-

273

wirthsch. Anschauungen der Niederlander)
35
Leefson, L., (Voor de jeugd)
738

1888.
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Lemonnier, Cam., (La .Belgique) . 271
Lenormant .. ........ 85, 87
Linde, A. von der
273
' , 269
53
.
Loersch
h (Niederrhein).
(
)
269
Loon, G. Van
164
Ludhardt
356
Martens, J. (In Schotland)
738
Meerwaldt, N. (handleiding bij het
teekenen naar platen) ....
263
Merz
357
Michiels, Alfr. (Memlinc) .. 74, 296
Modderman, R. Tjaden, (Faust) . 728
Moll, W. .
291
Moltzer .. ,
Moorrees .. ....... • . 678
150
Muller, S.. ...
Muntz,Eug.(Bibliothèque duVatican)123
Nahuys van Horstmar - Ahaus ,
522
Graaf Maurin . .
Namèche (Artevelde), (Jean IV) 270, 646
Neuwirth, Jos...... ..
273
...
Nolet de Brauwere .
. 669Nolten, F....... .
. 274
pzoomer, W., (Het klooster van
ODiepenveen)
......... 51q
26
Otto
Overstraeten Van, (Un publiciste
be i ge)..,....
269
273
Pecht, F
Perk, (Hroswitha)
268
Pfaff, F., (Heymonskinderen) . 266, 498
Philippe, T. (Origine de l'imprimerie) 96
Picqué, Camille, (Vondel)
271
207, 502
Piot, Ch.
Potter, F. De (Huiselijke Godsdienst
onzer voorvaderen), (Rozeken en
Emmeken), enz. . .
132, 778
734
aepsaet
R
Rahstede, G., (La Rochefoucauld). 745
Ram, Hilda, (Verhuizen) . .
. . 646
Reichensperger, Aug. (Steinle) 21 3, 215
226
Reiffenberg, Bon de
ann, Aug.... .... .283
Renard
356
Rettberg
Reusens, F. (Eléments d'archéolo26, 551
gie)
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Rodenbach, Alb., (Al de gedichten) 646
Roever, M. de, (Oud-Holland) . . 264
Rogge, H., (Archief voor Nederl.
Kerkgeschiedenis) ....... 268
Roos van den Berg, (De Bibliograaf) 262
231, 48q
Ruelens, Ch.
Ruelens-Stappaerts, L .....: 235
Ruyten, (Smiets' gedichten). • • • 268
f . . . 277
Scherr .•.. e .
Schill, Th.
275
Schmid, Th., S J
644
357
Schmidt, W..........
• • 734
Schmidt, K
Schneider, L.
277
266
Schnell, Eug., (St Nicolaus)
741
Segers, Gust.
...... 561, 579
Seri-tire, M.
g3,396
Sieber, L
Sighart
264
Simons, L., (Tooneel) ...
• 505
Slingeneyer, Ern .• .....
Smiets (Gedichten) zie Ruyten.
272
Soer (Vesper)
273
Specht, F.
657
•
.....
Springer
Stallaert, Karel, (Glossarium van verouderd e rechtstermen, enz.)
111, 133, 134, 519
Starck, (Systematik der Arch ologie) 3'1
Steinle, (Parcival) .... . . 215, 265
Straeten, Edm. Vander (La Musique
. 183
aux Pays-Bas, etc,) ... .
142
Sulzer

1888.

(i) \Tasconceiios Abreu, G. de . . 328
Verwijs
743
Vigouroux
83, 89
Villot, (Tableaux du Louvre) ... 143
Viollet-Le-Duc . , ....... 286
Viotta ............. 33q
Vloten, Van ....
... 484, 492
Voort, J. Van der, (N. Belg. Illustratie)
262
Vorsterman van Oyen, A. .. 313, 43o
Vosmaer . .
669
Vries, R. de (Catal. van boeken over
nederl. taal- en letterkunde) . . 134
\Vaagen, G........ . •
356
Wagenaar
319
Wagner, F. .
277
Wallaschek, R. (A esthetik der Tonkunst
179
Wauters, A. (De Vlaamsche schilderkunst).
70, 299
73
Weale
Weiss (Kosti mkunde) .... go, 187
Wesselig, J. (Repertorium fur
Kunstwissenschaft)
33
Willems, J. .. . . . .. . . ,. 56o
662
Winkelmann ....
Winkler Prins, (Leeswijzer) • • 264
Wit, Paul de ....
459
Woltmann
356, 36o
661
Wolzogen, A. von .
. 151
Wurzbach . ....
13
Wijbrands, A
13
Wyss, G. von ...

Tinel, Edg. (Franciscus) . , 276, 629
Una, (Lars Dining)

52o

Zahn
Zucker

356
358, 36o

(i) De namen met «van » beginnende zie men op de aanvangsletter van het
tweede deel des naams, bijv. Van Overstraeten op letter 0.

