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Prins Boubettiiin -I-.
NDER het bereiden der verzending,
terwiji de laatste hand gelegd wordt
aan onze Januari-aflevering, verspreidt
zich, met ontzettende verr.issing, de doodsmare
van Z. K. H , den geliefden Prins Boudewijn
Leopold, tot heden de vermoedelijke troonopvolger, de trots zijner ouders, de hoop der
toekomst van Belgie, een der hooge Beschermers
van de Dietsche Warande.
Wij haasten ons de woorden van eenen
onzer medestrijders voor kunst- en taalbelangen
tot de onzen te maken, om het rouwgevoel
te vertolken, wat ons in deze oogenblikken
overmeestert..
Alleen die troost blijtt ons over, welke
de christelijke stemme van Het Land, zaterdag,
24 Januari, in waardige kianken verkondt.
« Hij leefde als kristen, en stied zooals hij
geleefd had.
Elken Zondag vond men hem regelmatig op zijne
bidplaats in de kerk van St-Jaak-op-Caudonberg, waar
hij de 1 i-uren-mis bijwoonde.
Het is insgelijks de eerw. beer Van Roy, pastoor
van St-Jaak-op-Caudenberg, die onvervvijld ontboden
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werd in 't paleis der Regenciestraat, en den stervende
tot het ontvangen der laatste HH. Sakramenten voorbereidde. De priester zegde hem « dat het enkel aan
het gebed te danken was, dat zijne zuster, de prinses
Henriette den moed en de kracht had, het wreede
lijden te verdragen, dat zij tijdens hare ziekte te verduren had.
— « Ik weet wel, antwoordde de prins, dat ik
gebeden noodig heb, en ik bid u, vergeet mij in de
uwen niet. »
Alhoewel de prins geenszins bewust was van het
groot gevaar dat hem bedreigde, bereidde hij zich toch
met een bewonderenswaardigen moed tot den naderenden dood.
Ten half zeven bediende M. Van Roy den doorluchtigen zieke.
De Graaf en de Gravin van Vlaanderen, prins
Albert, prinses Josephina, gravin Ida van der Burght,
de baronnes Snoy, graaf Theodoor d'Oultremont, kommandant Burnell, de kolonel du Roy de Blicquy, de
kapiteinen Bosmans en Terlinden, de majoor Jungbluth
woonden alien deze laatste kerkelijke plechtigheid bij en
waren bij den laatsten snik van Z. K. H. tegenwoordig.
Daar .sloeg eensklaps het scheidingsuur !
De stervende prins, welke tot het laatste oogenblik zijne tegenwoordigheid van geest behield, luisterde
aandachtig naar de gebeden der stervenden, die de
priester met halve stem voorbad.
Ten half twee begonnen de oogen van den zieltogende te verflauwen ; met een gebroken blik bezag
hij nog eene wiji de weenende omstanders ; de pols
verzwakte en vijf minuten later had de wreede dood
zijn vernielend werk verricht.
Hopen wij dat prins Boudewijn een beter leven
is ingetreden....
Den Vlamingen vooral is het afsterven van prins
Boudewijn een bijna onherstelbaar verlies.
Immers prins Boudewijn was een Vlaming, een
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Vlaming met hart en ziel, een Vlaming, die het lijden
en strijden zijner taalgenooten met innige belangstelling
volgde.
Ook i g de droefheid der Vlamingen grenzeloos.
Aan al de lokalen der Vlaamsche maatschappijen hangt
de vaderlandsche vlag, in rouvvfloers gehuld, half top. a

De vanen zij wapperen niet meer , het
rouwfloers belet hun 't ontplooien. Zoo is de
vreugd die 't hart deed kloppen van al wie
ridderlijke deugd en oprechten zin weet te
schatten verflenst.
Een schitterende lichtvonk is als een komeet
door het luchtruim geijld. Geene wetenschap
kan Karen terugkeer berekenen, maar een
hoogere Beschikker van luchtruim en planeten
schijnt ons toe te roepen :
, Er is een wederzien !
ALB. Di.

loning

Went III ts

K was een jongeling van een twintigtal
jaren toen de welwillende, ridderlijke
koning Willem II van de wereld scheidde.
Met de geestdrift van de onbevangen jeugd
riep ook ik bij de intrede van Z. M. Willem III,
te Amsterdam uit een open venster aan Dam
en Kalverstraat gelegen den nieuwen koning
een geestdriftig , Hoerah ! , toe en juichte bij
de hernieuwing van het koningschap, toen kort
te voren onze fransche naburen het droevig
voorbeeld van 't omwerpen eens troons hadden gegeven.
De nieuwe, jonge, krachtige Willem III
reed ten paleize, vertrouwende op het aanhankelijk karakter zijner onderdanen, welke
het gegeven woord nooit zouden breken.
Ook de koning heeft zijne onderdanen nooit
teleurgesteld. Hij heeft de toenmaals jongst
herziene grondwet met vorstelijke eer en trouw
gehandhaafd en uitgevoerd. Zijne katholieke
onderdanen voelden zich niet als tegenstanders
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maar als vrienden zijner regeering. Hij had
zelfs de grootmoedigheid hun toe te laten naar
Italie te trekken om ook hunnen geestelijken
vader te beschermen, toen deze door den
Franschman (Le fils dine de l'Eglise!) aan
zijne vijanden werd overgeleverd.
Van de andere zijde vonden de uitgestootenen van Duitschland en Frankrijk, die verlangden in vereeniging een geestelijk leven te
leiden, in Nederland toevlucht en vrijheid.
De koning lenigde den nood zijner onderdanen van alle zijden ; met daden en woord
trad hij persoonlijk offerend op.
Willem III legde ook nieuwen balsem op
de wonder die in 183o waren geslagen. Hij
toonde door zijn bezoek te Brussel niet alleen

den wil om oude veeten te vergeten, maar
bracht tegelijk hulde aan de vredelievende
bedoelingen zijns vaders en aan die van den
pauselijken Stoel, welke in overeenstemming
met den toenmaligen kroonprins de geheele
scheuring tusschen Noord en Zuid had willen
voorkomen.
Willem III huldigde daarin ook de gerechtigheid en ridderlijkheid van Belgie's koning,
Leopold II, die, van dezelfde vreedzame gevoelens bezield, de belangen der stamgenooten
van het noorden gelijk die zijner eigen onderdanen ontziet en bevordert,
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De beide koningen waren te zeer overtuigd van de waarheid, dat, wanneer de staatkunde der groote mogendheden ook heeft
gewild dat Noord en Zuid der aloude Nederlanden voortaan gescheiden wierden en onder
twee Hoofden zouden staan, hunne volken
voor wetenschap en kunst dezelfde belangen
hebben te verdedigen en hunne samenwerking
niet dan gunstig op den bloei daarvan kan
werken.
Gezegend daarom zij de nagedachtenis van
koning Willem III, die de hand heeft geleend
tot een verbond waarin kleine volken elkanders steun, vertrou wen, bescherming moeten
zOeken en steeds zullen vinden.
Hij ruste in vrede !

Het Groothertogdom Luxemburg verloor
met den koning der Nederlanden ook tijdelijk
zijnen vorst.
Eenige dagen na den afdruk der zesde
aflevering van de Dietsche Warande van 1890
trof ons het doodsbericht.
Intusschen heeft heden de edele Regent
den groothertogelijken troon beklommen, zich
reeds door zijn yolk gehuldigd gezien, en er
reeds het medegevoel van verworven.
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Willem, August, Karel, Frederik, Adolf
van Nassau, geb. d. 24n Juli 1817, oudste
zoon van hertog Willem I en Louise van Saksen-Hildburghausen volgde reeds in 1839 zijnen
vader in de regeering. Kloek en energisch
wederstond hij in het revolutiejaar 18 48 de
omwentelingsbewegingen in zijnen staat.
In den oorlog tegen Denemarken stond
hij aan 't hoofd eener duitsche legerafdeeling;
hij hield in het jaar 1866 de oostenrijksche
zijde, ten gevolge waarvan Nassau bij Pruisen
werd ingelijfd. Na lange verhandelingen werd
die toestand, door het verdrag van September 1867, bevestigd.
De ridderlijke hertog toonde zich evenwel
voortdurend eenen oprecht duitschen, vaderlandslievenden vorst, vuoral toen hij, in 't jaar
1870, aan het lokaas van Napoleon III weerstond en het zonder aarzelen afwees.
DE HOOFDOPSTELLER.

DICHTKUNST, LETTEREN.

Yigaro'o wad,
NOVELLE NAAR DE NATUUR,
door F.

SMIT KLEINE.

E Figaro van onze gemeente Zonderhoven, —
eene lange, smalle straat met stijve, spitse
woningen en geen enkele strook boschgrond,
— is, ofschoon 62 jaar tellend, zoo vlug als een jongen
van 20. Zijn blank geschoren, blozend gelaat, het tikje
koetsiersbaard van de slapen tot het jukbeen, zijne
levendige, grijze oogen en de gestadige glimlach om zijn
breeders mond — dat alles zou Andreas Houssaar nog
niet tot die kwikzilverachtige persoonlijkheid maken die
men bij ons ke pt; wat hem tot de jongeren van ons
dorp maakt is de zwier en de lenigheid waarmeé hij
zijn slank lichaam voortbeweegt en de losheid, waarmee
hij langs grachten, straten, landwegen heenstapt.
Deksels, (1) Andreas heeft het zoo druk! Hij heeft
twaalf ambachten en geen enkel ongeluk. Den tijd van

(1) Een onschuldige vloek, in pl. van « Duivels ».
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November tot Februari laat hij daar, maar antlers, van.
Februari tot November zijn er, behalve enkele broodbakkers en de nachtwachts geen twee lieden, die vroeger het
bed uit zijn dan Andreas. Alvorens een ander het morgenlicht zijne hulde behoorlijk brengt, heeft Andreas de
zon al zien opgaan, al gaat hij niet eens met de « kippetjes op stok ». Hij begint met in 't vroege ochtenduur zich zelven bij den neus te hebben, iets wat een
mensch gewoonlijk aan anderen overlaat. Als hij zich
goed glad geschoren heeft, gaat hij het kook fornuisje
opstoken en weldra koffie zetten. Dan terwijl de koffie
« doorloopt » — want hij lust geen ongefiltreerde
koffie — zet hij zich op den houten scheerstoel met
steunplaatje voor het achterhoofd van den patient, die
geschorel words, en gaat zon- en regenschermen herstellen. Op zijn uithangbord — een barbiersvoorhuis
met blinkend scheermes en helgroene paraplu tegen de
schouw gespijkerd — heeft hij in een der hoeken een rood
schild door den verwer doen aanbrengen en daarop
leest men in verzilverde letters : « Andreas Houssaar,
scheerder — paraplumaker — olieverkooper. » Met dat
laatste beroep is op een tak van nijverheid gewezen,
welke onzen Andreas een kleedduitje voor zijne kleinkinders
bezorgt. De olieverkoop betreft de Haarlemsche wonderolie in het midden der I7 ?' eeuw door Cornelis Tilly
uitgevonden, in den handel gebracht en door geheel
Nederland nog heden ten dage onder de kleine burgerij
als een algemeen onfeilbaar middel tegen allerlei kwalen
en ongemakken beschouwd.
Houssaar, die voor zijn doen veel met den verkoop
verdient, is een der grootste bewonderaars van het vocht,
dat hij te gelegener tijd, uitbundig aanprijst.
— 1k wil je nu maar een ding onder de aandacht
brengen, vadertje, je neemt de olie of je neemt ze niet.

FIGARO ' S WRAAK,

7

Neem je ze, dan ben je met een fleschje twee Brie eraf;
neem je ze nu niet dan kom je toch later bij mij en
kost het je op zijn minst tien a twaalf flesschen.
De aangesproken jichtlijder maakt tegenwerping
maar Andreas herneemt
— Nou Been praatjes meer, vadertje, als het je niet
bevalt, betaal je niet. DdAr, neem maar mee'l Probatum est. —
En de overblufte man neemt een fleschje van het
Haarlemsch wonderproduct , dat de Noord-Hollandsche stall haast even beroemd heeft gemaakt als het
orgel van Sint-Baaf, de Damiaatjes en de bloembollen.
Met vrouwen bezigt hij een ander middel. Hij werkt
minder op hare lichtgeloovigheid dan wel op haar
ijdelen zin. De bleekneusjes voorspelt hij door de olie
een kleurtje en de roodwangigen een verbleeking, en
ofschoon hij weinig antlers dan in den Zonderhovenschen
scheerwinkel de geneeskracht der olie prijst, steekt hij
ook somwijl de loftrompet over haar aan « den rijkdom » onder zijne kalanten. Want « de rijkdom » —
hoogstens nit tien gezinnen to Zonderhoven bestaande,
— heeft Andreas evenzeer noodig als de minder gegoede
dorpelingen. Hij scheert in de gedaante van dien- of
staatsieknecht den gebaarden of baardeloozen rijkdom bij
plechtige gelegenheden, buigt als een knipmes voor de
gasten en feestgenooten, neemt de bediening van den
disch, het kunstig voorsnilden der vleezen, van wild
of gevogelt keurig waar, kondigt met luide stem den
drank aan, waarmeé elk nieuw gerecht wordt besproeid
— Sjateau de Merle, Sjambertijn, Sjampagne — bedrijft
nooit een onhandigheid, glimlacht altijd en kaapt met
behendigheid fijne cigaren van den gastheer. Ook is
hij — een naam in Zuid-Nederland meer gebruikelijk
dan in Noord-Nederland — leedaanzegger en zoo

8

FIGARO'S WRAAK.

zijn er dagen in zijn veelbewogen !even dat Andreas
Houssaar 's morgens Iced aanzegt, 's middags in vreugde
leeft en 's avonds van blijdschap straalt. Maar het is
beter voor de rust van zijn huisgezin, dat dit laatste
niet dikwijls gebeurt, want op die stralen van blijdschap
volgen altoos wolken van droefheid bij onzen dorpsFigaro. Dan grauwt en snauwt hij tegen zijne schoondochter Martha, scheldt haar uit voor al wat leelijk
is en vemijt haar, als het heel hoog loopt, den dood
van zijn kleinkind Willem, Floris. Martha verwenscht
dan ook in stilte de verlovings- en bruiloftspartijen,
waarop vader Andreas in dienst moet wezen, want al
die blijdschap van anderen loopt voor haar op ve-cdriet
uit. En soms voor haar niet alleen ; dan komen haar
twee kinderen — Andre en Pautje — er ook aan te
pas. Andre is I2 en Pautje 1 o jaar en alles wat grootvader haar spaart, deelt hij nit aan Martha's kinderen en
dat kwelt haar rneer dan zij zeggen kan, en doet haar
onwillekeurig zekeren angst koesteren als er weer een
bruiloft of een ander feest in aantocht is bij den Zonderhovenschen « rijkdom n.

II.
— Morgen Meneer 1 Mooi weer van daag, Meneer!
Meneer moet er uit ; Hoes is er Meneer, orn U te
scheren, Meneer!
— Heeee... wat?
— 't Is al half negen Meneer, Hoes is er... coin
u te scheren, u trouwt van daag Meneer!
— Je vvéerlicht dat's waar ook, Hoes. 1k sliep zoo
verdraaid vast. Mooi weer, zeg je, he?
— Mooi voor de plechtigheid Meneer?
— Wacht maar even. 1k kom dadelijk.
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Na eenige oogenblikken pauze, waarin Hoes op
de zitkamer zijn scheermes aanTet en zeepwater maakt,
klinkt de stem uit de slaapkamer :
--- Is 't koud, Hoes?!
— Vinnig Meneer , antlers goed weer voor de
plechtigheid.. vindt U niet me...?
Een jonge man — Baron Wingerd — treedt in
nachtelijk gewaad de kamer binnen. Houssaar buigt
diep voor hem en begroet hem tevens met die soort
vriendelijke gemeenzaamheid, waardoor het onbeduidende wat hij zegt een aardig, schalksch tintje verkrijgt .
Hoes stond daardoor in het geheele dorp als een grappenmaker bekend. TerwijI hij den jongen man het
gelaat inzeept, praat hij maar steeds door :
Mooi winterweer, Baron, uitmuntend voor de
reis. Naar Parijs heeft Meneer me verteld. Er is maar
een Parijs, zeggen ze bier altijd, maar daar geloof ik
niemendal van. Geen wéerlicht, met permissie, Meneer...
— Wat zeg-ie Hoes?
— Nils Meneer; even stil zitten ; ik moet je
pique-fijn maken. je trouwt maar eens, Meneer.
— Da's om den drommel to hopen, Hoes.
— Chut, chut! Silence ! zegt de Franschman.
— « En nu » vraagt na eenige minuten de geschoren
jongman en veegt met een handdoek van zijn gelaat de
vlokjes schuim, die het scherpe scheermes van Andreas
Houssaar onaangetast liet. -- En nu wat praat je over Parijs, Hoes?
— Parijs, het Babel onzer dagen, zeiden ze in mijn
tijd Meneer, en dat zal nog wel zoo gebleven zijn
dertig jaar later, niet waar, Meneer?
— Licht mogelijk.
— Nou, juist daarom is er meer dan een Parijs,
Meneer, want er zijn zooveel Babels, en zoo schrome-
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lijk veel Jezabels, Meneer. Morgen, Meneer, sterkte,
Meneer.
— Je bazelt, Hoes.
— Om u te dienen... van middag, Meneer.
Door de korte pauze die Andreas tusschen de eerste
en tweede zinsnede liet, is het goede humeur bij den
jongen man teruggekeerd en een hartelijke lach wordt
den vertrekkenden scheerder achterna gezonden, die
over eenige uren in een staatsierok gekleed bij den
huwlijksmaaltijd van den jongen Secretaris der gemeente
Zonderhoven als dienstknecht zal tegenwoordig zijn.

III.
Een tiental minuten later treedt Andreas bij den
Notaris binnen. De Notaris, een zestigjarig man met
norsch uiterlijk, staat aan een hoogen lessenaar te
schrijven. Zoo in lien zelfden stand herinnert Houssaar
zich den Notaris op hetzelfde uur dertig jaar achtereen
te hebben aangetroffen. De Notaris is even stilzwijgend
als Houssaar praatziek is, en niet zelden gebeurt het
dat een « Hou je mond » den eeuwigen babbelaar
's morgens intoomt.
— Morgen, Notaris, zegt Houssaar onderdanig en
buigt zeer diep.
— 't Is laat van morgen, gromt de Notaris.
..... Om u te dienen, Notaris.
— Whbblief?
Een beetje opgehouden bij den Secretaris.
— Ben je daar al geweest?
Urn u te dienen, Notaris.
En ik dacht..... maar komaan maak voort.
Zeker, zeker. Mooie dag voor de plechtigheid.
Koud, maar schoon. Ze spraken van tien graden vorst,
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maar da's een ziertje te veel, mijns erachtens, en wat
dunkt Uwe, Notaris?
De Notaris heeft hierover geen dunk ; althans hij
zwijgt. Houssaars mes schraapt langs en over de kin
van den Notaris. Eensklaps wenkt deze dat de bewerking een oogenblik gestaakt worde.
— Wat bl... scheelt er toch van morgen aan je mes?
— 't Kan te scherp zijn, Meneer.
— Je tong is te scherp, maar je mes is bot.
— 'k Wou wel eens men dat er een tong bot
werd, dan wed ik dat U nooit meer tong at.
— Hou je mond, en zet je mes aan.
— Om u te dienen, Notaris.
— A propos van dienen.... dien jij van middag, zorg
dan dat je het even vlug doet als de laatste maal bij
den Burgemeester. Getreuzel is vervelend.
— 1k zal er voor zorgen ! Nog vlugger als m'n
zoon mocht helpers, Dienaar, Notaris!
— Je zoon?
— Ja, Notaris.
— Is-ie dan terug?
— Sinds gister.
— En hoe maakt de Graaf het?
— Bovenstbest, Notaris.
— Laat 'em dan maar mee komen.
— Om u te dienen Notaris. Dienaar, Notaris ! En
Houssaar verlaat het kantoor.
Het slaat juist negen uur op de dorpsklok als
Andreas uit de woning van den notaris treedt, en
nu op een sukkeldrafje zijne andere kalanten gaat
bezoeken. Hij heeft ze in alle soorten : jongen en
ouden, armen en rijken, vriendelijken en norschen,
somberen en vroolijken, achterdochtigen en y ei trouwlijken en -- daarvoor juist verstaat hij zijn beroep en
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is hij als een voortreffelijk barbier gezien — hij is al
naar de vaste of wankele gemoedsgesteldheid van zijn
kalant meebrengt, vast of wankelend in de zijne. Hij
lacht met de blijden, hij treurt met de treurenden;
met de sluwen is hij achterdochtig, met de vertrouwlijken vertrouwlijk en bij de norschen zwijgt hij als
het moet, om des te voorkomender bij de vriendelijken
te zijn. Plooibaar als cen stuk stopverf, plooit hij
zijne denkwijs naar die van zijn kalant. Roomsch is
hij bij den pastoor en protestant bij den domin6 en
wie hem kent weet dat hij Heiden hij den vrijdenker
van het dorp is — het dorp telt er een — en zeker
eenmaal per dag Jood zou zijn, indien hem het geluk
te beurt viel den Rabbi te scheren. Maar de Rabbi
blijft ongeschoren.

IV.
Baron en Barones Wingerd tot Wingerden-Groeneveld zijn vertrokken. Andreas is een van de laatsten
geweest, die het jonge paar met een servet, dat over
zijn arm hing, toewuifde. « lk ken hem al meer dan
Lien jaar. Eerst droeg hij een knevel, toen een baard,
toen weer niets, en nu alleen een knevel — ik heb
hem nog nooit uit z'n humeur gezien. Een best mensch ;
de jonkvrouw krijgt er een beste man aan ..... Ja wel
Meneer, om u te dienen... koffie ? En Cognac? In de
veranda ?! Jawel. » — Houssaar's bespiegelingen werden
door de norsche stem van Notaris Groeneveld gestuit
en Andreas bedient kort daarna een achttal heeren in
de met azalia's, camelia's en andere cierplanten getooide
veranda. Een uit koperen hanglampen door groote
lichtkappen getemperd schijnsel vult de ruimte waarin
een mengsel van geuren zweeft, door fij:le, welriekende
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bloemen, door zachte vruchten en pittige wijnen uitgewasemd, en waarin weldra donzige tabakswolkjes heenglijden. Behalve de Notaris, wiens stemming altijd norsch
is., zelfs heden bij het huwelijk zijner eenige dochter,
zijn de heeren in eene stemming als overal ter wereld
na een feestdisch van soortgelijken aard wordt aangetroffen en die voor alle ontwikkelden de beste standaardmeter hunner beschaving is. De heeren hebben « schouwiteiten » verteld, hate toespelingen op de refs van den
jongen Meneer en Mevrouw fluisterend geuit en zijn
gaandeweg in dien half dommelachtigen toestand geraakt
waarin zwakke karakters de flauwhartigste vertrouwlijkheden opbiechten en de eigenliefde oude en jonge mannen
tot de opgecierdste verhalen prikkelt, uit hunne lang
vervlogen of pas begonnen liefdesperioden.
--- Die ouwe Hoes hier zou-je van zijn prouesses
kunnen vertellen, bromt de Notaris, maar 't is natuurlijk jaren geleden.
— la en ook van den stommen streek, dien hij
beging, zegt een gast.
-- Liefde en verstand gaan nooit sarnen, antwoordt een tweede.
— Maar je behoeft loch niet altijd stomme streken
to begaan bij de liefde, meent de gasthecr en denkt
aan zijn eigen voortreffelijkheid, het best . gebleken door
zijn tweeden echt met de schatriike dochter van zijn
patroon, waardoor hij in schoonvaders notariaat getreden
was en schoonvaders brandkast had mogen openers.
— Van de lien doen het er negen.
— Een troost voor de tegenwoordige jongelui, die.....
..... niet meer trouwen tenzij op goede waarborgen, zegt Meneer Van der Huiden, agent in menschen dierverzekeringen, en dat juich ik toe, dat juich ik
zeer toe, Notaris.
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---- Nou, waar blijf-je nu met je Houssaar? vraagt
de zwager van den Notaris, die een schandaaltje ruikt
en dreigt to gaan snorken als hem niet spoedig wat
prikkelends wordt geboden.
— Ze zeggen, fluistert de gastheer, dat die zoon....
van hem van z,er goeie familie is, van uitmuntende
familie, meer mag ik niet zeggen, heeren, maar ik begrijp
dat het voor de meesten ruin genoeg is, ha, ha, ha!
Van de zeven aanwezige heeren weten vijf, die van
andere plaatsen komen, niets van het geval, en hunne
nieuwsgierigheid wordt niet weinig bestookt door de
bestudeerde achterhoudendheid van hunnen gastheer, de
twee anderen hebben indertijd meer van de zaak vernomen en wat de Notaris verzvveeg, wordt hun op
geheimzinnige vvijs van weerszijden meégedeeld.
Als na eenige minuten de oude Houssaar buigend
de veranda binnentreedt en onder zijn stralendsten glimlach doet hooren : « Mevrouw wacht de heeren in
het salon », zijn de blikken van alle acht mannen
eensklaps als evenzoovele puntige pijlen op hem gericht
en duidt een haastige oogflikkering van Houssaar zelven
en een lichte beving van zijn onderlip op de wetenschap dat « de Notaris weer eons voor de duizend en
zooveelste maal aan den babbel is geweest ».
En als de heeren aan mevrouw's uitnoodiging gehoor
geven, de sigaren neerleggen, de glaasjes leegdrinken
en de veranda uittreden, vraagt de zwager van den
Notaris geheimzinnig : « En wat was nou eigenlijk
zijn stomme streek? »
— Wel, antwoordt de agent in personen en veeverzekeringen, dat Hous het kind erkende.
— Ja, da's vervl. .... stom, mompelt de zwager
van den Notaris.
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V.
En dat babbelen van den Notaris hindert Hous
altoos en het zal hem blijven hinderen, juist omdat
de Notaris zoo eigenaardig babbelt, en in plaats van
zijnen mond zijne schouders, en in plaats van woorden
blikken bezigt. Hij dacht het van morgen al. De
Notaris zou het hem vandaag weer leveren. « En hoe
maakt de Graaf het? » had hij hem dezen ochtend
op het kantoor toegebromd. De Graaf! juist, zijn
zoon Otto moge dan al niet de gravenkroon voeren,
dat hij de zoon van eene gravin is, weet nieniand
beter dan Andreas Ioussaar, scheerder, paraplumaker,
leedaanzegger en olieverkooper te Zonderhoven. Hij,
Andreas, is dertig jaar geleden de minnaar geweest van
eene gravin, die hem een zoon schonk in een vergeten
oord in de Alpes Maritimes, waar Andreas hem
onvervvijld na de geboorte op de mairie als zijn kind
erkende en vervolgens pals over kop naar de residentie
terugkeerde. Toen hij zich met zijn zoon te Zonderhoven kwam vestigen, was Otto tusschen de 3 en 4 jaren.
Indertijd had de welgegoede bevolking der residentie
het schandaal van de veertigjarige gravin De Bordez,
— die met den nauwelijks acht-en-twintigjarigen huisknecht Andreas Houssaar op vertrouwelijken, ja, al te
vertrouwelijken voet stond, - gesavoureerd.
— Bepaald ridicuul! had een fat uit de groote
wereld uitgepiept, toen hem het verhaal van het vertrek der gravin was gedaan. « Bepaald ridicuul a son
age, en wat zal de grandpapa geplukhaard worden ! »
Doch ofschoon de Graaf de Bordez schatten bezat,
en niet anders wachtende was dan dat hem een veer van
eenige duizenden zou getrokken worden, had hij zich daarin deerlijk misrekend. En juist die misrekening ergerde
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hem doodelijk. Dat zijne allerzonderlingste dochter
Ottilie nog schande over zijn naam bracht, op een
leeftijd, dat men eene dwaasheid bij dwaze vrouwen
het allerminst verwachtte, het ergerde hem minder dan
de onuitstaanbare verwatenheid — want van fierheid
kon bij dat slag van menschen zonder wapen of blazoen
geen sprake zijn — van dien Ruy Blas, die zijn geld
versmaadde en zich bovendien op rechten liet voorstaan, waar hij niet anders dan schaamte, gedweeheid
en hebzucht had verwacht.
-- Liever had ik dien schurk een ton gegeven,
dan zooals nu bij hem in blanco te staan, mompelde
Graaf de Bordez, en liet er opvolgen : « Als Ottilie
in Goc-Isnaam maar was blijven leven ! »
Doch Ottilie was op een dorpskerkhof in het
departement der Zee-Alpen teen dagen na de geboorte
van Otto Houssaar gaan rusten en de strijd om het
door Andreas erkende kind was tusschen den ouden
Graaf en den jongen knecht twee jaren daarna begonnen.
Hij was geeindigd met den flood van den ouden Graaf,
in wiens testament een legaat van f i o ooD. — versproken was aan Andreas Houssaar, « wegens trouwe,
langdurige diensten mij en mijner familie bewezen ».
Kort daarop had Andi eas den bijna vierjarigen Otto,
die totdusver bij eene oude dienstbode ait de grafelijke
familie verbleef, tot zich genomen en was hij met zijn
zoon en eene andere, ongehuwde zuster naar Zonhoven
verhuisd, waar hij spoedig door aankoop eigenaar was
geworden van het scheerderswinkeltje met den aankleve van dien. Daar Notaris Groeneveld uit de residentie afkomstig was en zijne vestiging te Zonhoven
nagenoeg met die van Andreas was saamgevallen,
kende Notaris Groeneveld het verleden van Andreas en
verzuimde hij in den regel geene gelegenheid er zonder
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omwegen haegenaamd over te praten. Het stand nu
eenmaal bij den Notaris vast, dat Houssaar aan dat
liefdesavontuur zijne voor dat soort menschen weelderigen levenstrant te danken had en dat Andreas' eigenliefde zoo ongemeen daardoor was gestreeld, dat hij
den nu welhaast 3ojarigen zoon Otto inderdaad met
innigen wellust aanschouwde en niet in hem den aanstaanden dorpsbarbier, dock den ontkroonden jongen
Graaf de Bordez-Houssaar zag. En daarin bedroog de
Notaris zich niet, en had hij zich als man van zaken ook
niet kunnen bedriegen, daar hij sinds meer dan 25 jaar
het grafelijk fortuintje bestierde en zoo goed bestierd had,
dat het reeds tot i8000 gulden was gestegen, hetgeen
volgens de Notaris wel het dubbel had kunnen bedragen,
indien « Meneer de Graaf » niet zooveel geld noodig had.
En in zekeren zin had « Meneer de Graaf » ook veel
geld noodig. Zijn geheele opvoeding — indien als zoodanig
een reeks van toegeeflijkheden jegens het jonge kind,
den zwakken, dwingzieken jongen en den ongestadigen,
driftigen jonkman aangeduid mocht worden — was
kostbaarder geweest dan van eenig kind uit zijn stand.
Eensdeels had de vader dat opzettelijk, anderdeels onwillekeurig verricht ; eensdeeis uit trots, anderdeels uit
zwakheid, en over 't algemeen was de aard van den
opgroeienden jongen zoo heerschzuchtig gebleken, dat
de goedige Houssaar zich daarvan geen andere verklaring kon geven dan die voor hem uit het blazoen :
ye foule et moule der de Bordez sprak, en hij dus
in zijn eigen zoon, uit dat Grafelijk bloed gesproten,
het ongetemde everzwijn zag, dat in het moederlijk wapen
den grond omwoelde, en zijn forschen kop uit dartele
speelschheid in de weerbarstige aardkluiten drukte.
Ook mocht een groote factor van Houssaar's toegeeflijkheid jegens zijn zoon nimmer worden vergeten : Op
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de portretten van zijn grootvader de Bordez, in zijn
jeugd genomen, geleek Otto als twee druppels water.
Dezelfde kleine mond, dezelfde spitsgebogen kinlijn,
dezelfde plooi op het breede maar lage voorhoofd, en
dezelfde, dat is de allerfraaiste, zilverblonde hairdos en
de fijne, scheermes, zeepkwast en waterbekken schuwende hand. « Ja, ja, te weerlicht er zit ras in !
mompelde de vader dikwijls, als hij met welgevallen
zijn zoon aanschouwde, en van lieverlede was het gewoonte bij den goedmoedigen vader geworden, alle
fouten, alle misslagen, alle gebreken van zijn zoon niet
slechts te -verklaren, niet slechts te vergeven, maar ook
te vergoelijken en er groot op te gaan uit hoofde van
zijne afkomst, en uit dank daarvoor. Er was dan ook
naar uiterlijk en kleedij een merkbare tegenstelling tusschen vader en zoon; een contrast dat min of meer
lachverwekkende afmetingen had aangenomen, toen Otto
op 2I jarigen leeftijd uit Brussel en Parijs terugkeerde,
waar hij zich in het. bescheiden beroep van zijn vader,
tot een duizelingwekkende hoogte, althans in eigen oog
en naar eigen woord, bekwaamd had. Te Zonderhoven
bevielen de zaken hem zeer matig. Hij wilde terstond de
vaderlijke zaak uitbreiden, hervormen en naar de eischen
des tijds inrichten, de bron der Haarlemmer olie stoppen,
de .paraplan dichtslaan en het leedaanzeggen anderen
overlaten ; doch daarvan wilde de oude Houssaar niet
hooren. Hij kende Zonderhoven; hij wist hoe men er
ruimschoots zijn brood kon hebben, wist ook hoe knap
zijn Otto was en welk operatieveld voor hem openstond doch bier te Zonderhoven zou die kunde toch
nimmer kunnen blijken, ja die hervormingen op niet
antlers dan misrekening en verlies uitloopen. Als hij
dan volstrekt trouwen wilde met de kamenier van freule
waarom toch niet met de freule zelve ?
Sarabande
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dan moest hij maar een zaak in den Haag of
Amsterdam beginner op den grondslag van en met
het talent uit Brussel en Parijs meégebracht. En Otto
Houssaar was op twee-en- twintigjarigen leeftijd in de
residentie een kapperszaak begonnen op de Fransche
leest geschoeid, waarin de Hollander na drie jaar tijds
een aanmerkelijk deel van zijn fortuintje en nog een
f. 20,000 schuld achterliet.
Met hangende pootjes was Otto andermaal bij Papa
komen inwonen, thans met zijne vrouw en twee kinderen, en Andreas had aan ieder, die het hooren wilde
verteld, dat « de menschen in den Haag » nog niet
genoegzaam bekend waren met het stelsel door Otto
toegepast, want dat hij antlers schatrijk zou zijn geworden.
Voorloopig moest « de jonge Graaf » zich nu maar
in de verouderde zaak van Papa behelpen tot tijd en
wijle Papa zijn scheermes en kapperschaar mitsgaders
zijn steek en lamfer aan den wand of den kapstok zou
hangers. Intussclien zou hij nu zijn best doen Otto
met de geheimen van zijne kunst vertrouwd te maken
en meer bijzonderlijk met de manieren waarop men
met het Zonderhovensche publiek in zijne diverse schakeeringen moest omgaan. In die tijden zijn er harde woorden
tusschen vader en zoon gevallen. De oude Houssaar
had ve.'.1 respect voor zoonliefs kunde, maar de wijze
waarop hij haar hies te Zonderhoven aanwendde, dacht
hem ten eenenmale ongeschikt om kalanten te trekken
en te behouden.
—

VI.
— En wil ik je eens wat zeggen, het gevolg van
dat alles zal zijn, dat jij en je dochter op een gegeven
oogenblik op straat zitten, bromt de Notaris den ouden
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Houssaar toe, die hem een kleine hypotheek van f. woo
is komen opzeggen, omdat hij geld noodig heeft.
-- Meneer de Gra,,f heeft weer schulden gemaakt,
niet waar ?
— Schulden, is het woord niet Notaris, maar hij
zou naar... 't Luiden...
Wel zoo nog mooier? Wat moet-ie daar uitvoeren?
-- Een kinderplicht vervullen op het graf van
zijne moeder.
Houssaar heeft die woorden met zooveel rust
uitgebracht, dat de Notaris er verwonderd van is, en
hij den uitval, dien hij beoogde, den te goeder trouw
zijnden vader bespaart.
-- Wanneer moet het geld er zijn?
— Over zes weken als het kan, Notaris.
— Het kan, het kan, alles kan. Het geld is er
voor den duivel. Laat-ie het van middag komen halen.
Zes weken later vertrok Otto Houssaar, pseudoGraaf de Bordez naar Provence om er zich op het
graf van zijne moeder, de Gravin, te zonnen in
dergelijke a fkomst.
Na zijn terugkeer deelde hij zijnen vader mee, dat
hij vast besloten was aan de Taak eene uitbreiding te
geven, de Haarlemmer olie en de parapluies aan kant
te zetten en zich meer bijzonderlijk toe te leggen op
de haarsnijkunst en den aankleve van dien. Dat aan
den verkoop van toiletartikelen — reukwater, zeep,
sponsen en poeders — een groote uitbreiding zou
gegeven worden, sprak van zelf. Hij had daarvoor
reeds te Parijs een contract met zijne vroegere patroons
gesloten. Voor het leedaanzeggen en het regelen van
begrafenissen en uitvaarten stelde hij zich niet langer
beschikbaar. « Papa » diende daarvoor te zorgen of
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andere hulp te zoeken. Een diner of souper bij « de
groote lui », daarvoor zou hij nimmermeer als « aide 0
te vinden zijn. Hij ! Hij het yolk bier aan tafel bedienen ? Neen, dat was al te dwaas ! Behalve de Baron,
en den gemeentesecretaris, was er in de heele gemeente
Zonderhoven niet. een, die in de schaduw van zijne afkomst
kon staan. Daarbij gevoelde hij volstrekt geen roeping
voor dat beroep zijns vaders; hij was voor « coiffeurparfumeur » in de wieg gelegd en hij kon bier te
Zonderhoven na verloop van tijd een clientele krijgen,
die ruim verdiensten voor zich en zijn gezin zou opleveren. « Papa » moest maar het geld, zijn geld, van
den Notaris opvragen.
— Otto, Otto, zegt de jonge vrouw van Houssaar
Junior smeekend, doe het niet, doe het niet, wees
voorzichtig, denk hoe het in den Haag is gegaan.
— In den Haag?! Nou ja, mensch, toen vcias ik
21 jaar, en je weet zelf wel toen hebben we het royaal
aangelegd.
— Royaal aangelegd? vraagt de oude Houssaar,
die in het voorhuis een regenscherm zit te herstellen,
en kijkt boven zijne brilglazen uit.
— Royaal pipa, da's te zeggen zooals bet iemand
als mij past, royaal en niet royaal al naar men het
gewend is.
— Gaf je zoo soms aan je vrinden een dinetje
met sjampie? grunnikt Andreas, en een zeer vergenoegd
glimlachje speelt om zijn mond en straalt uit zijn
oogen, die hij met welgevallen op zijn zoon richt.
— Nou, zoo'n heel enkel keertje is dat gebeurd.
Ha! ha! ha! laat Otto lachend hooren.
— En waren jullie, dames er dan ook bij ? vraagt
Andreas aan zijne schoondochter.
— ja, de dames waren er ook bij ! zucht de jonge
vrouw van Houssaar.
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— Kom, mensch, wees toch niet zoo chagrijnig,
zegt Meneer de Graaf, dat is immers al zoo lang
geleden.
— En de beeren zijn betaalcl! voegt Andreas er
bij. En jullie hebt het plezier beet gehad.
-- Noemt u dat plezier, vader? 't Waren slempen plemppartijen, zooals ik ze nog nooit bij de freule
bijwoonde, zelfs al was er groot diner in den zomer.
— Nou, nou, zwijg maar. Jij voelt zoo niet wat
iemand van goede familia aan zich zelf verphcht is, en
't is al zoo lang geleden, niewaar Pipa ?
— Een ander keer wordt er beter opgepast, vrouwtje, zegt de oude barbier vergoélijkend tot zijne schoondochter, en knipoogt tegen zijn zoon alsof hij zeggen
wil : « Arm schepsel, van onzen adeltrots heeft Ty
geen begrip. »

VII.
Drie jaar later zag men op zekeren Sint Nicolaas
ochtend Andreas Houssaar met gebogen hoofd en zonder
glimlach orn zijn mond op zijn sukkeldrafje de kalanten bezoeken. « Ze weten het toch allemaal ! » mompelt Andreas, als hem de een of ander dorpsgenoot
een « Goeien Morgen » toeroept. Bij sommigen klinkt
een nootje van medelijden, bij de meesten iets schrils
in dien roep : « Ze weten het toch allemaal, daar
heeft de scheele wel voor gezorgd ». Met « den scheele »
bedoelde Andreas een gepensionneerd Majoor der artillerie, die in letterlijken zin de vraagbaak van Zonderhoven was, met dien verstande dat de Majoor er zijn
speciale koerier op nahield, die hem elken dag, ja
ieder uur de . belangrijkste schandaald6péches bracht.
Vijf minuten later was het geheele dorp met den inhoud
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'bekend. Die speciale koerier was de Majoor zelf. Hij
was de populairste man van Zonderhoven ; hij sprak met
een ieder en een ieder sprak met hem, en als hij niet
sprak dan verdichtte hij. Zoo wierp hij den schijn van
waarheid om de mogelijkheid van een of ander feit,
en aangezien hij altoos achter de gordijn van zijn
venster zat te gluren en behoudens zijn middagdutje
en zijn sociaeitsuurtje niet anders deed dan gluren of
praten met Jan en Alleman, was zijn gezag in het
weten der dingen zoo groot bij de welgezinde Zonderhovensche bevolking dat men eenig door den gluurmajoor gegist feit op korter of langer termijn gebeurlijk
achtte.
De Majoor prat op zooveel giskracht, verzuimde
nooit, indien zijne voorspelling vervuld werd, zijn
profetenmantel wijd uit te slaan en op een welbehaaglijken toon zijn ondervrager toe te brommen : « Nou,
wat heb ik je gezegd, he? ! » Zoo had de vraagbaak
dan ook reeds veertien dagen na de vestiging van
Houssaar junior in den fraaien winkel met dikke
spiegelruiten en fransche odeurs en parfumerien gezegd :
« je zult zien dat het spaak loopt, het affuit smakt
met de caissonrijders tegen de vloer. » En eer een
maand ling de winkel van Houssaar senior en junior
geopend was, wist heel Zonderhoven dat de Majoor slecht
weer had voorspeld en dat de boél vroeg of laat zou
misloopen.
Op Sint-Nicolaasochtend was de Majoor vroeg
opgestaan. Hij was 's avonds van de residentie gekomen
en daar had hij 's middags « de Graaf » gezien met
een... met een meisje aan z'n arm. « Nou wat heb ik
je gezegd? » vroeg de Majoor 's morgens aan zijn
barbier, den concurrent van Houssaar, tom deze hem
de « zaak » van « den Graaf » meedeelde. De heele
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rataplan op, en « de Graaf » er van door. Ik heb het
je immers drie jaar geleden al voorspeld. Met wie is-ie...
— Er van door? vraagt piepend de barbier. Met
de linnenmeid van den Baron.
Nou wat heb ik je gezegd?! Het moest die
juffer Mientje zijn. Toen ik laatst met den Notaris
bid zijn schoonzoon, den Baron, dineerde... Kerel doe
me zoo'n pijn niet of ik neem je concurrent...
Volgt door den gluurmajoor een eindeloos verhaal
aan den barbier over majoors fijnen neu's en scherpen
blik in het speuren naar het schandaal.

Aan den avond van dien St-Nicolaasdag komt
Andreas laat tehuis. Afgeschreid. afgemat en verdoft
wacht hem zijne schoondochter. Zij bemerkt niet terstond
in welken toestand Andreas is, daar hij zich in een
fraaien leunstoel van het vernieuwde winkelkamertje
driftig laat zakken, en somber voor zich uitstaart. « Hij
heeft er toch veel weet van », denkt de jonge vrouw,
vermant zich en met zachten tred op hem toegaande,
fluistert zij : « Wil u koffie, vader? »
Die vraag wekt hem uit zijne gepeinzen. Er flikkert
een straal van woede in zijne grijze oogen en een
vuistslag op de tafel gaat vooraf aan zijn woorden
« Wel hies en ginder, heb ik me zoo'n wijf?!
Koffie! koffie! Tatata, laat hij schrikwekkend hooren.
Sjampie moet ik hebben, den heelen nacht sjampie,
niks antlers als sje. sje ..sjampie! »
En zich dan in zijne voile lengte oprichtend,
schreeuwt hij der ontstelde vrouw toe : « Dat is het
'em juist, jij met je burgertrienmanieren, koffie, koffie,
koffie, kon dien aristocraat niet voldoen, jij waart geen
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vrouw voor 'em, voor m'n lieven, besten, edelen,
braver zoon, voor m'n lieven Otto. Een pottetrien
was-je, een keukenmeid bij hem... Meneer de Graaf!
Geef je me voor den d... sjampie, ik wil sjampie, ik
wil sjampie 1 »
— Als-je niet heel gauw stil bent, vader, komt
Jochem de smid bier weer, net zooals verleden maal.
— Jochem? Jochem ! 't kan me niks ..... Otto!
Otto! Wil ik je eens wat zeggen : Jij met je koffie,
koffie..... jou had-ie niet moeten trouvven ..... Wel nou
nog mooier, minstens een freule, minstens een gravin
zeg ik je voor den..... En na een fellen vuistslag op
het midden der ronde tafel bedoeld, maar tegen den
rand neergekomen, volgt een slag en een krakend
geraas van aardewerk en blik.
Als Jochem de smid op Martha's angstig geroep
van « Buurman ! buurman ! » binnentreedt ziet hij
de scherven van het koffiegerei op den grond.
Een tiental minuten later is de vader van Meneer
De Graaf te bed gebracht en slaapt hij zijn burgerlijken
roes uit, dies hij op het souper van den Baron Wingerd tot Wingerden haalde.

VIII.
— Hous, ben jij van daag niet jarig?
— Te dienen B'ron, te dienen.
— Nou dan kerel, dat het volgende jaar een boel
beter voor je zij dan het vorige, boor. Belabberde tijden
heb je doorleefd, he?
— Te dienen B'ron, te dienen... maar Meneer Papa
— hiermee wordt Wingerd's schoonvader de Notaris
bedoeld -- heeft me prachtig de hand gereikt. Hous
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saar doelt op de loyauteit van den brom-Notaris, die
den grafelijken inboedel en den grafelijken kapperswinkel
zonder berekening van onkosten verkocht heeft en, wat
meer zegt, Houssaar met schoondochter en twee kinderen in een klein huisje plaatste, waarvan de Notaris,
als eigenaar, voorloopig geen huur verlangde, hetgeen
een zeer kras feit wend geacht, althans voor een Notaris.
— Ja, daar heb ik zoo iets van gehoord, maar
m'n schoonvader mag je nog al lijden Hous.
— Ik hem ook B'ron, ik hem ook, alleen is ie me
in een ding..... Eensklaps houdt Houssaar op, als voelde
hij een dwaasheid te zullen gaan zeggen.
— In een ding tegengevallen, meen je Hous ?
— God bewaar' me! Nee', Meneer B'ron, nee', tegengevallen is het woord niet; heb ik gesproken van.
tegenvallen, nee' toch?
— Non mee gevallen dan 1
— De B'ron maakt gekheid, ik bedoelde dat de
Notaris me alleen buiten de koers is geloopen met
een ding.
— Met Otto ?
— Hoe raadt u het zoo B'ron?! Ja, met Otto.
Meneer uw vader had gewild dat... de jongen zuiniger,
bescheidener geleefd had ; dat ie een spaarpotter zou
geworden zijn en wat ze zoo noemen een goed echtgenoot en vader. Maar nou vraag ik je, Meneer de
B'ron, als me zulk bloed als Otto had en van zulk
een afkomst was.... Nou vraag ik u. B'ron....
— Nee', dan is er veel te vergeven, zeer veel,
zegt de jonge Baron en een onmerkbaar fijne glimlach
krult zijne lippen.
— Dat zei ik ook B'ron. « Notaris, zei ik : u heeft
gelijk, gelijk als de advocaat Brugman, die altijd gelijk
had ; ik heb den jongen toegegeven, ik heb wel wat
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schuld aan Otto's ongeluk, maar wat zal ik u zeggen,
Notaris.... ik kon den mooien jongen niets weigeren
net als aan zijn moeder. Ik was trotsch op hem en
had er plezier in zijn vader to zijn..... »
Terwijl hij nu haastig het zeepbakje, den spanriem en het scheermes opbergt, ruischt als een streelend
muziekaccoord door Andreas binnenst : « de vader van
een Graaf ! »
En kort daarna, als nog de nagalm van dat betooverend accoord in hem voortzingt, ziet hij nabij het
kerkhof de Decemberzon tusschen het kantwerk der
witgepoederde laryxen tintelen en een gloender zon
rust voor hem op, bestraalt een door cypressen en
oranjeboomen omgordelde zerk en in weemlend gouden
schrift danst voor zijn oog :
Ici. rej5ose en Dieu
JULIE, OTTILIE, MARIANNE

Comtesse DE BORDEZ.

Priez pour elle.

De legentte Ur 4tifige Tkunera
Ilan IR*men, (1)
door K.

STALLAERT.

E heilige Kunera is in Zuid-Nederland schier
onbekend, ofschoon hare lotgevallen aan die der
heilige Ursula en haar vroom gezelschap verbonden zijn. De « Levens van de voornaemste heyligen
en roemweerdige persoonen der Nederlanden » (Mechelen,
182 9 , in 4 bd.) handelen over de H. Ursula en hare
gezellinnen op den g l en dag van October , maar
gewagen niet van de Rheenensche Kunera. Haar naam
staat in een zeer klein getal onzer kalenders geboekt.
De Ldgende de Sainte-Ursule selon Crombach (2) spreekt
van haar slechts ter loops en plaatst haren marteldood
en la vale de Rhen (du Rceulx)!! De bibliographie
van den beer Louis Petit (3) maakte ons, onzer Nr. 1058,
bekend met de keurige verhandeling van den Neer
N. C. Kist « De Reenensche Kunera-legende, in
betrekkin bc, tot die van Sinte Ursula en de Eltduizend

(1) Een stadje in de prov. Utrecht op den rechter Rijnoever,
nabij Arnersfoort.
(2) OCTAVE DELEPIERRE, Album pittoresque de Bruges, avec
texte historijue. Bruges, 1837, in-4`).
(3) Louis D. PETIT, Bibliographie der middelnederlandsche
taal- en letterkunde, door de Koninklijke Vlaamsche Academie
bekroond, 1888, XVI 298.
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maagden, met afbeelding (1), en tengevolge dezer lezing
kwam ons ook « De Memorie van Sinte Kunera »,
door den heer E. Moulin onder de oogen (2). Het schrift
van den heer Kist deelt ons, na een grondig onderzoek van de Ursula-legende, eene Kunera-legende meé,
een proza-verhaal « in den oud-Gelderschen tongval,
met eene hand uit het laatst der XIVe eeuw te boek
gesteld n, door hem in een handschrift der Koninklijke
Bibliotheek aangetroffen. De heer Moulin, in zijn kort
en eenvoudig verhaal van Kunera's leven en flood,
bliift aan die oude legende in hare groote trekken
getrouw.
Het gelukte ons die zelfde legende aan te treffen
in een handschrift behoorende aan de bibliotheek der
Gentsche hoogeschool, in eene soort van Miscellanea,
bevattende een veertigtal schriftjes van geestelijken of
zedekundigen card, meest alien van verschillige handen,
maar ook alien, op een na, herkomstig uit de veertiende
eeuw. Het bedoelde verhaal is op rijm en bestaat uit 724
verzen. Het sternt overeen met het prozaverhaal door den
heer Kist in het licht gegeven, met eenige afwijkingen
van weinig belang, vrijheden welke zich onze kronijkschrijver, hetzij om de vereischten van het rijm, hetzij
dan om aan zijnen zucht naar uitbreiding lucht te
geven, veroorloofde.
De legende van den heer Kist, gelijk de onze,
behelst een dubbel verhaal, namelijk de lotgevallen der
Heilige en hare verheffing, hier getiteld : « Die passie
sum Kuneren » en « Die verheffinge sunte Kuneer »,

(1) N . C. KIST en W. MOLL, Kerkhistorisch archief, tweede
deel, Amsterdam, 1859.
(2) Oversselsche Almanak voor Oudheid en letteren, 1841.
Deventer, IA. 67.
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ginder : « Van sunte Kuneren legende der heiliger
joncfrouwen », en « Translatio Kunerae ». Edoch —
en dit punt is onder het historisch opzicht het gewichtigste — het Gentsch handschrift is voorafgegaan van
een derde verhaal, 't welk wij, naar het laatste vers
van het gedicht, betitelen zullen. : o Van der edelren
Kuneren gheboert ». Ongelukkiglijk wordt het eerste
blaadje ervan vermist, en wie weet welk een nieuw licht
het over beide persoonlijkheden van Kunera en van
Ursula zou verspreid hebben ! Het bestaat thans nog
uit 119 verzen in plaats van 184, die het ons, naar
eene zeer aannemelijke berekening, zou aangeboden hebben.
Wij zien duidelijk genoeg, dat een sermoon uit
het begin der XIVe eeuw aan het Haagsch en aan het
Gentsch handschrift tot grondslag heeft gediend (I) ;
doch aan Welke bron ons eerste verhaal geput is
moet eilaas ! weeral in het duister blijven. Of hebben wij hier slechts to doen met een verdichtsel
den vromen dichter door het lezen der fantastische
ridderromans ingegeven ? Hoe het ook zij, wij durven met den beer Kist, niet alleen voor de Ursulalegende, maar ook voor de bijzondere van Kunera,
gelijk voor de meeste legenden, « hoe wonderbaarlijk en mystisch zij overigens schijnen mogen, aannemen dat zij toch in eenig historisch feit en in
werkelijke gebeurtenissen haren grond hebben ». Wij
koesteren dan ook de hoop, dat de mededeeling van
het verhaal van Kunera's geboorte, ofschoon verminkt,
bij den Nederlandschen litterlievenden lezer zal welkom

(1) Acta SS. Belgii. Sermo in die festo circa seculz XIV
anitium compositus, ex codiczbus antiquitus scriptis et excussis.12 junii . junii t. III.

DE HEILIGE KUNERA VAN RHEENEN.

31

wezen, en dat hem tevens een Dort begrip des inhouds
niet ongepast zal voorkomen.
Ons fragment begint met een gesprek tusschen
eenen jongeling, « een kristenen koningszoon D, en
eene jonge « heidensche dochter », waarvan de zin ons,
uit oorzaak van het vermiste gedeelte, niet al te klaar
is. Gemeld gesprek heeft plaats in een vreemd land,
waar de jongeling uit de gevangenschap door de jonge
dochter verlost was : « si bracht den jonghehng uter
vanghenis ». Ondertusschen komen zij op het vasteland
aan : « sijn over te lande comen », niet zonder voorzien te wezen « van een duren scat ». De vader des
jongelings, die hem flood waande, gaat het jonge paar
te gemoet, verneemt van den liefdeband tusschen beiden
aangeknoopt, en de belofte die het meisje heeft gedaan :
« so wat ghi wilt, dat sal wesen » (wij verstaan dat
zij het heidendom zal afzweren). De vader is erover
verheugd, beet het jonge paar welkom en onthaalt het
gulhartig in zijn hof. De toekomstige echtgenoote wordt
dan ter kerke geleid en gedoopt, en is zoo vroom en
godvreezend geworden
« Dat sij in der Kerken is verheven
Ende vernoernt voor een santinne. »

Stippen wij ter loops aan dat deze jonge dochter
niet Kunera is, maar wel Kunera's moeder.
In de stall nu (men zegt niet welke, maar op
het vaste land) woonde een jood, een zeer vermaard
meester in de astrologic (in de planeten), en het gebeurde,
dat onze jongeling (« deze hertog », zegt de dichter) zekeren
dag aan des joden deur voorbijreed. Deze, hem merkende, roept zijne vrouw en spreekt tot haar : « Hoor
eens, vrouw, ziet gij lien jongeling ? Welnu, die zal
eens vader wezen van eene dochter, die een troost
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zal worden voor alle bedrukten, en door hare deugden
en goede werken een sieraad der Kerk. De jodin was
schoon en bevallig, en de gedachte, moeder te worden
van zulk eene dochter, vervulde haar hart met vreugde
en ontstak in haar eene hevige liefde voor den jongeling.
Zij openbaart hem hare min, en belooft hem schatten,
wil hij haar gunstig aanhooren, doch wordt van hem
smadelijk afgewezen ; onze jongeling was overigens
reeds getrouwd, en wilde zich noch bezondigen, noch
zijner ega ontrouw worden. Ondertusschen baart deze
hem eene dochter, welke in den doop den naam
Kunera verkrijgt. Vader en moeder, de « hertog »
en de hertogin, zijn er des te meer over verheugd daar
zij indachtig zijn der voorspelling van den joodschen
meester, waaraan de gansche levensloop van het kind
beantwoordde.
Van der edelren Kuneren gheboert.
« Uwen wil sal al gheschien;
« Mer en wildi des werden niet,
« Om alle die pijn ende verdriet
« Daer men my mede doden mach,
5 « Des en acht is niet een caf;
« Ic sal bliven by minen Gode
« In alien pijnen ende node. »
Si sprack : « Jonghelinc, soete myn,
« En twivelt niet in uwen syn;
10 « So wat ghi wilt, dat sal wesen,
« Hout u vastelijc aen desen. »
Si bracht den jonghelinc uter eerden,
Uter vanghenis, mit groter weerden;
Si namen mit hem den duren scat,
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15 Ende reisden enen vreedigen pat,
Ende sijn over to lande comen,
Seer tot haerre beyder vromen.
Doe die coninc heeft vernomen
Dat sijn soen is weder comen,
20 Daer hi of heeft bescreyt den doot,
Reet hi hem teghen met vrouden groet,
Ende hiet si beyde willecomen sijn,
Den soen ende die joncfrou sijn;
Hi heeft se ontfanghen in sinen hove
25 Mit vroude ende mit groter love.
Die soen ondecte Baer den vader
Hoet stont tusschen hem beyde gader,
Ende wat hi haer had gheloeft,
Ende si hem weder, die weerde doecht.
3o Doe die vader dit hoerde,
Was by blijde vary lien woerde;
Hy leyt [Het] die dope bereyden
Ende mit groter vrouden to kerken leyden
Si waert ghedoept in Goods eer,
35 Ende dienden Hem hoe lanc soe meer.
Si heeft hoer Gode also ghegheven,
Dat sy in der kerken is verheven,
Ende vernoemt voor een santinne,
Om des edelen Gods mynne.
40 In deser stat woende een jode;
Ic soude swighen herde node
Sijn seer grote meysterij;
In den planeten so was hi
Een groot meyster ghenant,
45 Die beste een die men vant.

Vs. 15. Er staat vreediden.
Vs. 44. Er staat ghenamt.
Vs. 45. Er stoat beeste.
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Op een tijt reet dese jonghelinc,
Dese hertoghe, in waerre dinc,
Te peerde voer des joden doer.
Hi sprac : « Wif, nu hoer, nu hoer!
50 « Siestu desen jonghelinc
« Aldus riden? is seg een dinc,
« Een dochter sal van hem comen
« Tot menichs bedructen menschen vromen.
« Si sal in der kersten kerc
55 « Driven menich crachtich werck ;
« Ghelijc dat die hemel is
« Ghesiert mit sterren, des sijt ghewis,
« Sal si ghesiert sijn in der kerken
<4 Mit salighen doechdeliken werken. >>
6o Die jodinne verstond wael
Des joden, hoers mans, tael;
Si was scoen ende behaghen;
Si begonde myn to draghen
Op desen jonghelinc;
65 Si dacht : mocht haer dit dinc
Ghevallen, dat si mocht werken moeder
Van desen kinde, dat soude behoeder
Sijn van so menighen doechden,
Des soude sij haer ewilijc vroechden.
7o Si aensan desen jonghelinc myn,
Ende sprac : sij had haren syn
Mit mynnen op hem ghevoecht,
Om sijnre wonderliker doecht!
Oec boot si hem dueren scat,

Vs. 53. Er stoat menichts.
Vs. 6o. Er staat verstoen.
Vs. 62. Beier ware behaghel.
Vs. 67. Er staat Wan.
Vs. 70. Si aensan. Verdam : Aensinnen. Jets aensinnen van even,
iets van iemand verzoeken, hem tot iets uitnoodigen.
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75 Mocht si sijnre mynnen hebben te bat.
Hi versmade se ende seyde :
• Dat ic mynne op u leyde,
« Ende ic worde mit sonden ghevonden
« Mit u, toten selven stonden
8o « Soudet u ende my costen dat leven ;
« Hierom so wil ic dit begheven.
« Oec so weer ic onghetrou
« Mmre edelre weerder vrou.
« Mer ic wil weten bi wat reden
85 « Ghi tot my dus coemt ghetreden,
« Ende my u selve aldus biet;
« Ten is sonder saken niet. » —
Si antwoerde al§ ic te voeren
U van den joden heb doen horen,
Co Als van des edelen kints vromen,
Dat van sinen live souden comen.
Hi liet die jodinne staen
Ende is tot sinen hove gegaen.
Sijn vrou is in corten stonden
95 Drachtich van hem ghevonden
Mit kinder des hem verbliden
Al dat vole tot alien syden.
Doe omcomen was die tiit
Ende die moeder was verblijt
ioo Ende van der drachten ontbonden,
Tot lien selven stonden
Lieten sijt Kunera noemen,
Doe ter vonten was ghecomen.
Die hertoghe bads groten vrede,
105 Ende die hertoghinne mede,
Dat dat kint een dochter was,
Dat God verleencle op dat pass,

Vs. 95. Drachtich : zwanger.
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Ende dattet die jode had cont ghemaect
Uten den planeten die selve saet.
110 Dus is Kunera gheprOfeteert, te waren,
Eer sij ontfanghen wert oft gheboren,
Als ghi nu hebt ghehoert
In myn voersproken woert.
Dit kint wies ende was bequaem
115 In alien werken ende lichaem,
Ende mynnede onsen lieve Heer
Ten eynde toe, hoe lanc soe weer.
Aldus hebdi dat eynd ghehoert
Van der edelren Kuneren gheboert.

Vs. HO. Er staat te woren.

nberiotfi am Yana,
door G.

GIETMANN, S.

J. (I).

(Slot.)

IJ komen tot het einde der geschiedenis van
Faust. Zijn dood wordt ons in het volksboek
op zeer kunstelooze wijze voor oogen gesteld.
Bij den aanvang van het vier-en-twintigste jaar des
verbonds stelt Faust zijn dienaar Wagner aan, tot
erfgenaam van zijn huis en hof, van zijne overige
goederen , schenkt hem verder zijne tooverboeken
en belooft hem, na zijn dood, een dienenden geest
te zenden, in de gedaante van eenen aap, Auerhahn
genaamd. Zoo zal Faust voortleven in Wagner,
want het kwaad sterft niet uit in deze wereld. De
laatste maand des jaars brengt hij door in nutteloos, wanhopig klagen over het lot, dat hem te
wachten staat. Mephistopheles schertst en lacht en
komt op den voorlaatsten dag met de geschrevene
verbintenis te voorschijn : in den nacht van den
volgenden dag zullen de duivels Faust wegvoeren.

(I) Dietsche FParanie, 0389, bl. 471; 1890, 1)1. 463.
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Faust brengt den volgenden nacht weenend door.
Des anderendaags maakt hij met « magistris, baccalaureis en studenten ,> een tocht naar een in de
nabijheid van Wittenberg gelegen dorp. Hier onthaalt hij hen rijkelijk en kondigt hun zijn aanstaanden
dood aan : « dat zij rustig slapen en zich niet
ongerust maken, maar zich liever aan zijn voorbeeld
spiegelen en een vroom godvruchtig leven leiden. »
Tusschen twaalf en een, naderen de geesten het
huffs als een bruisende storinwind; de waard kiest
het hazenpad, maar de studenten houden zich stil.
Zij hooren « cen gruwelijk fluiten en sissen, alsof
het lulls vol slangen, adders en allerlei schadelijk
ongedierte ware ». Door de opengaande deur van
het aanp-Ilend vertrek hooren zij Faust eerst luid,
dan stil en stiller om hulp roepen. Eindelijk wordt
het doodstil.
Als het dag werd, traden de studenten in de
kamer van Faust « zij za7gen echter geenen Faust
meer, maar de kamer was met bloed besnieurd ».
De hersenen kleefden aan den muur, daar de duivel
hem van den eenen muur naar den andere geslingerd had. Ook vonden zij er zijne oogen en ecnige
tanden. Gruwzaam en verschrikkelijk schouwspel j
Nu begonnen de studenten hem te beklagen en te
beweenen, zochten hem overal en vonden eindelijk
zijn lichaam, « verschrikkelijk om zien » op een
mesthoop liggen.
Vermist men in het volksboek geheel en gansch
een laatsten strijd tusschen den goeden en boozen
engel in en buiten Faust, om zijne onsterfelijke
ziel, zoo heeft toch Marlowe met juist kunstenaarsgevoel dezen groven misslag hersteld. Na zijn
testament gemaakt te hebben, viert Faust nog een-
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maal feest met de studenten : het is waarlijk het
laatste maal van een ter dood veroordeelde, want
niet alleen zit Mephistopheles aan tafel, maar nog
dragen andere duivels cl ,, schotels op. Daarna doet
de toovenaar, tot groot vermaak zijner gasten, de
schoone Helena verschijnen. De studenten nemen
afscheid en nu biedt zich een grijsaard aan, die
het wel meent met Faust.
Gr7saard. 0 mocht ik slagen, Doctor, en mijn woord
U overhalen tot het inslaan van
Den een'gen weg, die naar den Hemel leidt.
Vermurw uw hart, stort tranen van berouw,
Verdrink daarin uw zwaren zondenlast,
Tot laafnis uwer zwarte ziel, die tot
In 't merg verrot en stinkend is door schuld.
Geen mededoogen kan hier baten, doch
Bij Christus is gel* wiens heilig bloed
Uw zware schuld alleen nog wasschen kan.
Faust.
Waar zijt ge, Faustus? wat hebt gij gedaan?
Ellendige, verdoemd zijt gij, verdoemd !
Vertwijfel, sterf, de Hel verlangt haar loon,
En bruit met heesche stem : kom, Faustus, kom,
Uw uur zal weldra slaan! En Faustus is
Gereed. hij komt en zal u doen naar recht.
(Mephistopheles geeft hem cm cloth.)
Gr/saard. Halt, Faustus, pleeg geen overijlde daad,
Vertwijfel niet! Ik zie een engel met
Violen vol van hemelsche gená
Uw .hoofd omzweven, zie, hij biedt u aan
Die uit te gieten in uw kranke ziel!
Bid gij dan om gená en wanhoop niet.
Mijn beste vriend ! 0, hoe gevoel ik, dat
Faust.
Uw woord mijn diep verslagen ziel vertroost ;
Laat mij een oogenblik alleen, ik wil
In stilte peinzen over mijne schuld.
Grfrsaard. 'K ga, Faustus, maar met een bezwaard gemoed,
Ik vrees, ik vrees voor uw verstokte ziel.
(21.1)
Onzaalge Faustus, smeek dan om gená!
Faust.
1k heb berouw en toch vertwijfel ik.
De Hel en Hemel kampen in miju borst.
Wat aangevangen om te ontkomen uit
De strikken, die mij dreigen met den dood ?
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Faust kan aan de bedreigingen van Mephistopheles niet wederstaan; klaarblijk elijk omdat het
levendmakend geloof hem ontbreekt, en zoo wordt
het doodlijk net over zijn hoofd geworpen; hij ver-,,
vloekt den grijsaard en alhoewel de Booze bekent
dat « het geloof van den grijsaard vast staat en hij
daarom niets op hem vermag », komt Faust niet
tot inkcer. In dit noodlottig uur, wanneer eene zwarte
hand reeds zijn « Mane, Thekel, Phares » op den muur
schijnt geschreven to hebben, is zijn verlangen naar
Helena's bezit, dat hem ook werkelijk gegund wordt,
eerst waarlijk aangrijpend.
Nauwelijks heeft hij, door vreugde overstelpt,
het tooneel verlaten of de opperste duivels verschijnen, bij het gerommel van den donder : « Faust,
de tijd is daar, die uwe ziel rijp maakt voor de
Hel. » Weldra verschijnt Faust met Wagner, en
nog drie andere studenten voegen zich bij hen.
Deze denken dat eene krankheid Faust zoo ontsteld
heeft, misschien « slechts' eene overlading der maag;.. >
Ja, zegt Faust, 't is eene indigestie aan doodzonde,,
waardoor en lichaam en ziel verdoemd zijn.
Tweede Student. Richt desalniettemin uwe blikken hemelwaarts, Faustus, bedenk dat 6-odes barmhartigheid oneindig groot is.
Faust. Neen, de zonde van Faustus kan nimmer
vergeven worden : de slang, die Eva verleidde, kan
gered worden, maar Faustus nooit! Ach, vrienden,
hoort mij met geduld aan en siddert niet bij mijne
taal. 0, mijn hart trilt en beeft bij de herinncring,
dat ik hier dersig jaar in studie heb doorgebracht.
Ach, ik wilde dat ik Wittenberg nooit gezien, nooit
cen bock gelezen had! De wonderen, die ik bier
verricht heb, gansch Duitschland, ja, de gansche
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wereld kan daarvan getuigen; doch ter wille daarvan heeft Faustus Duitschland en de wereld verloren, ja, den Hemel zelfs, den Hemel, Gods troon,
den troon van Zijnen Zoon, het hemelrijk. Ter wille
daarvan moet hij voor altijd in de Hel blijven, voor
altijd. Lieve vrienden, wat moet er van Faustus
worden, voor altijd in de Hel!
Derde Student. Toch, Faustus, zou ik God aanroepen !
Faust. God ! dien Faustus afgezworen heeft, God,
dien hij gelasterd heeft! Ach, lieve God, als ik weenen wilde, deden de duivels mij mijne tranen weer
intrekken. Laat mijn bloed stroomen, in plaats van
mijne tranen, ja, laten mijn ziel en lichaam uitvloeien.
0! hij houdt mijne tong vast : ik wilde mijne hand
opheffen, maar zie, zij houden ze vast, zij houden
ze vast !
Zoo toont de dichter op treffende wijze, hoe een
onvruchtbaar berouw, iiiet uit geloof en liefde of
afschuw voor de zonde, maar uit slaafsche vrees gesproten, tot wanhoop leidt, en hoe de hel, reeds eer
de tijd daar is, haar slachtoffer zoekt te bemachtigen.

De studenten vragen verschrikt, waarom hij hun niet
eerder gesproken heeft van het verdrag dat hij met
den duivel gesloten heeft en nu voor onverbreekbaar
houdt, opdat de geestelijkheid voor hem hadde kunnen bidden. De duivel, antwoordt Faust, dreigde lijf
en ziel te halen, indien ik, ook maar eenmaal, aan
de godgeleerdheid gehoor gave.
Zijne vrienden verwijderen zich om te bidden
en hij zelf spoort hen daartoe aan; nog schijnt een
vonk van flauwe hoop in hem te leven, doch ook
deze versmoort Mephistopheles door zegevierenden
hoon :
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Ja, ik beken het, Faust, en verheug mij
Dat ik het was. die u, wanneer gij naar den hemel streefdet,
Den weg versperde; naamt gij een boek
Om de Schrift te lezen, dan keerde ik de bladen om,
En begoochelde uwe oogen.
Waarom treurt gij? 't Is te laat ! Wanhoop nu ! Vaarwel !
Die het op aarde te goed heeft, lijdt hiernamaals.

Men gevoelt dat de macht des duivels over
den wil van Faust, door den dichter, een weinig
overdreven wordt, want het schijnt alsof Faust waarlijk
niet meer terugwijken kon. Men mag alleszins zeggen
dat in den staat van wanhoop, waarin hij nu verkeert, hij zulks niet meer kon. Maar in de verdere
tooneelen wordt de uitlegging moeilijker, indien wij
geene rekening houden met de volgende omstan=
digheid. De dichter kan de hevige gemoedsbewegingen, die elkander in de laatste oogenblikken des
zondaars verdringen, onmogelijk . met de vereischte
beknoptheid aanschouwelijk maker en heeft dus het
recht datgene, wat in den tijd ondeelbaar is, door
woorden meer ad/ le breiden. Zoo zien wij reeds in
het laatste tooneel het noodlottig oogenblik aanbreken, waarin de zondaar het hoongelach van den
zegepralenden duivel hoort en de prooi wordt van
eeuwige wanhoop.
Terzelfder tijd eindigen nu de heilzame of verleidende werkingen van hemel en hel; daarom verschijnen hunne afgezanten, de goede en de kwade
engel (juist gelijk Marlowe ze reeds viermaal heeft
laten optreden), nog een.maal, maar slechts om
afscheid te nemen. De goede engel treurt over het
onveranderlijke, maar spreekt geen woord van hoop
meer. « 0 Faust, haddet gij mij gehoor gegeven,
ontelbare vreugden waren u ten deel geworden! »
Terzelfder tijd vertoont zich voor het oog van den
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geest de verloren hemel : een glansrijke troon
stijgt daarom uit de hoogte neder en de goede
engel zegt :
g Met welken gloriekrans zoudt gij zitten
Op dezen troon, in den glans der heiligen,
Overwinnaals der hel ! dat hebt gij vêrloren.
En nu, ga heen — uw goede geest moet vlieden.
De hel sphjt en wil u verslinden. v

Inderdaad de afgrond opent zich en Faust ziet
met afschrik de kwalen die de booze engel hem
verder beschrijft :
K Niet zien zult gij ze, maar ze voelen, maar ze smaken.
Wie de wellust mint, dien brengt de wellust tot val. »

De dichter weet ook het slaan der klok van
elf tot twaalf te benuttigen om de laatste gevoelens
des wanhopigen zondaars treffend te schilderen.
Eindelijk treden bij dondergerommel de booze geesten
op en verscheuren hem : de studenten vinden zijne
aan stuk geretene ledematen. Het koor sluit
< Ontworteld is de loot, zoo welig eens
Van groei, verbrand Apollo's lauwertak,
Rijk bloeiend eens in deez' geleerden man.
Faust is niet meer ! Aanschouw zijn deepen val!
Zijn droevig einde predikt deze les :
Beperk uw weetlust, sterveling !
Vorsch nimmer in verboden kring ,
Stel uw geluk alleen in kunde,
Die Hooger Macht den mensch vergunde. »

De dramatische kracht, met welke Marlowe aldus
het schrikkelijk einde des toovenaars aanschouwelijk
maakt, is waarlijk bewonderingswaardig. Voor de
christelijke zienswijze over de gansche geschiedenis
van Faust is het slot ten hoogste bevredigend. Voornamelijk mogen plan en handeling als welgeslaagd
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aanschouwd worden en indien het misschien door
Engelsche tooneelspelers, die in de XVIlde eeuw
in Europa veel bijval vonden, naar Duitschland
overgebracht werd, moest het noodzakelijk ook hier
tot eene dramatische omwerking der sage aanleiding
geven. En werkelijk schijnt zulk eene navolging
van het Engelsch tooneelstuk op het poppenspel
van Faust, dat nog tot diep in die eeuw vertoond
werd, een zekeren invloed te hebben uitgeoefend.
Eenige uittreksels uit dit laatste laten ons ook hier
dieper doordringen in den waren geest der sage.
Daar geene wetenschap hem bevredigt, wil Faust
zich uit wanhoop aan de 'tooverkunst overgeven.
Aan zijn linker hand eischt een booze geest dat
hij vaarwel zegge aan de godgeleerdheid, opdat hij
door de 'nieuwe wetenschap wijsheid en geluk verkrijge. Aan zijn rechterhand vermaant hem de helle
stem van zijn beschermengel voort te gaan in de
goddelijke wetenschap, die naar het geluk voert;
Faust volgt den boozen geest en de goede roept
« wee » over hem. Drie geheimzinnige gestalten
brengen hem een tooverboek dat hij gretig aanneemt.
Tot tegenstelling dient nu een vermakelijk tooneel
waarin Wagner en Kasperle het streven des doctors
belachelijk maken. Faust bezweert acht geesten en
kiest dezen tot dienaar, die zoo vlug is « als de
gedachte des menschen. »
Mephisto heeft oogenblikkelijk van Pluto, den
opperduivel, de volmacht verkregen tot het sluiten
van het verdrag en eene raaf brengt het formulier :
de doctor moet aan God en aan het christelijk geloof
verzaken en na vier-en-twintig jaren zal hij met
lichaam en ziel den duivel toebehooren. Dit verbond
zegelt hij met zijn bloed. De verschijning van het
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« Homo fuge ! Vlucht, o mensch » op zijne hand
en de waarschuwing van zijn schutsgeest in den
droom blijven zonder uitwerksel. De raaf verwijdert
zich met het verdrag. De toovenaar maakt nu op
den mantel van Mephistopheles eene reis naar Italie
en komt te Parma aan. Ook Kasperle begint van
zijnen kant bezweeringen te doen, waarbij hij Faust
nadapt ; hij valt te Parma uit de wolken neder.
Nadat zijn meester, aan het hertogelijk hof, Salomo,
de koningin van Saba, Samson en Dalila, Judith en
Holofernes en andere personen in het leven heeft
teruggeroepen, maar daarbij op aanstootelijke wijze
zijne liefde voor de hertogin getoond heeft, moet
hij spoedig vertrekken en reist naar Constantinopel.
De geest Auerhahn voert Kasperle terug naar huis
en daar is juist eene plaats van nachtwaker voor
hem open. Faust schijnt eindelijk dit woelig leven
moede te zijn; hij voelt de gansche ledigheid zijns
harten, beproeft te bidden en tot inkeer te komen.
Dit gelukt niet aanstonds; hij denkt dat de genade
hem ontbreekt, maar hij vat weder moed en volhardt
in het gebed. Als Mephisto hem wil storen, stelt
hij dezen de vraag of hij nog tot God kan wederkeeren. Liegen durft de geest niet en hij vreest
echter de waarheid te zeggen, waartoe hem het
verbond nochtans verplicht : hij beeft, slaakt een
kreet en vlucht. Nu valt Faust aan de voeten der
heilige Maagd en vindt troost in tranen. Maar zie
een geest voert Helena, de schoone Griekin, tot
hem, en hij wordt wederom in de netten der wellust gevangen. Maar ook bier vindt hij zich be.
drogen want Helena verandert in eene slang. Faust
klaagt over bedrog; Mephisto antwoordt hem spottend dat beeriegen zijn stieltje is en dat hij nog
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erger bedrogen is door het vier-en-twintigjarig verbond . Dit laatste werd namelijk gesloten voor
zooveel jaren van 365 dagen : daar Faust echter ook voor de nachten de diensten van den
geest benuttigd heeft, zoo is nu reeds heden, na
twaalf voile jaren van dagen en nachten, de tijd
verstreken. Oogenblikkelijk daarna, bij het slaan van
het' negende uur, hoort men boven met gesmoorde
stem roepen : « Fauste, Fauste, prwpara te ad mortem!
Faust, Faust, bereid u ter dood ! ) En omtrent het
tiende uur : « Fauste ! Fauste ! accusatus es ! Faust,
Faust, gij zijt aangeklaagd ! >, Omtrent het elfde :
Fauste ! Fauste ! damnatus es ! Faust, Faust, gij
zijt verdoemd! » Hij stort ter aarde neder en wordt
door de duivelen weggesleept. Tegen den verschrikkelijken dood van Faust steekt de bijtende scherts
van Kasperle, waarmede het stuk sluit, scherp af.
In het gansche tooneel worden de gemoedsbewegingen
des wanhopigen zondaars, wiens dood en veroordeeling ook hier op drie uren berekend zijn, voortreffelijk geschilderd.
Zulk slot, alhoewel van zeer groote dramatische
werking, wilde Gcethe niet en kon het bezwaarlijk
willen. Reeds uit zijn drama, gelijk het voor ons
ligt, blijkt genoegzaam, dat hij Faust niet om een
zedelijk misdrijf aan een waren duivel en aan de
hel kon overleveren, zonder aan zijne gansche persoonlijke wereldbeschouwing te verzaken. Immers
hij staat niet meer op christelijken bodem. Hij verwerpt het christelijk geloof, dat in het volksboek
en het poppenspel en bij Marlowe, de ontwikkeling
der handeling leidt. Den werkelijken hellegeest, erfvijand en verleider der menschen, vervangt hij door
den schalkschen geest der ontkenning, der vernie« n
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tiging, het zinnebeeld der zinnelijkheid en der
gemeenheid. Eene hel met eeuwigdurende straffen
bestaat niet meer ; de zonde verliest bijgevolg haar
zedelijk karakter, dat de eeuwigdurende straf als
bekrachtiging der goddelijke wet, na zich sleept.
God zelf legt zijn gerechten toorn tegen de zonde
en dienvolgens zijn waar wezen af. De god der
humaniteitsleer is nidt meer de God der christenen.
Daar nu echter hel, zonde en hemel, in den christelijken zin des woords, veranderd of liever weggecijferd zijn, zoo is ook de gansche beschouwing van
het menschelijk leven eene gansch andere. Voor den
Faust van Gcethe blijven slechts twee wegen open
— of wel het vleesch zegepraalt over den geest, gelijk
in het eerste -deel — en dan mag voorzeker Mephistopheles zijn : « Hier, voor mij », maar in een
andere'n zin, als de eerste maal, herhalen. Nu kan
hij, om den zegel op zijn vernielingswerk te drukken
het lichaam van Faust bemachtigen en verbeurd
verklaren, maar in de toekomst heeft hij met Faust
niets meer te stellen, want « met de dooden heb
ik nooit gaarn jets aangevangen en voor een lijk
vindt men mij nooit te huis » (Proloog). Dit voor
den dichter gansch onbeduidend slot heeft Goeth&
natuurlijk niet gewild. Daarom zegepraalt de geest.
In het tweede deel van het gedicht rukt Faust zich
los uit de netten des Boozen en verheft zich weder
uit den poel, waarin de zinnelijke lust hem gedompeld had, tot een edel streven van den geest. Aan
't eind zijner loopbaan moge nu zelfs het lichaam
in het graf zinken en de prooi worden van den
geest der vernieling, gelijk het inderdaal gebeurt
(Tweede deel. V. Akt. vers 453 en vlgg.) maar de
geest is niet uitgedoofd; daarom is hij naar Goethe's
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zienswijze der onsterfelijkheid waardig en wordt den
duivelen door de engelen ontrukt (v. 767 en v.).
De hemel van den geredden geest is echter die van
den « humanen heer ' in den proloog, een wellicht
niet gelukkiger voortduur van dit leven. Welke
aanwinst de dood geeft zegt ons de dichter uitdrukkelijk in zijn drama « Prometheus » :
Daar is een oogenblik, dat alles vervalt,
Alles, wat wij wenschten, droomden, hoopten,
Vreesden, Pandora,
Het is de dood!
Als alles — verlangen, vreugde en smart —
Zich zal opgelost hebben in bedwelmend genot,
Maar sluimerend, herleeft in vreugde,
Dan herleeft gij ook weder jong,
Voor nieuwe vrees en hoop en verlangen.

In elk geval kon Goethe voor het vraagstuk
geene oplossing in den christelijken zin, ja zelfs geene
eigenlijke, waarlijk bevredigende oplossing vinden.
Dat het drama, gelijk het vOor ons ligt, deze niet
aanbiedt, heeft de dichter, na voltooiing van het
geheel, rechtzinniglijk bekend; hij zegt dat de onoplosbaarheid van het groote levensraadsel in de
wezenlijke wetten van het bestaan en van de ontwikkeling des strevenden en dwalenden menschen
ligt, dat de rekening eens zal vereffend worden.
Bevredigt ons het einde van het gedicht, wanneer
het aardsche leven zich oplost in het eeuwige, niet
ten voile, ook de overgang van dit leven in het
andere is bij Goethe niet voorbereid. Het is toch
onbegrijpelijk, hoe een mensch, wiens hart en geest
alleen aan het tegenwoordig leven gehecht zijn,
die zich volstrekt niet bekommert am een voor
't minst twijfelachtig bestaan aan gene zijde des
grafs, zich door een aardsch streven op werkelijk
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dramatische wijze voorbereid hebbe tot de versmelting met God en tot het eeuwig leven. Onmiddellijk
voor zijne opvoering ten hemel zegt Faust immers
nog :
Naar boven is het uitzicht ons benomen.
Dwaas, wie daarheen zijn oogen pijnlijk richt,
Zich boven wolken zijns gelijken dicht.
Hij sta vast en bhkke om zich ;
Voor den sterke is deze wereld niet stom.
Wat hoeft hij van de eeuwigheid to droomen! (V. Akt v. 384.)

Faust is klaarblijkelijk, naar christelijke zienswijze, hoe inschikkelijk men zich ook toone, niet
geschikt voor den hemel, noch, uit een zuiver aesthetisch oogpunt, genoegzaam voorbereid tot de ontknooping aan 't einde van het drama. De voornaamste
reden daarvoor moet men zoeken in het volkomen
gebrek aan zedelijke ontwikkeling van zijn streven.
Het Faustproblema kan in de geschiedenis en niet
minder in zijn waar wezen, slechts als een zedelijk
vraagstuk beschouwd worden. Want het leven des
menschen als voorbereiding tot de eeuwigheid is noodzakelijk een streven tot God, door vrije inspanning der
krachten, die Hij ons verleent; zijne goede en zijne
kwade werken worden geoordeeld naar den maatstaf
der zedelijke wetten, die zijnen vrijen wil voorgeschreven zijn, en geenszins van zijne willekeur afhangen, maar hem verkondigd worden door de stem des
gewetens, tolk van eenen hoogeren, wetgevenden
wil. Dit maakt de wezenlijke waarde des levens
uit. Gcethe's behandeling der stof is echter noch
godsdienstig noch zedelijk maar zuiver wsthetisch.
De bekeering van Faust in het tweede deel bestaat
in de toewijding aan de ideale kunst : een zinnebeeld van deze herleving des geestes is de echt met
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Helena. Eene (twijfelachtige) verhooging van dit
nieuw streven in den vierden akt, in zijne begeestering
voor de daad of het gemeenschappelijk werken. Een
geregelde voortgang van dit gevoel tot de aanschouwing der eeuwige schoonheid ontbreekt gansch.
« Faust » is geheel doortrokken van den- zuurdeesem
van den valschen geest der humaniteitsreligie, die
vijandelijk optreedt tegen de zedelijke en godsdiensage wereldbeschouwing des christendoms maar eene
bevredigende oplossing der groote levensvraag onmogelijk maakt.
Laat ons ten slotte van eene christelijke oplossing
van het Faustproblema gewagen, in welke de held,
evenals bij Goethe, eindelijk over de hel zegepraalt.
De « Cypriaan, de wonderbare tooveraar >, van Calderon, valt, evenals Faust, door hoogmoed, wulpschheid en tooverkunsten in de macht van den boozen
geest; maar genade, geloof en een vrije wil, doen
hem wederom zegevieren over zijnen tegenstrever
en opstijgen tot God. Het is onnoodig bier eene
uitvoerige beschrijving to geven van Cypriaans
dwalingen; in den beginne zoekt hij de ware wijsheid,
maar, in het net der zinnelijke lust verstrikt, wil hij
door helsche kunsten het hart eener christin, Justina,
winnen, sluit een verbond met den duivel, die hem
daartoe bijstand biedt; zijn naar het ideaal strevende
geest eindelijk, verlaagt zich jammerlijk tot het najagen
van lage vermaken. Weinige woorden uit zijn eigen
mond zullen ons alles zeggen :
Hoogmoedig denken, hoogmoedig streven,
Ach, waar voert gij mij naar toe?
Zie de dwaasheid, zie den waanzin
Uwer koene onderneming in :
Hoog ten heinel wilt gij stijgen,
En gij stort ras naar beneden
En begraaft u in een afgrond!
Ach, ik zag Justina!
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Zijn verdrag met de hel luidt aldus :
1k, de groote Cyprianus,
Verpand mijn eeuwige ziel dengene,
Die mij leere tooverkunst,
Om Justina tot mij te voeren,
Mtjn ondankbare beminde :
Dit bezegelt hier mijn naam.

Cypriaans redding, die ons hier vooral raakt,
hangt geheel en al af van den christelijken godsdienst en van de christelijke beoefening der deugd
(III Akt). Daarbij gelijkt Justina niet aan het Licht
verleidbaar Gretchen; zij stelt tegenover de verleidende begoochelingen des duivels (= Mephistopheles)
den vrijen, sterken, in God berustenden wil :
Denken is in mijne macht niet,
Maar handelen is in mijne macht.
Om u te volgen zou ik ja
Eerst mijn voet bewegen moeten.
Hier kan ik wederstand bieden !..
Hulp kan ik zelve mij verschaffen
Door de macht van mijn vrijen wil...
Milne redding hangt af van God.

Met dit wapen slaat de zwakke maagd,- de
heilige christin, den verleider uit het veld en verscheurt zelfs, zooveel het in hare macht is, het net,
waarin de Booze den heidenschen toovenaar reeds
gevangen houdt. In de plaats der jonkvrouw verschijnt voor Cypriaan slechts haar beeld, en, wanneer hij meent ze te omvatten, verandert het in een
geraamte. Dit duivelsch bedrog wordt ten voile
ontdekt door de bekentenissen, die de duivel gedwongen is aan den vorschenden Cypriaan te doen :
Het was een wonder!
Van wien? — Van dengene, die zich gewaardigde
Haar te beschermen. — En wie is hij?
Wie hij is, blijft u verholen. —
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Dan benuttig ik nu uwe wetenschap
Tegen u : ja, ik bezweer u
Mij juist te zeggen, wie hij was...
Het was een god en Justina's
Beschermer en verdediger — Wat leert mij dat,
Een god? Er zijn ja vele goden. * —
Een is opp2rmachtig boven alle.

Reeds dit - rechtzinnig vorschen naar de waarheid is een eerste zedelijke daad van den ontgoochelden toovenaar. Aanstonds omhelst hij uit ganscher
hart het geloof van den God der christenen. De
Booze beproeft nog hem te doen wanhopen; maar
hij herkent, door de kracht des geloofs, de mogelijkheid der vergiffenis. De verleider vliedt; Cypriaan
gevoelt berouw, doet boete, legt voor den rechter
getuigenis of van het christelijk geloof en bezegelt
het met zijn bloed. Hij en Justina worden door
denzelfden dood vereenigd . Beiden danken de
zegepalm der genade aan hun geloof, hunne zedelijke wilskracht, de gevallen heiden vooral aan zijn
leedwezen en boete, aan de verdienste der onschuldige maagd, waaraan hij aandeel heeft. Maar de
dichter heeft het vraagstuk der redding van Faust,
naar de christelijke zienswijze, aesthetisch en dichterlijk opgelost — eene taak, waarbij de krachten van.
Goethe, met hetzelfde talent begaafd en met aanwending van veel meer kunstmiddelen, te kort
schoten.
Onze verhandeling heeft den bijzondersten ontwikkelingsgang in de gedichten over Faust doen
kennen. Wij staan voor niets minder dan voor de
vragen : Welke is de waarde van ons bestaan bier
op aarde? Waar voert het naartoe? Welke ster
moet ons leiden? Naar welke goederen moeten wij
trachten? Waaruit spruit de aardsche ellende voort?
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Waarom is eene voile bevrediging onzer wenschen
onmogelijk? Welke troost blijft cns over in het
zware lijden en strijden des levens? Wij staan, in
een woDrd, voor het kwellend geheim en raadsel,
oak der hedendaagsche samenleving : hoe zullen
wij, bij al de armzaligheid van het menschelijk
leven, de menschelijke waardigheid staande houden,
of door ons streven bewaren ? leder denkend mensch
ziet de oppervlakkigheid in van het optimismus, dat
al wat ons in deze wereld drukt en kwelt door
allerlei kunstmiddeltjes wegtoovert. Maar tegenover
die Scylla staat dreigend de Charybdis van het
pessimismus. 1)e wijsbegeerte onzer dagen helt ten
sterkste naar deze zijde over. Want zij kan onmogelijk eene vraag oplossen, die ons toch het meest
aan 't hart ligt. De natuurlijke kracht van den
geest schiet te kart om op de dringendste vragen
een bevredigend antwoord te geven. Zijn dan de
tegenstrijdigheden in wereld en leven maar hersenschimmen, droombeelden, die wij moeten in den
wind slaan ? Maar dat iemand zulks beproeve, en

de bittere werkelijkheid zal hem weldra tot andere
gedachten brengen. Is dan de mensch zelf geen
wezen vol tegenstrijdigheden? Waarom bestrijden
zich in hem geest en vleesch, waarom slepen en
trekken zij hem in treurige tweespalt tegelijk naar
boven en naar beneden? Is de koning der schepping zoo uit de hand des Scheppers gekomen? Onmogelijk. Waarom dan ons streven en lijden? Waarheen? Waar is licht en troost voor ons? Het antwoord
op al die bange vragen geeft de wijsgeer niet. Nog
minder de dichter. En toch moeten beiden beproeven
die vraag, de hoogste en de gewichtigste, te beantwoorden. Daar blijft geen andere weg open dan
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een verlichten leidsman op te zoeken, aan wiens
hand zij hopen mogen het duel te bereiken. God
had zorg gedragen dat doze niet ontbreke : het is
het bovennatuurlijk geloof aan de goddelijke openbaring. Deze is een licht, dat alle duisternis verlicht
en ons elke waarheid openbaart, die ons noodzakelijk of nuttig is. De studie der gedichten over Faust,
door ons behandeld, bewij:t klaarblijkelijk hoe onontbeerlijk het licht des geloofs voor den dichter is,
voor de oplossing der gewichtigste vragen.

Over Oen nittutufugen ilorm ber
fotfitorioti5* otof, (1)
door

AUG. GITTEE.

E Anecdote, bij de Duitschers Schwank of Schnurre geheeten
weld eerst in de laatste tijden binnen het gebied der folklot Istische studien getrokken. Diardoor verstaat men een
kortet e vet telling, die in een geestigen trek uitloopt, en meestal
van obsconitett met \ rij blijft. Veel van wat zich met dit karakter,
doch onder verschillende vormen, zooals lied, sprookje of spreuk,
voordoet, verdicnt bewaard te wo'den, reeds uit een zuiver littetarisch oogpunt, nu Bens om de vermakelijke geestigheid die er
in tintdt, dan om den bevalligen stsj1 en den meesterlijken verhaaltrant, welken het y olk zoo vaak weet te tieff sen. De folklorist
veizamelt deze uitingen van den volksgeest, omdat zij kostbare
documenten leveren voor de geschiedents van het .populair,-. De
anecdoten vooral, in hun historisch verband met de middeleeuwsche litteratuur, zijn een veel gewicht:ger clement dar, zij op
't eerste zicht schtjnen. Om de soms onbeschaamde dartelheid,
Welke in deze ‘ertellingen doo r straalt, en de zaken bij hunnen
naam noemt, yi, hterm genoegen schept, werd men VI oeiy,er meestal
afgeschrikt zulke zaken te noteeren. Uit een rein wetenschappelijk
.00gpunt echter, moet het vet oorloofd zijn, zulke vertellingen te
verzamelen, en in het licht te ;even, zond Pr zich aan het verwijt
van zedeloosheid bloot te stellen. De moraliteit van een werk
niet in de keus der woorden of uitdiukkirgen, doch wel in
het doel dat de schrijver beoogt. De verdorvenste romans der
achttiende eeuw schittereii vaak door een keutigen stip doch

(1) Zie bl. 582.
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van de rhetorische bloemen druipt een yei foeielijk gif. Poogt de
schrijver kwade neigingen te doen ontwaken, al ware zijn stijI
nog zoo zedig en onberispelijk, zoo zal hij als immoraal inoeten
aan de kaak gesteld ^vorden. Het gebruik van obsco=e uitdrukkingen is een punt dat men niet kan beoordeelen, tenzij in verband met den tijd tot welkeen het well( opklimt, en met de
zeden van het yolk dat het schildert. De vrije, volgens onze
denkwijze te vrije toon onzer Middelnederlandsche letterkunde is
gewis meer verschoonbaar alsdan dan tegenwoortlig. Dit karakter
kenmerkt veelal de echt populaire voortbrengselen, zulke uitingen
van den volksgeest, als waarop de kuns,matige, beschaafde letterkunde zonder inwerking bleef. Middeleeuwsche gewrochten vooral,
die zich zoo vaak door een groote spontaneiteit onderscheiden,
zijn derhalve ;:etrouwe spiegels van een vrijheid, die in vroeger
tijden nog niet afgekeurd werd, en tot heden onder het y olk is
blijven voot tbestaan. Nog heden ligt die wijze, om het verhaal
wat « zout », hoewel dikwijls zeer grof zout, toe te voegen, in
den aard des y olks. Wie zich met deze studien bezig houdt en
den populairen geest in al zijn \N aarheid wil kennen, kan deze
neiging laken, doch moet Naar dikwijls door de vingers zien.
Met het eenige oogrnerk dus, ook de gekruide anecdote als
wetenschappelijke documenten te doen dienen, neemt de folklorist als grondregel aan, dat « de wetenschap, evenals het vuur,
alles reinigt »; en zoo beschouwd, wordt zij tot een yak, waarin
de volksverbeelding, zonder den minsten dwang, al den rijkdom
van haren humor heeft neergelegd.

De anecdote is somtijds een overgang tot een andere rubriek,
den volkshumor, Welke benaming mede eenige verklaring behoeft.
Als behoorende tot een vaktermmologie, werd dit woord bij ons,
zooveel ik weet, nog niet gebruikt, om de goede reden dat men
in Nederland tot nog toe aan folklore weinig of niets deed. Door
volkshumor bedoelen de Duitschers, en door blason populaire de
Franschen, al de vormen waaronder zich de spotzucht bij het
yolk lucht geeft ; 't zij dit geschiede met spotnamen, die wij in
Vlaanderen, indien zij op enkele personen betrekking hebben, met
den karakteristieken naam van bijlappen vereeren; 't zij de lachlust genoegen neme met op de kap van dorpen-, steden, tot gansche
volkeren toe, namen, spreekwoordea of vertellingen te verzinnen.
Wanneer het y olk, in zijn schilderachtige taal, de slagen verdeelt
in handgeld en voetgeld, een soldaat een sabelsleeper, een apotheker
een pillendraaier neemt, een Brup,geling voor een rot, een Antwerpenaar voor een sinjoor , een Gentenaar voor een stropdrager
uitscheldt, een Delftenaar voor •een kalfschzeter, een Rotterdammer
voor een kielschieter, of aan Kompen of Dinant zoogenaamde
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schildburgerstreken of copereries toedicht, dan doet zich de
« volkshumor » onder zijn verschillende zijden kennen.
Dit veld is buitengewoon uitgebreid ; ieder gewest zou een
dik boekdeel volkshumor kunnen leveren; want de spotzucht is
het yolk ingeboren, en vindt haar toepassing van dorp tot dorp,
van stad tot stad, van ras tot ras. Zoo gevoelig is men algemeen
voor dergelijke gezegden, dat een naam of een toegeszhreven
domme trek niet zelden genoeg is, hevige twisten tusschen verschillende dorpen te doen ontvlammen. Die toestand bestaat bij
voorbeeld nog heden in Vlaanderen. Hoeveel vechtpartijeri, waarin
zelfs bloed vergoten wordt vinden niet hun oorsprong in eenig
spotwoord, gewisseld tusschen de boeren, Welke op den dag der
loting verplicht zijn, zich in de hoofdplaats van het militiekanton
te vereenigen!
Is het karakter der hooger besproken vtAken, zelfs bij de
lezende standen, onbepaald, over geen heerschen valscher begrippen dan over het volkslied. Een bewijs voor deze bewering vind
ik nogmaals in de mij toegekomen manuscripten. Een mijneicorrespondenten zond mij liederen ter gelegenheid der veikiezingen
opgesteld ; een ander, locale gelegenheidsgedichten ; een derde,
vastenavonddeuntjes, enz. Geen van alien wist dus een volkslied
van een door het yolk gezongen lied te onderscheiden.
Eigenlijk bestaat er geen ander kenmerk van het volkslied
dan zijn groote verspreidheid en zijn algemeene popu!ariteit. De
term kan dus toegepast worden op seder voortbrengsel der yolksmuze, dat als uiting des gevoels bij gansche volkeren of yolksstammen gelden kan.
Gewoonlijk echter heeft het woord een engeren zin. Het yolkslied is een produkt dat tot vroeger eeuwen behoort, veelcer dan
tot onzen tijd : de studie van dit y ak maakt dus eigenlijk deel
van de geschiedenis der letterkunde. De meeste onder Nederlandsche volkszangen ontstonden in de vijftiende en zestiende
eeuw, enkele in de veerttende, en daaronder zijn er, die, zoo al
niet door hun vorm, dan toch door hun inhoud, tot de hoogste
oudheid opklimmen. Vele zijn nog heden bij het yolk gekend
in de steden minder dan op het platteland, en bij het vorige,
geslacht meer dan bij het tegenwoordige.
In d:t y ak vooral is het verzamelen moeilijk. Veel van wat
onder het Yolk nog in omloop is, werd reeds opgeschreven, en
is te vinden in de bekende verzam lingen van DE COUSSEMAEKER,
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, J. F. WILLEMS, LOOTENS en FEYS. Toch
zijn deze liederboeken er verre van verwijderd, alles te bevatten
wat nog heden in het geheugen onzer grootmoeders leeft. Een
niet minder gewichtige taak komt aan onze hedendaagsche folkloristen toe : het vroeger genoteerde, hoe groot ook de verdienste
der hooger genoemde geleerden ztj, zondigt vaak door onnauwkeurigheid in vorm en melodie. Vooral bij Willems bestaat dit
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gebrek (1); vroeger heerschten over de noteering van het populaire valsche begrippen, en men was dus er verre van af, hterin
die photographische nauwkeurigheid te huldigen, die onze positive
tijd thans van alle wetenschappelijke documenten eischt.
Voor het eerst werd de term volkslied in de taal der krittek
gebruikt door Herder; in 1778 liet hij zijn « Volkslieder » verschijnen, door latere uitgevers « VOlkerstimmen » genoemd. Zoo,
vatte hij op gelukkige wijze alle de zangen samen, die in vroegere uttgaven voorkomen als lzefdeliederen, geTelschaps-,
jagers-, soldaten-, miters- en studentenliedereiz.
In de letterkunde staat het volkslied tegenover het kunstlied,
gelijk men trouwens de gezamenlijke poezie kan verdeelen in
volkToeTze en kunstpoeTie.
De kunstpoeTie is het resultaat van den arbeid eens alleenstaanden dichteis, die aan zijn volgens regels beatbeid werk een
hoogere waarheid of idee ten grondslag lent; de volkspoefie is
de eenvoudige, onopgesmukte voorstelling van de gevoelens of
van feiten uit het leven des yolks. (2)
Het onderscheid tusschen beide is minder innerlijk dan wel
uiterlijk. « De stof v ordt in het kunstlied gewoonlijk lyrisch
opgevat ; zuivere lyriek wordt doorgaans alleen daar aangetroffen,
terwij1 het volkslied dezelfde onderwerpen meer episch kleurt, en
ze veelal in het gewaad der ballade of romance kleedt. » Eer een
yolk een bepaald gevoel kan afzonderen en het alleen bezingen
zonder dat het door een feit geschraagd worde, behoort het een
tamelijk gevorderde beschaving te bezitten. In strengcn zin behoort dus het kunstlied tot de lyriek, het volkslied tot de epiek.

(1) In een enkel nummer bij Willems, wees Hoffmann v. F.
niet minder dan 57 wijzigingen aan (H. B II, p. 64.).
(2) Men zou in waarheid kunnen beweren dat in onze letteren
de gedichten, welke v66r de zestiende eeuw geschreven zijn, yolksdichtkunst moeten genoemd worden, terwijl van het tij,iperk der
zoogenaamde Renaissance (dat is de hartstochtelijke beoetening der
heidenschc beschaving) af , de dichtkunst aristocratisch wordt met de
plastische kunsten. Door het indringe 1 der mode (die ons ongeveer vijf honderd jaar heeft gekweld) beelden en denkwijzen aan
de heidensche oudheid te ontleenen, verdween de volkspoezie,
tegelijk met den eerbied voor de heerlijk.ste monum:nten des
middeleeuwschen volkslevens, der bouw- en beeldhouwkunst. De
nieuwe mining stond als aristocratisme tegenover democr itisme.
De Geuzenliederen der 16° eeuw, zoowel als die der katholieke
volksmannen waren een protest tegen de nieuwe richting in de
letteren, ern protest dat zij 1 scherpte weer verloor, toen de
zwaarden van den opstand tegen Spanje na een-: halve eeuw afgestompt werden. Mat nix' klaar en natuurlijk ne leriandsch proza
was niet minder een krachtig verzet tegen de miskenning der
natuurlijke volkspoezie.
(Red.)

DER FOLKLORISTISCHE STOF.

5g

Toch is het . vaak moeilijk tusschen beide de juiste grenslijn te
trekken.
Het onderscheid steekt dus veeleer in den minder gekunstelden,
minder gekuischten vorm van het volkslied, en deze berust onmiddellijk op den geest waaruit het ontsprong.
Het was niet de studeercel die het volkslied zag geboren
worden; het vrije veld, een zonnige weide, een bouwval, een
kruis. aan den weg schlep het. Toch is het lied gemeenlijk het
werk van eenen dichter, en bezit zijn geest de plastische hoedanighedtm, die het y olk in zijn natuurliike taal verraadr, zoo treft
hij den waren toon, die zijn gezang xeetklank doet vinden in
aller harten. Het is een dwaling met Viehoff te meenen, dat
gansche gezelschappen aan het dichten dier liederen deel namen;
een enkele maal mag zulks wel gebeurd zijn De auteurs onzer
volksliederen behooren ontegenzeggelijk tot de lagere standen, tot
het eigenlijke yolk. Reeds in de veertiende eeuw hadden de
hoofsche poéten over indringend dilettantisme te kiagen. « Er
leeft », zegt er een, « geen boer op g arde zoo lomp, of hij wit
een zaoger zijn. » En dat het yolk algemeen aan de poezie deel
nam, wordt ons met talrijke bewijzen gestaafd door vele liederen,
waarin de dichters zich noemen met aanwijzing van hun beroep :
Die ons dit liedeken eerstwerf sanc
een clerc van Leuven was hi ghenaemt.
(HOFFMANN V.

F. H. B. II' 36, 17.)

...dat heeft ghedaen een regulier moninc,
uit der cappen is hi ontspronghen.
(ibid. 47, 11.)
Die dit liedeken eerstwerf sanc,
dat was een ruitersgheselle.
(ibid. 49, io.)
Elders beet het een rurter fijn (6o, 7); een trompettertje fijn
(6i, 9); een hupschen cnecht (87, 7 ); een landscnecht (1°3, to);
een knaapje (129, 6); zelfs een meysken fijn ( HOFFMANN v. F.
H. B. XI 89, 4).
Ook zoo in het Duitsche lied : ein Backersknecht; ein Krieger
gut; pvei Hatter 'u Freiburg In der Stadt; ein Berggesell, enz.
Dikwijls zijn het eigen avonturen die hun tot onderwerp van
hun lied dienen :
Mer die dit liedeken dichte
dat was een meysken fijn..
(HOFFM. V.

F. XI 89, 4 )
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Die ons dit nieuwe lied heeft gedicht
het was een knaapje...
hij heeft het al van Tijn Telfs gedicht.

(HOFFM. v. F. II 2 129, 6.)
De dichter moet dus als eerste factor in aanmerking komen
verklaring van den vorm, waaronder het lied zich voordoet :
hij behoort tot het yolk, hij zmgt voor het yolk. Onder zijne
hand krijgt de gedachte een populairen vorm. De bijzonderste
dezer trekken wil ik hier aanwijzen.
Sprekende voorwerpen komen veelvuldig voor. De fabel was,
zooals blijkt uit Reinaert, zeer geliefd in de middeleeuwen ; en
evenals in de fabel dieren, planten en steenen met de spraak
begaafd zijn, zoo spreken zij ook in het lied : de nachtegaal geeft
liefdelessen; de linde helpt treuren; de zavelboom waarschuwt
het meisje dat ten dans gaat , het water staat stil omdat de ridden
zoovele jonkvrouwen in het ongeluk heeft gestort.
Parabel en parabolische uitdrukking waren niet minder bij
het yolk in zwang. Ook in het volkslied worden zij teruggevonden :
de geliefde spreekt van een valk, en verstaat daardoor haar
minnaar; de roTentuin beduidt liefdegunst; jonkvrouwen worden
voorgesteld als bloemen; het drinken wordt geschilderd als een
steekspel; de eer der vrouw is een berg, die men zoekt « ten onder
te IN engen »; de gunst eener vrouw wordt vergeleken met een
boomgaard, waar de geliefde « de bladerkens mag plukken en
tot

de rarekens moet laten staan; » de toelating daartoe wordt een
« slotel » genaamd, enz.
Komische trekken en spotnamen stemmen te zeer met het
volksgemoed overeen, dan dat ze niet veelvuldig in het lied zouden
voorkomen.
Die dit liedeken eerstwerf sanc,
dat was een ruitersgheselle,

hi drinct veel liever den rzjnschen wijn
dan twater uiter Schelde.
(HoFFm. v. F. II 2 49, to.)
Steeds treft ons de sterke uitdrukking van het gevoel. Even
als de natuurmensch, gevoelt het yolk inniger dan de beschaafdere; alles welt op uit een dieper gemoed dan in het kunstlied,
en steeds zoekt de dichter de heftiger gewaarwording door het
woord of door de wending te vertolken.
Niet zelden begirinen de liederen door een natuurbeeld, dat
met een blik het gansche landschap laat overzien :
Aan gheender linden daer staet een dal.
Daar spruit een boom aen ghenen dal.
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Door zulk een (c daer » wordt de landschap onmiddellijk in
de nabijheid gerukt, alsof de toehoorder slechts de oogen had
op to slaan om het voor zich to zien.
Zoo wordt ook door de krachtigste middelen op hem ingewerkt, vooral bij den aanvang van het gedicht . met voorliefde
wendt de dichter den vragenden of den uitroependen vorm aan,
of spreekt zijn publiek zelf aan
Wildi horen een poet nieuw liet?
Hoort toe, gij arm en rijk, men zal u zingen...
En in het bekende lied van Halewyn
12. Wat deed zij aen haren lijve?
Een hemdeken fijnder als zijde.
13. Wat deed zij aan haer schoon korslijt?
Van gouden banden stond het stijf.
14.. Wat deed zij aen haren rooden rok ?
Van steke tot steke een gouden knop, enz.
(Hoffm. v. F. II 2 9.)
Dikwijls vangt het lied aan met een korten zin, die midden
in de zaak leidt, het onderwerp aanstonds aangeeft, of daarop
voorbereidt; het wordt voorgesteld als een persoonlijk voorval,
of een uiterlijk feit, vaak door een formule ingeleid, die de kennis des zangers omtrent de zaak uitdrukt.
Ic stont op hoghe berghen

ic sach ter see waert in
(Hoffm. 11 2 i8.)
een vrouken wel bereft
Si heeft mijn herteken bevaen...

Ic weet

(Hoffm. II 2 87.)
In enen boomgaert quarn ic gegaen,
Daer vont ic schone vrouwen staen...
(Hoffm. II 2 6, X.)
Ic rede eeamael in een bosscheial
Ic vont ghescreven overal

Hoe dat een schoon maechdeken waer...
(Hoffm. v. P. XI, 84.)
Overal teekent het volkslied met sterke, ja grove trekken. De
woorden, die de' dichter wil doen uitkomen, herhaalt hij, evenals
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in de steikste gevoeisopwelling (1); of dezelfde gedlchte dtukt hij
nogmaals uit onder den vorm eener antithese, als vreesde hij
steeds niet klaar genoeg te zijn :
Het was nacht, het was nacht, het was midden
in den nacht
Die Mei, die Mei, die Mei die brinct...
Een corte wijl en was daar niet lanc.
Die dach die verginc en die avond kwam aan
'S morgens vroeg als 't was schoon dach
Een eenvoudige omzetting beantwoordt aan hetzelfde Joel :
En er was eens een jager uit jagen gegaan
En uit jagen zoo was hij gegaan
Zulke wendingen behooren tot het intiem karakter der yolkstaal. Men herinnere zich de populaire herhaling van het adjectief
tot vorming van den superlatief; een klein klein mannetje, also
de aanwending van 'eer te afgetrokken zou schijnen. Alle abstracte
begrippen worden overigens uit de natuurpoezie over het algemeen zorgvuldig geweerd (1). In plaats van nooit beet het doorgaans

(i) Zeer juist. Zoowel groote vreugde als groote smart doet
den mensch, het yolk de uitgesproken of gezongen \voorden herhalen; soms op verschillenden toon, maar toch steeds herhalenDaarom is het ook eene bepaalde fout tegen de zielkunde dat
de jonge toonzetters (dikwijls om meer op Wagner te gelijken)
schuwen sommige versregels twee, drie keeren te doen zingen.
Wil Wagner geene lyrische ontboezemingen, en laat hij b. v.
door Wotan, bij het afscheid van de. veroordeelde Walktre, zijn
gevoel meer beschrijven dan uitstorten — dat zij hem gegund,
die zooveel andere middelen ter beschikking heeft om eenen zielstoestand te schilderen maar ten alien tijde is de herhaling
onafscheidelijk geweest van het meest lnmge gevoel des ongek unstelden menschen.
Dat in de kerk-nuziek de herhalingeri met wenschelijk schijnen is even natuurltjk : eene ge.lcitsbeltj lenis (C . edo) eischt monumentale vastheid van overtuiging, waarvoor een enkel woord
genoeg is. Diarentegen is het voorge schreven Heere ontferm u » te herhalen, als een kreet van angst of lij len, gepa ird
aan vertrouwen — eene lyi iszhe voordracht, eerie uitstorting van
Red.
het gevoel.
(i) Cf. HERDER (uitg. in 4 din, van HEINRICH Kuaz). Leipzig.
Bibliographische Institut, II, p, 27.
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Nacht ende dach
Sonder verdrach
(IV 99.)
of . in plaats van altzjd
Eeuwig uw eigen
Stadich sonder scheiden.
(IP 99.)
Niettegenstaande dit concreet karakter heerscht in het volkslied
niet immer klaatheid. De liederen zijn zeer talrijk, en zij behooren
tot de schoc'nste, waarin de zin van het geheel volkomen verstaanbaar, ook iedere trek op zich zelven duidelijk is, en toch
het veibai:d der details onder elkander en hun betrekking tot
het gansche in het duister blijft Veeltijis laat de dichter zijn
publiek zelf een of andere bijzonderheid volledigen. Het laten
raden is een der hoofdtrekken van het volkslied. Met betrekking
tot dit punt wil ik herinneren aan een onzer fraaiste liederen,
het bekende 't Daghet in het Oosten. De he.dendaagsche lezer
moet het inderdaad aandachtig onderzoeken, voor hem de eerste
strofen eenigszins klaar worden.
i. Het daghet in den Oosten,
het lichtet overal;
hoe luttel weet mijn lietken
och waer ic hen en sal,
hoe luttel weet mijn liefken,
2.

Och warent al mijn vrienden
dat mijn vijanden sijn,
ic voerdu uiten lande,
mijn lief, mijn minnekijn!
ic voerdu uiten lande.

3.

Dats waer soudi tvi voeren,
stout ridder wel glumeit?
ic ligghe in mijns liefs armkens
met groter waerdicheit,
ic ligghe in mijns liefs armkens.

4.

Lichdi in uws liefs ai men?
bilo! ghi en secht niet waer :
gaet henen ter linden groene,
versleghen so leit hi Baer,
gaet henen ter linden gi oene I
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5. Tmeisken nam haren mantel
ende si ghinc enen ganc
al totter linde groene
daer si den doden vont,
al totter linde groene.
(HOFFM. V. F., WILLEMS,
VAN DUYSE, of elders.)
De sprekende is een ridder, welke het meisje dat hij bemint,
verzoekt hem « uit den lande » te vergezellen. De schoone antwoordt dat zij in haar geliefde's armen ligt. Nu eerst komt de
uitlegging, waarom de ridder wil vluchten : hij heeft zijn gelukkigeren mededinger onder den lindeboom verslagen I — Er bestaat
gewis gro Id tot Vilmar's meening, dat de dichter zijn publiek al
le weimg over de handeling der personages inlicht (1).
Zij die als voortplanters der volkszangen kunnen gelden, moeten
mede in aanmerking komen, om den oorspronkelijken vorm der
liederen te verklaren. Zij ook behoorden tot het yolk. De rondreizende muzikanten, waarvan nog heden op elke jaarmarkt de
« rollezangers » de laatste vertegenwoordigers zijn, waren het,
die de meeste liederen in het geheugen hielden. Dit was hun
handwerk. Zulks wordt ons door vele liederen bewezen, waar zij
zich ronduit in ,de gunst van het publiek aanbeveien.
Die dit liedeken dichtte
is dicwils sonder ghelt.
(HOFFM., 11 2 , 40.)

Die mi te drincken gave
is songhe hem een nieue bet.
(HOFFM., IP, 8, 1.)
Door den bouw van het lied zelve werd het publiek dikwijls
uitgenoodigd aan het gezang deel te nemen. Na de twee eerste
versregels was er veeltijds een da capo, dat de omstanders onder
de leiding des zangers aanhieven; even zoo met het refrein; en
niet zelden begint het volgend couplet met de twee laatste verzen

(i) De karaktertrek, van wat wij « Ballade » of, zooals Bilderdijk
zegt, « Romancestijl » kunnen noemen, werd sedert i5oo almede
miskend. Daardoor voelde Brederode, de kluchtspeldichter zich
genoopt naar « Het Daghet » een geheel, maar dan ook misRed.
lukt drama te bewerken.
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van het voorgaande, waardoor zich de woorden gemakkelijk in
den geest der toehoorders prentten.
Zoo geraakten de liederen bekend. Opgeschreven werden ze
niet; aan het geheugen des yolks toevertiouwd, liepen zij van
mond tot mond. De groote menigte was niets minder dan keurig
op den vorm; van daar de vele varianten waaronder die liederen
tot ons gekomen zijn. Zoodra het geheugen den zinger in den
steek liet, onderging het lied een i)ziging. Dan, bij veranderde
omstandigheden en vervoi mde zeden, werd de oorspronkelijke
tekst steeds in een jongeren vorm gegoten ; vooral was zulk het
geval bij de zeer oude liederen, welke onder deze verjonging
son-is onkennelijk werden. In dien gestadigen terugkeer tot den
oorsprong vinden wij de verklarmg voor die onzuivere rijmen,
die stopworden, die fouten tegen taal en maat, welke wij rn bijna
alle aantreffen; docli van een andere zijde, wat diep en rein
gevoel, wat rijke, krachtige en toch eenvoudige beeldentaal! Waarlijk,
onze he-'endaagsche poêzie mocht zich verheugen, indien zij zich
door zoo veel hoedanigheden onderscheidde als ons volkslied:
Het deelt, met alle voortbrengselen die uit het hart des yolks
vloeien, de schoonheden der volkstaal, van welke wij even een
korte karaktei istiek willen ontwerpen.
In al deze uitingen der volksziel is de schijnbare nalatigheid
van den uiterlijken vorm bijna een bevalligheid, en zij verdwijnt
gansch, zoodra het volkslied in zijn waar licht geplaatst wordt,
d. wanneer het, niet gelezen of gesproken, (.1 och gej'ongen wordt :
want daarvoor was het bestemd. Die onafscheidbaaiheid van de
melodie is mede een zeer eigenaardigc trek van het volkslied.
De n^.(21odie zelve ( 1,:aap! machtig eel bij tot z' ; n levensvatbaarhe . i. Opinerkensvvaardig mag het heeten, hoe Rust de muziek
a in de gedachte beantwoordt. Het lijdt gee . --;± die melodieen zijn bij het y olk ontstaan, en waai oin let bij de mal,ers
zelven van de teksten ? 'Guicciardini schreef immel s in 155o, met
betrekking tot ons yolk, deze beteekenisvolle getuigenis neer : « De
Nederlanders zijn de ware meesters der muziek, degenen die ze
hersteld en tot volmaaktheid gebracht hebben, omdat hun die
eigen en aangeboren is, cat mannen en vrouwen heel natuurlijk
op :naat zingen, met de grootste bevalligheid en zuivei held ». —
« LL2:;eren zon ler de melodie », zegt Jonckbloet, « ziji; bijkans
lichamen zonder ziel .. Om zich een juist denkbeeld van ac aantrekkelijkheid dezer volkszangen te maken, moet men ze hooren
zingen, vooral met dat talc3t, dat indringt in den geest vau het
lied, hetwelk vroeger T. F. \Villems bezat, en dat thins Prof P. F: 'dericq te Gent kenrnerkt. Al wie het genot mocht smaken het.
aan de gewi ochten der o idheid weer levee te hoot en inblazen,
heeft zich een denkbeeld van de waardij van ouzen liederschat
kunnen maken. »
(Words voortge,Tet.)
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BOUW-, BEELDHOUW-, SCHILDER-,
ETSKUNST, ENZ.

Pe Ntrn4outveroterfirno
door

FREDERIK PFAFF.

E eigenaardige teekens, k‘ elke op de arduinsteenen
van kerkelijke en wereldlijke gebouwen aangetroffen worden, en vooral in Duitschland veel
aangewend en op stelselmatige wijze uitgevoerd en verbeterd werden, hebben reeds dik wijls zoowel de leeken als de
kenners in dit vak bezig gehouden en de meest uiteenloopende meeningen en gevoelens in 't leven geroepen. Hunne
afkomst, hunne beteekenis, de wijze van gebruik werden op
de meest verschillende wijze opgevat en verklaard. Daarbij
stelde men zich meest tevreden met vluchtige opmerkingen, en zoo is de letterkunde over dit voor de
geschiedenis der bouwkunst niet onbelangrijk onderwerp,
bier en daar verstrooid. Daar het mij nu mogelijk schijnt
de opsporingen betreffende dit punt een weinig te bevorderen, geloof ik goed te doer, het vraagpunt der
steenhouwersteekens op nieuw te besprAen.
Voor mij zelven, die mij sedert jaren met studial
over de geschiedenis der bouwkunst bezig houd, zonder
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nochtans eigenlijk een vakman te zijn, was dit vraagpunt van het grootste belang, daar ik ondernomen
had, de geschiedenis van eenen onder vele opzichten
zeer merkwaardigen burcht te schrijven, die in wijdere
kringen bijna onbekend was. lit werk is nu of en
door de historische kommissie van Baden uitgegeven in
het Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins
N. J. V. Ook voor de hier volgende beschouwingen
heb ik het oog op den burcht Steinsberg bij Sinsheim, in Baden.
De burcht Steinsberg bestaat hedendaags. voor7.amelijk uit eenen sterken, hoogen, achthoekigen toren,
onigeven van eenen evenzeer sterken en hoogen mantelmuur van hetzelfde tijdstip, en verder van twee
torentjes van lateren tijd. Op eenen steilen, hoogen
bergkegel gebouwd, biedt hij een ‘\ ijdsch uitzicht op
het Neckarlandschap. Mone, archivaris te Karlsruhe,
die alle sporen der Romeinsche heerschappij in het
land van Baden opzocht, en de generaalmajoor Krieg
von Hochfelden, s&lrijver van een vroeger zeer geacht
werk over krijgsbouwkunst, hadden den burcht, ten
minste den hoofdtoren en den mantelmuur voor

tot op den dag van heden kan
men nog overal dit gezegde als een vastgestelde daadzaak, lezen en hooren. Door meer dan cen onderzoek
van den bouw kwam ik daarentegen tot de overtulging,
dat de burcht van de middeleeuwen dagteekent, en
geloof zulks in het boven besproken werk bewezen te
hebben. Om bewijzen voor den tijd waarin de burcht
gebouwd werd, te vinden, moesten alle beoordeelaars
uitgaan van de aan toren en mantel in overvloed
aarwebrachte
steenhouwersteekens. Hun vorm is zeer
0
eenvoudig, zij bestaan bijna uitsluitelijk uit rechte
lijnen. Mone en Krieg hielden ze voor romeinsch, een

romeinsch aanzien, en
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andere kenner, Wilhelmi, integendeel voor duitsch, en
hij geloofde dat zij van de runeri afstammen; ja, hii
ging zoo verre dat hij het gebruik van steenhouwersteekens bij de Romeinen, loochende. De stem van
Wilhelmi vond geen vveerklank, wat ons des te minder
moet verwonderen, daar hij ten deele van valsche
grondbeginsels uitging. Hij meende den burcht in het
midden der elfde eeuw te moeten plaatsen. Sedert dien
tijd heeft men vaste grondregels gevonden voor het
bepalen van het tijdstip, waarop burchten gebouwd
werden, en volgens deze behoort de burcht Steinsberg
tot het laatste derde deel der twaalfde eeuw. De steenhouwersteekens, op de muren te zien, zijn karakteristiek voor den overgangssti)I en voor de vroege gothiek.
In Duitschland treffen wij steenhouwersteekens het
eerst aan ten tijde dat de romaansche gebou wen, niet
meer uit bloksteenen maar reeds uit arduinsteenen
opgetrokken werden. Karakteristieke vormen van dien
tijd zijn de in schets-lijnen, aan gewichtige deelen van
den bouw gehouwen hamers, ja, in 't algemeen afbeeldingen van voorwerpen van dagelijksch gebruik en daarnevens figuren meest samengesteld uit gebogene lijnen.
Nog zijn de teekens zeldzaam en niet over het gansche muurwerk verbreid. Eerst met het gebruik van
den spilsboog komen zij in menigte voor. Gelijk men
weet verscheen de gothiek in Duitschland niet op
eens in gansche volkomenheid, gelijk in Engeland,
maar drong slechts langzaam door den romaanschen
bum stijl om hem allengskens geheel te vervangen.
Deze overgang deed de schoonste bouwwerken ontstaan. Met haar verschenen nu terzelfdertijd overal de
steenhouwersteekens in menigte. Zij staan meestendeels op de buitenzijde der arduinsteenen, maar ook
op de naar binnen gekeerde vlakke zijden der stee-
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nen vinden wij niet zelden teekens. Nevens de beelden
van gebruikelijke voorwerpen en dingen uit de levende
natuur, komen nu ook teekens in rechte lijnen, hoeken,
driehoeken, kruisen, enz. en letterteekens in groot getal
voor. Met meer kunst gebeitelde steenen vertoonen
zelden, op dit tijdstip, zulke teekens.
Deze plotselings optredende uitbreiding dier teekens
staat in verband met de algemeene opkomst van den
arduinsteenenbouw, in de twaalfde eeuw, die nu den
bouw met bloksteenen bij alle met zorg en geld opgerichte gebouwen, verdringt.
Tot den groep van steenhouvversteekens van den
overgangsstijl behoorea ook die van den burcht Steinsberg. Betracht men nu, tegenover zulken burcht,
de muren van een of ander kerkgebouw, zoo vindt
men het volgende onderscheid : op deze laatste zijn de
teekens meestal kleiner en met meer zorg gebeiteld. De
geweldige, ruwe steenen der burchtmuren konden veel
lichter, zonder merkelijke beschadiging, grootere en
daarorn gemakkelijk herstelbare teekens dragen dan de
gladde arduinsteenen van een kerkelijk gebouw.
De beeld- en lijnteekens van den overgangstijd duren
voort tot in het tijdperk der latere gothiek, maar laatstgenoemde worden immer talrijker. Voor den ganschen
duur der gothiek, tot in het tijdperk van haar hoogsten
bloei geldt een algemeen kenmerk : de teekens worden
vlak, met rechten houw gebeiteld. In den loop der
XVe eeuw heeft een groote omkeer plaats. De beeldteekens verdwijnen geheel, de lijnvormen, die nualle en
heerschen, worden bijzonder ingewikkeld ; zij bestaan
uit een staf, lien verschillende lijnen kruisen, of aan
welken andere lijnen zich sluiten. Het teeken wordt
nu diep en scherp met schuinschen houw, dus in
twee vlakke zijden gebeiteld, en het einde der lijnen
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prismavormig met eenen « drukker » gesloten. Uit
de aanvankelijk rechte zijdelijnen ontstaan vveldra ook
kromme lijnen. De menigvuldigheid der teekens neemt
op ongehoorde wijze toe. De bemerking dat men hier
er naar streefde nieuwe en nog niet bestaande vormen to vinden, dringt zich aan den geest op. In de
latere gothiek, in de renaissance en in hare ontaarding vinden wij nu ook die teekens aan kunstiger
uitgevoerde deelen van den bouw, aan fijn steenhouwerswerk, ja zelfs aan beeldzuilen. In de XVII & eeuw
verdwijnen de eigenlijke steenhouwersteekens.
Van waar komen nu deze eigenaardige teekens? Zijn
zij eene vrije uitvinding der middeleeuwen? wij kunnen
heden met zekerheid zeggen dat zij dat niet zijn, even
weim; als zij een voortbrengsel zijn van de kunst van
den arduinsteen-bouw, bij wrens opkomst, gelijk wij
hooger zagen, zij verschenen. Ook de volkeren der oudheid bezaten in hun bloeitijdperk deze kunst en zij
hadden ook de steenhouwersteekens. Nieuwe flavorschingen hebben klaarblijkelijk bewezen, dat Babyloniers,
Egyptenaren, Pheniciers, Grieken en Romeinen er gebruik van maakten. Verrassend is het, dat wij onder
deze antieke teekens joist dezelfde Vormen aantreffen,
die den overgangsstijl vergezellen. Ook de wijze van
gebruik is dezelfde, in zoo verre namelijk dat, evenals
in de middeleeuwen, aan de steenen, met zulke teekens
voorzien, geene bepaalde, geregelde plaats aangewezen
werd. Zoo wel hier als daar hebben de metselaars zich
niet om de plaats dier teekens bekommerd. Dat dus
hier een zekere samenhang tusschen twee feiten bestaat
ligt voor de hand. Daar wij nu mogen aannemen dat
de arduinsteen-bouw door de Romeinen naar Gallie overgeplant werd en hij uit Frankrijk naar Duitschland
kwam, zoo mogen wij een samenhang tusschen de
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antieke, romeinsche en de middeleeuwsche steenhouwersteekens aannemen. Het zij nu dat er in Gallie eene
levendige overlevering, van den tijd der Romeinen af,
bestond, of dat men daar, zich naar romeinsche voorbeelden vormend , den arduinsteen- bouw met zijne
kunstvormen weder invoerde : de samenhang is klaar.
Zijn nu de lijnvormige steenhouwersteekens geene
willekeurige uitvinding der middeleeuwen, maar moeten
wij integendeel voor hen een regelmatigen ontwikkelingsgang aannemen, dan kunnen wij ook hieruit hunne
oorspronkelijke beteekenis afleiden. Dat de middeleeuwen
in hen slechts steenhouwersteekens zagen en daaraan
geene andere beteekenis dan eenvoudig een kruis,
een tweehoek, driehoek, ring, enz. hechtten staat vast.
Ook de Romeinen gingen niet verder. Anders de
Grieken ; want deze lijnvormige teekens beantwoordden
juist aan het oudgrieksch alphabet. Deze opmerking
laat ons ook over de gegrondheid of ongegrondheid der
zienswijze oordeelen, volgens welke de oude - steenhouwersteekens van de oudgerrnaansche runen afstammen,
want deze laatsten komen uit dezelfde bron als gene teekens
voort. Verwantschap bestaat dus tusschen beiden, maar
het is eene zeer verwijderde. Overigens hebben de Grieken order hunne steenhouwersteekens ook een aantal
teekens die aan hun alphabet vreemd zijn, klaarblijkelijk als kunstvorm, overgenomen.
De geschiedenis der steenhouwersteekens is geheel
en gansch die van het schrift. Evenals dit laatste, door
de oude beschaafde volkeren, door tusschenkomst der
semitische volkeren, bij de Grieken en de Romeinen
en van daar bij de jongere vooruitstrevende « Barbaren h
doordrong, zoo zijn ook de steenhouwersteekens als een
tak van het schrift, dat de hoogere beschaving vergezelt,
van yolk tot y olk overgegaan. Terwijl het grootste

72

DE STEENHOUWERSTEEKENS,

getal dezer teekens mettertijd onverstaanbaar werden, en
slechts als gemakkelijke kenteekens voor den maker,
blindelings overgenomen werden, is vooral eene letter,
de A, verslaanbaar gebleven. Zij verschijnt zoowel bij
de oudste steenhouwersteekens der middeleeuwen als aan
den Serviaanschen muur te Rome, en duurt voort, hare
gedaante naar den heerschenden kunstsmaak wijzigend,
tot in de XVe en XVI e eeuw. Zij gaf misschien aanleiding tot het opnemen van andere letterteekens bij de
steenhouwersteekens, die dan het burgerrecht verkregen.
Daarentegen gaven andere der oudste teekens, wier
oorspronkelijke vorm van letterteeken in een kruis,
hoek, driehoek, pijlspits overgegaan was, aanleiding tot
het invoeren van afbeeldingen van meer dergelijke
voorwerpen.
Voor eenigen tijd heeft de Praagsche leeraar Rziha
beproefd, aan de vormen der steenhouwersteekens,
eene van de hierboven gegevene geheel afwijkende
verkiaring te geven. Hij beweerde dat die teekens
ten nauwste samenhingen met het bouwhuttenwezen
van vroeger tijd, dat iedere « bouwhut » eenen
bijzonderen sleutel bezat, een zeer ingewikkeld systeem
van kringen, Bogen en rechte lijnen, in hetwelk de
dour de leden van iedere bouwhut gebruikte teekens
juist passen moesten. Rziha wendt zijn verwikkeld en
kunstig systeem zoowel op de antieke als op de middeleeuwsche steenhouwersteekens aan. Dit maakt de
zaak reeds onwaarschijnlijk, daar wij van een geregeld
bouwhuttenwezen der oude volkeren niets weten. En
zouden dan Beene dier sleutels van een later tijdperk,
van de XV de en XVI de eeuw, tot ons gekomen zijn?
Rziha's hypothese heeft geen grond en heeft gelukkiglijk
geen bijval gevonden.
De naam « steenhouwersteekens » die nu eenmaal
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burgerrecht verkregen heeft, duidt reeds aan wie wij
als uitvinders dezer teekens moeteri aanzien. Het zijn
dus de steenhouwers, die op de door hen gebeitelde
arduinsteenen hun merle plaatsten. Dit is het algemeen
gevoelen. Daarnevens heerscht ook nog hedendaags de
zienswijze, dat deze steenhouwersteekens niets antlers
zijn dan « verplaatsingsteekens », merkteekens, die aanduiden moesten dat steenen eener zelfde laag bij
malkander behoorden. En wanneer men den machtigen,
met de grootste zorgvuldigheid gebouwden toren van
Steinsberg betracht, kan men wel geneigd zijn dit
gevoelen in het algemeen te deelen. De middeleeuwen
bieden inderdaad eenige voorbeelden van dergelijk gebruik
aan. De steenen van den met zooveel kunstzin gebouwden, achthoekigen toren van den burcht Steinsberg,
moesten te voren met de grootste zorg uitgekozen en
gerangschikt warden : het gold hier toch vooral, irnmer
eene gelijke hoogte der steenlaag te behouden, en de
voegen der steenen steeds zoo te plaatsen, dat de
door het samentreffn van twee steenen gevOrmde
voeg nooit op eene soortgelijke voeg in de beide
daarboven en daaronder liggende steenlagen stiet. Maar
bij scherper onderzoek vindt men, dat deze uitlegging
onvoldoende is, want gewoonlijk zal men te vergeefs
naar een systeem in het ordenen der teekens op de
muren van een bouw zoeken. En wat zouden deze
plaatsingsteekens beduiden op steenen van rechtlijnige muren, waar men toch steenhouwersteekens in
menigte aantreft? Ik vond in dezelfle steenlaag, op
juist nevens elkander liggende steenen, drie, vier dier
teekens, en dat zij zich over een gansch aantal lagen
van steenen, de eene boven de andere, uitbreidden ;
zulks is gewoonlijk het geval. Men kan wel aannemen dat somtijds de steenhouwersteekens als merktee-
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kens voor de plaats der steenen aangewend werden,
maar dan bevinden zij zich niet op de voorzijde der
steenen, maar op de ligzijde en zijn meestal heel vlak
en groot.
Bij arduinsteenen gebouwen werden de steenen in
de groeve of in de werkplaats bewerkt. De teekens
Tijn de werken der werklieden die rich met deren
arbeid berig houden. Men kan echter niet aannemen,
dat reeds de antieke steenhouwersteekens zuiver persoonlijke kenteekens van den bewerker zijn, daar de
werklieden meestal slaven waren. Het is waarschijnlijker,
dat de bezitters van steengroeven of werkplaatsen een
aantal van zulke teekens in hun bezit hadden en ze
onder hunne werklieden verdeelden.
Slechts in de oudste tijden duidden de teekens, met
de eerste letters den naam van hunnen eigenaar aan.
Evenmin als in de roudheid %varen de steenhouwersteekens, in de middeleeuwen, het eigendom van bepaalde
personen. Overal ontmoeten wij ten tilde van den overgangsstijl dezelfde teekens, zonder dat er eenigszins
mogeliikheid was , dat dezelfde personen altijd op
dezelfde plaatsen werkzaam waren. De toestanden
waren waarschijnlijk in de XIl de en XIIId -' eeuw
dezelfde. Ook bier moeten wij ons onvrije werklieden
voorstellen, aan wie de opzichter die teekens voorschreef. Maar reeds in den loop der XII de eeuw beginnen
de werklieden, als vrije mannen, vrije genootschappen
te stichten. Toen de arduinsteenbouw de overhand
nam, wonnen de steenhouwers in aanzien. Met hunne
bevrijding en het klimmen van hun persoonlijk aanzien,
ging ook het streven, deze persoonliikheid meer en meer
door uiterlijke teekens te doers gelden, hand in hand
zij voorzagen dus hunne steenen met vrij gekozene,
misschien ook ten deele geerfde teekens « opdat het
werk den meester love ».
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Hoe meer de tijd nu vooruitstreefde, des te talrijker
en persoonlijker werden de teekens, totdat, met de
heerschappij van den stafvorm, dit getal zoo groot werd,
dat men tot de overzuiging kwam, hier slechts persoonlijke teekens voor zich te hebben. Zoo toont ook de
burcht Steinsberg, nevens zijne oude, eenvoudige, groote
teekens, een aantal nieuwere, ingev‘ikkelde, nieuwere
bouwdeelen. Men kan groepen van teekens aanwijzen,
die, met geringe wijzigingen van een bepaalden grondvorm, door de leden — vader en zoon — van
geheele huisgezinnen van steenhouwers aangenomen
werden. Het bouwhuttenwezen, dat omtrent het midden
der XV d-'' eeuw op een vasten voet ingericht werd,
voerde het gebruik in zulke teekens aan den « gezel »
na afloop van den Ieertijd met zekere plechtigheid te
overhandigen. Zij werden op de rol der gilde geboekt.
Daar zij slechts in door de meesters onderzochte
en goedgekeurde steenen mochten gebeiteld worden,
dienden zij van den eenen kant, als bewijs voor de
bruikbaarheid van den steer), en van den anderen kant
als merkteeken voor het aantal der door ieder werkman
geleverde stukken. Ook de meesters hadden hunne
teekens, die gewoonlijk aan vooruitspringende deelen
van den bouw, b. v. aan de sleutelsteenen der gebouwen dikwijls in wapenschilden gebeiteld werden.
Even als de steenhouwersteekens in verband staan met
het bouwhuttenwezen, zoo gaan zij ook met diens
verval ten gronde, cn verdwijnen, op eenige uitzonderingen na, met het begin der XIX e eeuw. Zij zijn
voorzeker eene gewichtige verschijning in de geschiedenis der beschaving en verdienen grondig bestudeerd
te worden, te meer daar hunne verbreiding nog geenszins juist nagegaan is en menig punt hunner geschiedenis,
vooral in de oudste tijden, meer verklaring vraagt.

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

1§tt OtotacQt ban Rertic ban eutoQoarn,
UIT DE NALATENSCHAP VAN

JOZEF ALBERDINGK THIJM.

OT de zoetste herinneringen van mijn jonge
tijd behooren de dagen, waarin ik, met den
Meistreel van Kennemerland, W. J. Hofdijk,
door de hofstede dwaalde van Vondels edelen gastheer
Laurens Baeck, en wij beurtelings onze luitsnaren spanden voor een drietal lieve vriendinnen (I) : de eerste,

(i) Verg. Het Voorgeborchte en andere gedtchten, bl. 103,
104, 112, 113, 120, 122. Aan Constance Richelme-v.Reede, thans
Mevr. Toewater, richtte J. A. A. Th. nog in 1882 de volgende
to t nu onuitgegeven) dichtregelen :
Gij staat aan den ingang van het leven,
Gij schouwt de toekomst moedig aan ;
Het hart, u door den Heer gegeven,
Voelt gtj vol hoop en warmte slaan.
Het komt u voor, fiat dit nooit zal verkeeren .
Der jeugd is eeuwge bloei beloofd.
Zoo denkt ze, en niemand kan Naar deren :
Vrij, blij, verheft ze 't mil-111 ) k hoofd.
Blijf zoo gestemd ; gevoel u krachtig ,
Maar bid bij 't werk, als of terston d
U 't al ontvallen kon, gedachtig
Aan 't wentlen van des waerelds r ond.
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teerst 3ebouwde, Helene Ukena is reeds, heel veel
jaren geleden, gaan rusten onder een bloeiende meidoorn. De beide anderen droegen een zeer doorluchtigen naam. Het geslacht van Reede beslaat in de
geschiedenis onzes lands, het geslacht van Outshoorn
in die mijner vaderstad eene belangrijke plaats.
Onze fiere Patriciers der XVI I e Eeuw waren burgerkinderen, schippers- en kramerstelgen. Die uit een zeeperij of brouwerij voortkwamen waren de haantjens
onder al dat burgervolkjen. Aan de jongere generatie
werd eene uitmuntende opvoeding gegeven ; aan veerkracht had het voorzeker der oudere (Sok al niet ontbroken : maar adel was er onder die weldoorvoede in
zwart fluweel, laken of satijn gekleede machthebbenden
niet te vinden. Toch zett'en zij aan een groot deel van
Europa de wet en verkeerden als geliiken met de schitterendste soevereinen . van bier uit
« Oa d'un peuple opulent l'economie austere
De l'or du monde entier semble depositaile, ,)

zonden zij bun vloten uit, om nieuwe waerelden te
ontdekken, Hollands vijanden te kortwieken en verder
— schatten op schatten te stapelen.
Die Amsterdammers waren meer dan andere Nederlanders met zin voor vrijheid en neiging tot verdraag-

Dan zal het leed u noott verrassen,
Dan valt het lot u altijd meê.
En draait de waereld op haar asst-m,
Gij wankelt niet ; maar houdt uw stee
Vind daar, wat ook uw deel moog worden
Steeds ltefde en vi ten.ischap, vtoom en vroed.
Die blijven in de waereldsche order
Toch altijd nog 't minst ijdle good.
20

Okt. (Tusschen Hilversum en Zwol.)
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zaamheid bedeeld. Sommige hunner beschermden, ja,
beoefenden somwijlen letteren en wetenschap, reisden,
kochten schilderijen, lieten onsterfelijke portretten van
zich makers, spraken vlot Latijn, een weinig Fransch
en ook wel eenig Engelsch of Italiaansch, wanneer zij
in ambassade naar Londen of Venetie geNNeest waren.
Zij kochten zich ook Heerlijkheden en wisten met waardigheid aan het goede der aarde recht te doen. Bij
voorkeur lieten zij zich met den naam hunner landgoederen aanspreken. Zij weigerden ook de Ridderkruisen en andere eereteekenen niet, die vreemde Vorsten hun toezonden, en er was geen Patricier of hij
zorgde dat boven zijn graf, in de ontmantelde Berk, een
familiewapen kwam te hangen, somtijds omgeven van
de blazoenen zijner grootouders.
Tot de zeldzame Magistraatspersonen van adelijke
afkomst, behoorden de Heeren van Outshoorn. Zij ontleenden of gaven Fun naam aan een dorp en eene
heerlijkheid in Zuid-Holland, op een half uur afstands
ten Noorden van Alphen gelegen.
In de helft der XVe Eeuw was Jan Wouters van
Outshoorn uitgeweken naar Belgie, naar 't schijnt dcor
rampen getroffen en in een romantische stemming. Men
kent tot zelfs den naam van het huffs, dat hij in Gent
bewoonde « In den Swerten Windshont », nabij het
Belfort. Maar vroeger had hij bier met zijne vrouw,
Wendela Boelen, van Wormer, reeds in de Warmoesstraat gewoond, en toes hij naar onze ' stall te-rug-kwam,
haastte men zich zijn zoon Cornelis, die den bijnaam
van de Vlamingkreeg (i), met het Burgemeestersambt te
bekleeden. Dit kon niemand verwonderen : want de

(i) Zie ook den Nederlandschen Spectator, )89o, n" 52.
Red.
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ambten waren reeds erfelijk in het geslacht. De zoon
van den Ridder Willem van Outshoorn, die in 13oo
overleden was, Heer Dirck betoonde zich een waren
voorstander van de partij der Gijsbrechten van Aemstel.
De zoon van dezen, weder een Ridder Willem, verkreeg in 1342 de vergrooting van Amsterdam. Een
kleinzoon van hem en Machtelt van Raephorst, Dircks dr,
Heer Gijsbert, was Hoofdofficier, of Schout van Amsterdam. Dezes kleinzoon, Schepen Otto, werd insgelijks, in 1 463, Schout. Uit dezen sproot Wouter, die
's Heeren Jansd r Persijn van Materland tot gade had
en die de vader was van Jan Wouters bovengenoemd. De zoon van dezen, de Burgemeester Cornelis
de Vlaming, had op S t Anna-dag, 26 Juli 15oo, Tyte
Jan Evertod getrouwd. Hij stierf in 1519. Aanzienlijk
waren steeds de huwelijken in die familie gesloten.
Cornelis de l ye was Schepen in 1583. Ilij had Margareta Muytiers, Dircks dr getrouwd. Deze naam, gevoegd
bij die van de Codden, de Bronckhorsten, geeft getuigenis van de neiging, die er bij de Outshoorns bestond
om huwelijken met Katholieken te sluiten.
De Amsterdamsche Regenten waren dan ook, in
het godsdienstige fatsoenlijk-liberaal, in het politieke
aristokratisch-liberaal. De staatsinrichting de nog versche
indrukken van de Hervorming, van den opstand tegen
Spanje, de overblijfsels van den rassenhaat, die Spaansch
en Roomsch bijna voor woorden van gelijke beteekenis
hield, veroorloofden ook zelfs in onze mild gestemde
en bloeiende handelsstad niet, dat er Katholieken in
de Regeering zitting hadden : maar anti-Katholiek waren
de Amsterdamsche Patriciers niet; in geenen deele. Dc
familie is de eenige die er in geslaagd is haar treurige
vermaardheid van voor de onthoofding van Oldenbarnevelt gestemd te hebben, naar hartelust in stand te
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houclen, door bij ons de onverdraagzaamheid te vertegenwoordigen. De dagboeken onzer stadsgeschiedenis
zijn vol van de onophoudelijke botsingen tusschen de
Regeering en de Predikanten.
Was Amsterdam in 1578 er met looden schoenen
toe overgegaan om het y olk van den Prins (Prinsgezinden = Calvinisten) binnen te laten, — telkens als
de Gedeputeerden der Hollandsche Synoden bij de
Burgemeesters vervolgingen tegen de Roomsch- of Arminiaanschgezinden met klern van Godzalige wenken op
touw zett'en werden hunne requesten door die zelfde
looden schoenen, zonder hartstocht, maar met nadruk,
onder den voet getreden. Onder den invloed van
Amsterdam namen de Staten van Holland den 22 n Juni
1618 Oldenbarnevelt in hunne schutse .....

Tot hiertoe was deze Inleiding ongetwijfeld bestemd
om van de geschiedenis der familien van Outshoorn
en van Reede, zoo afzonderli)k als, sinds 12 Juni 1684,
verbonden, een karakteristiek overzicht a vol d oiseau
aan te bieden, ten papiere gebracht, Coen den gene4loog
en vriend de nog van leven tintelende geschiedveder
uit de hand genomen werd. Mocht de weetgierige
vorscher het licht anders wenschen, voor het vriendenhart is het aldus afgebroken opstel, door niemand
overigens in den begonnen trant te voltooien, stellig het
meest welsprekend en welkom. Zij bieden het daarom
den Warande-lezers en onder hen in de eerste plaats
den leden der familie van Reede van Outshoorn onveranderd aan, met de tafel van meer dan twintig geslachten,
zooals die tot op de jongste generatie nagenoeg geheel
door hun zaligen vriend, den eersten a Warandemeester »,
allernauwkeurigst bewerkt is en nu gaat volgen.
J. C. A. Th.

W. F. G. NICOLAI
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Mem jg rebtrifi Ocrarti Ricoh*
door C.

VAN DER LINDEN.

(Met portret).

E kunstenaar, Wien de volgende regelen zijn
gewijd, is zoowel in het buitenland als in de
twee koningrijken der Nederlanden, als toondichter, klavierspeler, organist, leeraar en criticus wel
befaamd.
Hij wend geboren te Leiden, den 20 n November
1829. Reeds jong verloor hij zijne ouders, loch liefderijke hulp omzweefde den jongen muzenzoon, welke
reeds spoedig . zijn bijzonder talent verried.
Aan de stedelijke muziekschool verwierf hij zich in
korten tijd een aantal belooningen. Daaruit volgde dat
hij op 2ojarigen leeftijd tot zijne verdere muzikale
vorming in 't conservatorium te Leipzig werd opgenomen. Na met schitterenden uitslag aldaar drie jaren te
hebben gewerkt, zette hij zijne, studies te Dresden voort,
om bij den beroemden organist Johann Schneider zijn
orgelspel te volmaken.
In 1852 keerde hij naar 't vaderland terug Thorbecke stelde hem alras tot leeraar in 't orgelspel en
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het contrapunt bij de koninklijke muziekschool te
's Gravenhage aan. Ook werkte hij vervolgens als organist
in de fransche kerk en later bij de luthersche gemeente.
In het jaar 1865 werd hij Lubecks opvolger als
bestuurder der koninklijke muziekschool, welke aan
Nicolai hare groote ontwikkeling te danken heeft.
Behalve de vruchten die zijn onderwijs droeg, riep
hij een geheel orkest, uit leerlingen der muziekschool
sarnengesteld, in het leven, hetwelk met goed gevolg
oude en nieuwe muziekwerken ten gehoore brengt. Het
gevolg van zijnen edelmoedigen ijver was de verheffing
van 't Haagsche conservatorium tot eene school die
met de beste buitenlandsche inrichtingen wediFeren kan,
en door 3oo leerlingen wordt bezocht. Verder werkte
hij te gelijk als directeur van de concerten der Maatschappij tot bevordering der toonkunst, niet alleen in
's Gravenhage, maar later ook, als opvolger van Verhulst, te Rotterdam.
Daarna wijdde hij zich uitsluitelijk aan de leiding
der concerten van de toonkunstenaars-vereeniging De
Toekonzst, in l s Gravenhage.
Ondertusschen was hij niet minder werkzaam als
toonzetter. Tot zijne oudste grootere werken behoort
eene symphonic in C en drie ouverturen voor groot
orkest. Hij ke p t geese slaafsche navolging, beheerscht
de nieuwere instrumentatie ; zijne muzikale gedachten
treffen door hare natuurlijke innigheid en vloeiende
klaarheid.
Een groot getal liederen (meest bij Breitkopf and
Hartel uitgegeven) — Spielmannslied , Ich must hinaus,
ich must to dir, Die stille Wasserrose, 0 sieh mich
nicht so lachelnd an, Vciglein, niohin so Schnell, leveren
het bewijs niet alleen van studie maar van wezenlijk
diep gevoel en reinheid van zin.
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Tot de schoonste liederen behoort wel de muziek
op Hoffmann von Fallerslebens Loverkens. Voor klavier
en violoncel schreef de kunstenaar nog een aantal .maakvoile stukken.
In latere jaren dichtte Nicola muziek op Het Lied
van de Klok, op gedichten van Nic. Beets, S. J. van den
Bergh, enz. b. v. Hansken van Gelder, voor mannenstemmen met orkest, hetwelk ook (door C. v. d. Linden
voor het tooneel ingericht) als lyrisch drama is uitgevoerd.
Voor een feest ter eere van Vondel, to Amsterdam
gevierd, schreef hij eenen Hymne met orkest, cp woorden
van D r H. J. Schaepman, voor het Thorbeckefeest, eene
cantate op een gedicht van H. J. Schimmel, enz. enz.
De belgische dichter De Geyter leverde den tekst
tot de voortdurend met grooten bijval uitgevoerde cantate, ter eere van Jenny Goldschmidt-Lind geschrevm
De Zweedsche Nachtegaal. Nicolai's hoofdwerk is zijn
oratorium Bonifacius, op tekst van Mevr. Lina Schneider
gecomponeerd. Dit werk munt uit door het gezag wat
,kle toonkunstenaar uitoefent over de speeltuigen, zoowel
als over de interpretatie van het gedicht. Het 'glanst
verder met alleen door oorspronkelijkheid van melodie&i,
maar wont tevens een diep en klaar gevoel voor de
muzikaal-dramatische ontwikkeling, die door den tekst
wordt vereischt. De stri;d tusschen de Christenen en de
Heidenen is op meesterlijke wijze geschilderd. Het karakter der twee groepen van strijdenden is goed uiteengehouden, in fugatieve tegenstelling geschreven.
Zoo wisselen zich ook in het geheele werk liefelijkheid en ruwheid, zachtheid en kracht van uitdrukking
oaf tGt een harmonisch geheel.
Het oratorium werd in Nederland een groot aantal
males, in Keulen en Maagdeburg bij de vergadering
der Algemeene Duitsche muTiekvereeniging uitgevoerd.

• •
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Als orkestdirekteur heeft Nicolas niet alleen de van
ouds beroemde meesters in 't licht gesteld, maar niet
minder die der nieuwe richting, Wagner, Liszt, Berlioz,
van de Vlaamsche toondichters, Benoit, Waelput, Huberti,
enz , met schitterend gevolg ten gehoore gebracht.
Als schrijver heeft de kunstenaar zich doers kunnen,
1 0 in Caecilia, het muzikaal iijdschrift, voormaals onder de
leiding van Dr Kist, loch thans sedert vele jaren onder
Nicolai's hoofdredactie. Daarin bewijst hij de deugdelijkheid niet alleen van zijnen critischen blik, maar niet
minder die van zijn karakter als mensch, als onbevooroordeelden, onafhankelijken, stiengen, maar toch zachtaardigen meester.
Nicolai Khreef ook een verdienstelijk werk over de
theorie der toonkunst. Hier schittert hij door zijnen
practischen geest als leeraar.
In 't jaar 1875 grondde hij met de heeren Heinze
Hol, Meyroos en Stumpff de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging, met het doel om miskende
of verduisterde jonge talenten op te beuren en , aan
't lick te brengen , het is hem gelukt deze maatschappij tot groote hoogte te verheffen.
Van zijne invloedrijke plaats, zijne belangrijke
theoretische kunde, zijnen practischen zin, zijn dirigeeren componeertalent, zijn onvermoeiden ijver voor de
hoogste kunst kunnen de Nederlanden nog veel schoons
en goeds verwachten.
Nog pas een paar jaren geleden schreef hij eene
cantate ter inwijding van het standbeeld van Hugo de
Groot, te Delft, en door woo kinderstemmen, met
begeleiding van koperen speeltuigen uitgevoerd.
Zijn jubilee als 25jarig bestuurder der koninklijke
muziekschool werd dan ook met den grootsten glans
en oprechte deelneming van duizenden vrienden en
vereerders gevierd.
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Nicolai werd onlangs door de Fransche regeering
tot Officier d' Academie benoemd. Moge daarbij de
kroonorde, die zijn borst versierd, tegelijk een zinnebeeld zijn van de lauwerkrans dien hem ten alien
tijde diegenen zullen vlechten, wien ware kunst en een
oprecht gemoed dierbaar zijn.

Dtuaro boor be geoc4iebtnio
fur toonfittnot in be Erberianben.
door
EDM. VANDER STRAETEN.

II.
De namen (i).
IT is geene geleerde verhandeling. Enkele ver-

rriinkte of ontleende namen worden weer tot
hunnen eersten vorm en bestemming teruggebracht; bij eenige blijft natuurlijk twijfel bestaan.
hen talentvolle geschiedschrijver der toonkunst verklaart dat de « benamingen » eene marteling zijn voor
al wie zich met de menschen en de zaken van 't verleden bezighoudt. Dit is volkomen waar. Maar de
srhrijver geeft zich niet de minste moeite om uit den
doolhof te geraken.
Hoe zou het er nochtans uitzien, indien al degenen
die beproeven de schoone geschiedenis onzer toonkunst
te doen herleven, zich geli)k deze schrijver, de armen
over de borst kruisten en zich vergenoegden met over
dien toestand te klagen ?
Trachten wij dus de moeielijkheden op te lossen

(1) Zie Dietsche Warande, 189o, bl. 26.
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en aarzelen wij niet om bij voorkeur die aantevatten,
Welke ons het meest verward schijnen. Meer dan eene
dwaling in dat vervelend omwerken en vervormen begaan, leidde naar den weg der waarheid.
De verminkte namen kunnen in verscheidene klassen gerangschikt worden. De vertaalde namen vereischen
eene bijzondere zorg en scherpzinnigheid De doopnamen, in familienamen veranderd, of als verkleinwoorden.
gebezigd; de bijnamen, die de plaats der ware namen
innemen ; de plaatsnamen, welke familie- en doopnamen
vervangen ; de beroepsnamen, die de eerste plaats innemen ; eindelijk de fantastische benamingen, die somtijds met de bijnamen ineen versmelten, al deze onregelmatigheden en nog meer vindt de zoeker op zijnen weg,
door de archieven, boeken, gratopschriften, enz. Zij kunnen
den gewetensvollen en overtuigden werker verschrikken,
niet ontmoedigen.
Dat hij, die mij leest, op zijne beurt niet schrikke
voor de enkele staaltjes, welke ik hem aanbied. Ik herhaal
het, er is geene spraak van eindelooze discussie.
De meeste ophelderingen, in de archieven gevonden,
zijn met de bewijsstukken in de acht deelen van de Geschiedenis der toonknnst verstrooid, die tot hiertoe verschenen,
en waar de onversaagde ze a piacere kan raadplegen.
Acaen, verkorting van Arnoud Caen, die langen
tijd als een eigennaam beschouwd werd, door de weglating van het scheidingspunt en het vervangen der
hoofdletter C door de kleine letter c.
Agricola (Alexander). Vertaling van Ackerman.
Voor een dertigtal jaren vooruitgezet, werd zij door
een uittreksel der archieven bevestigd.
Alamire, pseudoniem van Pieter Vanden Hove.
Alarius, dat is to zeggen Hilarius Verloge.
A lbicastro of Weissenburg.
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Albus Gallus. Men geeft to gelijkertijd de verklaring
van Blanc Cocq en Withaan.
Alemania (Alexander van). Misschien de Agricola
van hierboven.
AppeTelders, 4.4ppeTelien, zijn geene bijnamen, gelijk
men geloofde, maar ware familienamen, juister geschreyen AppenTeller.
Arrigo, Italiaansche voornaam, met welken men
Hendrik Isaac bedoelde. Zie verder.
Barbiy ook Barbery, samenstelling van Barberio,
misschien 2arbier.
Batius, Bathenius of Bathens?
Bellêre, Fransche vertaling van Beelaert.
Benedictus a Sto Josepho, kloosternaam van 7oseph
Buns.
Bonadies of Goedendach.
Bornius, alias Van Borne; zinnebeeldige figuur,
.
eene fontein.
Bredeniers, slechte lezing, langen tijd gevolgd, van
Breedemers, ook Bremers.
Brochet, verfransching van een lid der familie Snoeck.
Brugensis of De Bruck%
Buche, Buches, Buques, dat is Buck, De Buck,
naam gedragen in Spanje door een orgelmeester der
XVI e eeuw.
Buysenus, benaming van Michiel Des Puissons.
Caesaris, bij Le Franc; beantwoordt misschien aan
onzen De Keyser.
Canalis, Latijnsche vertaling van De Pijpe of Buys.
Canis of Dhondt.
Carmen, ook bij Le Franc, herinnert aan de
Hollandsche familie Rijm.
Castiletti, Italiaansche benaming van Jean Guyot,
geboortig van Chatelet.
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Cellarius, zeer waarschijnlijk Keldermans of door
uitbreiding Hofrneester.
Chimarhaus beantwoordt aan Xt tlapo;, geitje ; daar
nochthans de benaming soms afwisselt met De Chimarcho,
geef ik den voorkeur aan Tichelaar, in de Kempen
zeer verspreide familie. Men heeft er de stad Chimay
willen in vinden !
Christierno, in de Spaansche archieven, om Chreti en
Marin aan te duiden.
Clemens non papa. Jacques Clement?
Clybano (del. Men vermoedt dat er hier spraak
is van Van den Hove. Eene andere zienswijze is Du
Tour.
Coclius, ook Kukelicus, bijnaam van Adriaan Petit.
Consilium. Niets natuurlijker dan er een De Raedt
van te maken.
Custodis laat toe de vertaling De Wachter en
Ceusters.
Cordovero, dat is Cordier.
Daquoneus (Jan). Hier is er eenvoudiglijk eene
slechte lezing, ongelukkiglijk nagevolgd door vele levensbeschrijvers, in zoo verre dat zij Draudius aanzetten
er een Italiaanschen kunstenaar van te maken. Desquesnes
of Dequesne is de ware schrijfwijze.
Deyssassy De y sassi of Des Roches?
Dionisii. Zeer waarschijnlijk Denis.
Divitis (Antonius) in werkelijkheid een De Rycke,
in Frankrijk Le Riche genaamd.
Dominicus, alias Douwes.
Emedemus, geboortig van Emden?
Fabri, onze De Smet.
Fienus of Fijens, benaming toegeschreven aan Jan
van Turnhout.
Fine (A), dat is Van den Eynde.
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Flamingus of De Vlamynck?
Flandrus, ook Flamenco, nog een De Vlamynck
of Van V iaenderen.
Fortuila, drukfout, of liever u in de plaats van
v der incunabula, dus Fortvilla. De slechte lezing wordt
nog behouden in onze boeken over toonkunst.
Fossa (de). Een Van der Gracht of De la Fosse?
Galli ook Gallus. Een De Haen of De Cocq?
Gasparo, Gaspari, doelt gewoonlijk op Gaspard
van Weerbeke. Men vindt ook geschreven 7aspar, enz.
Ghislinus, Ghisilinus, zeer dikwijls toegepast op
Giliaan Danckers.
Gossino betreft Josquin Deprés.
Goust, slechte schrijfwijze van Goes, de Goes.
Grovvelus, of Grauwels, waaruit Gruloos.
Hayne, voornaam van Hendrik, waarmede langen
tijd Van Ghyseghem genoemd werd.
Hellinc (Lupus) en Hellinck (Wolf ranus) doelen
op een uitmuntend kunstenaar der XVI de eeuw.
Hobertus , Obertus , dat is Obrecht. In Italien
schriift men Obret, Obrede, enz.
Hollander, (Christiaan). Zijn ware familienaam is
jansT.
Isaac. Laatst heeft men bewezen dat de beroemde
kunstenaar een lid was der familie Huygens. Het schrift
dat dit aan het licht bracht, zegt ten minste dat hij
afkomstig is uit Vlaanderen en latiniseert op deze wijze
dezen Vlaamschen naam nog al gemeen bij ons : Hugonis.
Jaches, Jachette, Jachet doelen gewoonlijk op
Jacob van Berchem.
Jacotin. Zijn familienaam is Godebrie.
Josquinus, Josequin, Joskin, Josin, al benamingen
voor Josquin Depres, in de XV de eeaw. Somtijds betreft
josquinus ook Basion.
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Lanivius voor Lannier.
Lapicida. lk heb het gewaagd dien naam door
Steenhouwer te vertalen.
Lebutini. Itanialisatie van den Franschen naam
Lebut.
Livius voor Lievens.
Lovius. Latinisatie van den Hollandschen naam
Loeff.
Lupus, Wolf, Lupi, De Wolf?
Macropedius beantwoordt aan de naam Langhenveld.
Maesegiles, samentrekking van maestro en van
Gilles. Men geeft hem in Spanje aan Gilles - Brebos,
beroemden orgelmaker.
Majoris beantwoordt juist aan De Meyere.
Mateo Flander. Onder dien naam is een Vlaamsche
drukker verborgen, in de XVde eeuw, te Saragossa
gevestigd.
Mathias, ten onrechte als de familenaam aanzien
van een beroemden toonkunstenaar, wiens doopnaam
Mathias was, en die zich Lemaistre noemde.
Mattia di Gand? nog te bepalen
Mercator. Cremer of Tabernier. De tweede naam
is die van een Belgischen drukker te Salamanca gevestigd, in het jaar 1535.
Mon ami, bijnaam van een pauselijken zanger de
Cruce genaamd, en onjuist De Curie.
Maessenus, dat is Maessens,

Molendius (A), Van der Meulen?
Monte (Philips de). De ware schrijfwijze, zon der
twijfel gelatiniseerd, van een beroemden meester dien
Bergen als haar burger opeischt. Deze schrijfwijze komt
voor aan het einde eener inleiding van den toonkunster
door mij in Italie afgeschreven.
Moretus. Latiniseering van Moerentorff. La Fage
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bedriegt zich als hij zegt dat Van Morst zijn ware
naam
Mors, Moro, Moors, Moers, enz, Een De Moor?
Mouton, bijgenaamd van De Hollingue.
Nepotis of De Neve, Neefs, enz.
Nervius, dat is to zeggen Doorniker. De ware
naam van den kunstenaar is tot nu toe niet kunnen
ontdekt worden.
Nutius, Latijnsche vorm van Nuyts.
Nucceus, naam gedragen door Du Gauquier. Men
heeft de termen Du Noyer, Nooteboom beproefd.
Olandia (Nikolaas de) is misschien Nikolaas de
Graen, die men in de Italiaansche archieven aantreft,
gevolgd van de woorden : detto Olando.

Orto (de) Van Hove, Du Jardin?
Okeghem. De verminkte schrijfwijzen van dien naam
zijn ontelbaar. Okan is de kortste. Men heeft hem
laatst in verband gebracht met eene tot nu toe onbekende gebeurtenis der loopbaan van den grooten Vlaamschen kunstenaar.
Pavonis. Een De Faun)?
Pulloys, van Pullus. De officieele naam is Kieken.
Puncol, Spaansche benaming van Pincon, of beter
Pinson, menestreel.
Prevotus, alias Proost, De Proost.
Prioris leidt tot Vurste, Veurste, Vorste. Een
Hendrik Van Voersten, Vorst was orgelmaker van
Philips II in Spanje.
Pratensis, andere benaming van Josquin Depres.
M. Henne waagt de benaming Van den Bemde!
Piscis, van Visch, Fesch?
Phalesius, de la Falise, Van den Falisen...
Perenet, Perrin, dat is Pieter Thierry.
Platensis of Dela Rue, ook De Platea.
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Peetrirzo. Men vermoedt Peeterkin of volgens andere
levensbeschrijvers Peeters.
Pisonus (Herman) ou Piso, citaarspeler in de
XVII & eeuw, dezelfde persoon ongetwijfeld als de orgelspeler Herman Pijs.
Quinnus, Lequien?
Quercu (A.), Duquesne, ook Van der Eycken.
Radolphus de Frisia, dat is Agricola (z. hierboven).
Rotarius of Rotaire : Raymaekers.
Regis (Jan). De identiteit van den meester wordt
volkomen vastgesteld door de archieven, waar hij Jan
de Coninck genoemd wordt. De lezing Le Roy is valsch.
Retis of Retijs, ook de Rijt. Juiste benaming
Van der Rijt.
Roger (Michiel), verdraaiing van Michel (Rogier).
De Duitschers schrijven ook Michael voor Michel.
Rore (Cypriaan de). Alle vertalingen van dien
raadselachtigen naam vallen weg door het felt dat sedert
eeuwen in Vlaanderen eene familie De Rore bestaat,
dezelfde t ype vertoonende als die die door Von Mielis
afgebeeld werd.
Rosa, bijnaam van Hendrik Zelle, pauselijken
zanger der XVde eeuw.
Spina (de) of Vanden Doorn, Van Doorn, enz.
San Pablo (Fray Luis de), kloosternaam van
Lodewijk Offerall, zanger in 't Eskuriaal.
Salice (A.) of Vander Wilgen.
Susato (Tilinan). Uitgelegd in de MuTikale Typographie der Nederlanden, bl. 26.
Trullera (de la), Spaansche benaming voor den
familienaam de la TrolieTe.
Trojanus of De Truye?
Timore (de), of De VreeTe. Beide vormen zijn
door den kunstenaar gebruikt.
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Tinctoris, volgens mij een De Vaerwere. Deze
genitief is onveranderlijk : Tuus Tinctoris, onder schrift
van den meester.
Tison, verminkte benaming van Tichon.
Trehout : familienaam Trechoven.
Ubrede, Fransche schrijfwijze van Wreede.
Vasius, staat gelijk met Vaet.
Volator, De Vlieghere.
Venequi, Hennequi, enz., verkleinwoorden van
Hendrik, in Aragoneesche gewesttaal.
Vico (de), Devic ook de Platea (zie hooger),
benamingen van De la Rue, waarvan men ook een
Vander Straeten heeft willen maken.
Vinea (de), klaarblijkelijk Vande Wijngaerde.
Vulcanius kan wel een De Smet zijn.
VI/7T, samentrekking van De Vyver, Van de
Vyver?
Van Aren, Van den Aren, bijnaam Van Steenken,
orgelmaker van Philips den Goede.
Verbeek, Verbecht , UUerbeek, drie verminkte
vormen van Van Weerbeke. Volgens M. Weckerlin is
de ware schrijfwijze Overbeck!
Werrecorensis (Herman). Het ontbreekt niet aan
geleerde verhandelingen over dezen familienaam als
hoedanigheidswoord gebezigd. Ik heb volgehouden, a
priori, dat er spraak was van een Wet rrecoren.
Inderdaad een Pieter Werrecoren, drukker, leefde in de
XVI de eeuw.
Wert (Jacob) De. Men heeft de willen weglaten,
terwiji de officieele stukken dit onveranderlijk behouden.
De weinige namen, die ik hier gegroepeerd heb,
volstaan, geloof ik, om aanteduiden wat er to doen
blijft.
Hoeveel talentvolle Nederlandsche kunstenaars zijn
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er niet onbekend gebl even in den vreemde, juist ter
oorzake der moeilijkheid, die men ondervond in het
schrijven van hun fa milienaam, en der ongeneesbare
van geslacht tot geslacht overgeplante zucht, zich, zelfs
in officieele stukken, van vertaalde of verminkte voornamen te bedienen !
Er zijn er onzer hen, die door een wonder aan
de schipbreuk ontsnapten, daar het oorspronkelijk verkleinwoord aan onvermoeibare zoekers toeliet, onmiddelijk het land van den kunstenaar te vinden. B. v.
Josquin, 7ossequin, in Italie, 7osquino, die een der
beroemdste mannen onzer geschiedenis aanduidt.
De ijverige medehulp van al wie belang stele in
onze groote toonkunstenaars is niet te veel om tot een
bepaalden uitslag te komen.
Moge de gloeiende iever van voorheen, die helaas!
in een voor letteren en kunst noodlottig tijdperk verslapte, met nieuwe kracht herleven ! De noodige krachtinspanning en arbeid is oneindig; maar de oogst is
ook zeer rijk en overvloedig.
Laat ons wachten en hoppen.

Zergtooneet,
door

HONORE HAGHEBAERT.

Het spel speelt op den bergkant tusschen moeder, man en kind,
binst het on \\ eér, rond den avond.
HET KIND.

« Hemelvogels sijn so kleene,
heemlen, moeder, sijn so groot,
mocht ik, vogelken, daarhenen
waar so menig sieltje vlood ! »
Bloedige stroomen spuwt de sonne stervend,
bloedige stralen bloeden op de wolken,
bloedige striepen leken langs den bergkant.
Wilde gansen
drijven in 't afgrijslik glanzen
zeewaards, stormwaards,
blauwvoetwaards !
Engeligschoone schouwt het kind
langs den grootschgekleurden bergkant
zijne kinderoogen blind,
naar de blauwten eindeloos,
naar de ganzen, naar den bloedlaai, (i)
elke kaak een hemeiroos,
van de schorre, bl-ww en wreed,
naast de hut die vaders slagzweerd
blixemend uit de rotsen sneed,
binst dat moeder welgezind
tangs het geutig dalmos dtoomde
van een bloeiend kerelskind.

(1) Glans als bloed.

BERGTOON EEL.

Maagdlikschoone stapt de vrouw,
de armen blootblank, uit de bergwoonst
op het spieglend zulleblauw, (i)
rustloos om 't geliefde schaap,
schouwend naar 't azuren spansel
waar het blikt in mijmerslaap,
en haar herte schrikt, gewond,
want het docht haar dat in kamptuig
de engel Gods ter lucht belond. (2)
Zinloos vat ze haar levend bloed,
drukt haar -svangbleek op zijn kaakroos,
ijzend in den avondgloed,
twijl haar haarstroom, kerelsblond,
glimpend golft door 's knaapjes zijde
vloeiend in zijn rozenmond,
twijl hare oogen, wild en mild,
't schuldloos schaap en 't ruim bestaren
en haar borst van smerte trilt;
want zij hoorde 's kindjes klacht
en een wolk betrok haar ziele,
lijk den avondglans de nacht.
HET KIND EN DE MOEDER.

Hemelvogels sijn so kleene,
hemelen, moeder, sijn so groot,
mocht ik, vogelken, daarhenen
waar zoo menig zieltje vlood !
Kindje, wouds du weg van moeder !
krijschen sal si op die rots;
vraag aan varier nog een broeder,
geef me een soentje, kindje Gods !
Hemelvogels sin so scone,
hemelen, moeder, sijn so groot,
mocht ik, vogelken, gaan woven
waar so menig sieltje vlood!

(i) Zulle = drempel.
(2) Verleden tijd van belandezz.
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Vader sal di vogels vangen
wen hij tavond huiswaards komt,
sal sie langs dijn koetsjen hangen,
vogels singend, scoon geblomd.
Achl geen vogels does mij dere
wen si singen bier bcneen.
Hemelvogels sie ik geren,
moeder, 'k wou ten hemel heen!
Somber bromt de donder westwaards,
grootsch!...
doodsch !...
Het knaapje zwijgt.
De vrouwe zijgt
met 't kind op der hand
op den rotsenwand.
Grauwe wolkenscherven strekken westwaards,
nevelig stroomt 't geluchte voor 't azuurblauw,
dampig doomen meerschdal, berg en beke,
heimlik waait de wind in 't struikgewas,
treurig Wendt de stortvliet bare en keien
klotsend van den bergtop dalwaarts af,
en de boomen in de vlakte smooren
droomend, roerloos, wip het bonte vee
stalwaards met de herders henendraalt.
Schemerend spreidt de navond wereldwijd
schimme en grootsche stilte oneindig roerend,
en natuur broedt stom en schriklik schouwspel.
De zomer en de winter scheiden.
Rommelend rolt de brommer nader,
krachtig!...
machtig !...
« Moeder, 'k swem in 't wildst behagen
want ik hoore Godes wagen
die vol engels nederdaalt
en mij naar den hemel haalt ».
— « Wist gij, zoontje, welk een schicht
gij door moeders herte richt! »
De grauwe wolken spreiden heen,
en nevels en dampen en wolken
door malkander kolken
en smelten ineen.
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— « Kindje, 'k kus dijn kaakjes rood !
duik dijn handje in moeders schoot,
rust dijn hoofdje op moeders boesem,
vaders eerstling, mocders bloesem ! »
Een blixem sliert zijn dolk
door pegellozen nevelkolk.
De koeien
loeten
in de vlakte.
De beke krijscht.
De moeder ijst,
en de grootsche tonen
van den bromgeest
snellen,
wellen,
door de lovers
der onzichtbre kronen.
DE MOEDER.

« Ai ! de smerte k welt mijn ziele. Lavend
waait sijn asern in mijn mond.
Ach ! de storrem wast, en God, 't is a vond !
`Naar zit Koen op deze stond ? »
—

Rollende giolt de Bonder bergwaards,
ijslik !
afgrijslik !
u Zijn borstje zwelt zoo matig !
Hoe frisch zijn ademdoom !
Zijn wezen sert mij statig !
0 zoete kinderdroom 1 »
Rakelend kraakt het
broakt het
in den afgrond.
Daverend hutst
en klutst
de bergrots, de ijzeren.
Schriklik scheurt
de blixem 't donker,
zoevende sleurt
een sperkenden kronkel
door de lucht,
gaapt akelig, en spuigt vuur en vlamme.
't Bergdal zucht.
Hoort gij die stemme?
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TOO

(terwijl het dondert, komt Koen op, ziugend des Vlamings lied )
II

I.
Van het blonde Wikingsnoorden
kwamen
de Vlamen
onbeducht.
tangs de blonde Noordzeehoorden
her geviucht,
moe van 't bloedig dwingen,
't schandig tqalafwringen,
en zij gingen aan 't zingers
« vliegt de blauwvoet! storm op zee! »
't oude vlaamsche « Houzee! »

De Germanen hielden « ght Ide »,
waren
een ware
reuzenvolk,
vrome vrienden met den schil.le
en den dolk,
end onze ouders wilden
weten van die ghilden,
waar ze zongen dat 't rilde
't wilde stormend « waatewind »,
't oude « schild en vrind! »

DE MOEDER.

Ach! Ik lijde...
doch 'k ben blijde...
hork!... 't Is de klemme
zijner stemme.
(KOEN

zingt binstderwiil.)
IV.
Burg, gemeenebest en keure,
koene
baroenen,
Kerelskracht,
kwamen eedle Ridders beuten,
Poortersmacht!
't zongen blonde skalden,
Baldwinsagen schalden,
door de walden wee r ; Tien
't juich-hourah! en 't kamp huiho!
't oude Lacy! Lo!

Forestier had elke gouwe;
bt ave
was Grave
Baldewin,
IJzeren armen bei zijn klauwen,
zoet zijn min,
Judith was zijn vrouwe,
Bruggewal zijn bouwen,
Blau'A voets, zei hij, zijn blauwel
« Hou end trouw! » Twit Ottogracht!
't oude Veurne-Ambacht!
' t KIND.

Memme! Memme!
DE MOEDER.

Zwijg kindje! Vader is daar!...
Ik berste!... Mijn herte wordt zwaam !...
Kletterend schettert de kraker,
snorrende bassen zijn honden,
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de boomen schudden en zwaaien,
de vurige slangen laaien,
vreeslike winden waaien,
en machtig, gruwelik loeien
de koeien
staiwaards.
De beke siddert, dalwaards.
De grand is lijk aan 't scheuren.
Verdovende rollen
des donders bonen
oostwaarts, rustwaarts,
door de wolken
naar heur poiken
zwart lijk hellen,
al bassen en bellen.
De blixem
sliert naar zijn smidse.
(Binst aldien KOEN zingt) :
V.
Hansen — glide — en handeisbonden —
hallen
en wallen
spitsboogtrant
in Kerlingaland ontstonden,
Van Maerlant !
Barden, minnestrelen
deen den ba,-dit spelen
op de sterke kasteelen.
Harba! Hoepsa! Ariauw!
't oude « Gauw end blauw ! »
VI.
Clauwaerts baarden brugsche metten,
« hotse
die cnodse! »
Goedendag!
Walen pletten ze in hun netten —

Groeninghslag !
Breydel en de Coninck,
— namen zoet als honing —
toogden den « sconen koning; »
wat bediedt die wapenschreeuw :
Vlaanderen die Leeuw !
VII.
Zannekin, ons held van Veuren
dochte,
en vochte
Casselwaarts
tegen schenders onzer keuren,
Leliaerts !
Vroede en vrome helden,
de edele Artevelden
zworms van walen velden.
Level Leve! Jan Hijoens!
Blanke Kaperoens!

DE MOEDER.

Koen!... Wat is hij moedig !
Hij zingt,
Mijn herte splijt bloedig !
Hij zingt.
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KOEN komt zingend op.
Blauwvoets !.. scherremsaks en spere
draaien
en zwaaien
tot bedién
« dat wij zijn end vrie heeren,
vrie lien! »
Laat de Walen kraaien,
't zijn al uils en gaaien,
ploegt, en gaat aan 't zaaien 1
Rolt de karre 1 * en zingt de leus:
Vlaanderen vlaamsch en preusch!

DE MOEDER.

't Slaapt, 't heeft koud !... Koen spoedig ! (schreeuwend)
(droevig) Hij zingt.
KOEN

vliegt haar to gemoet en roept :
0 Vrouw !
Da MOEDER.

't Heeft koil I
KOEN.

Hier brood !
DE MOEDER

't Is flood!...

Uit g DE KRONING DER

H.

ELISABETH. »

DE KINDEREN.

Tijdperk der MinneTangers (blz. lo3).

III

V
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74ct tii6perfi Oer Illinnelangero (1).
k
‘'' ET ma g heden ten dage met vreugde vastgesteld worden, dat
- 1 de studie der Middeleeuwen meer en meer tot haar recht
. 1 komt. Aanzienlijker wordt steeds het getal dergenen, die
0 F. belangstelling toonen 't zij voor de philologie, 't zij voor de
historie, 't zij voor de beschavingsgeschiedenis van dat tijdvak in
het algemeen. Deze studien hebben dan ook sedert een twintig
jai en een ongemeene vlucht genomen, en vvie heden op de hoogte
wil blijvcn, en als mediaevist — zooals de beoefenaar van dat vak
tegerm oordig met een onvertaalbaar vreemd woord genoemd wordt
-- wil meespreken, client o ,er een rijlte bibliotheek te beschikken,
en heeft werks genoeg om met de nieuwigheden, waarmede men
de boekenmarkt wel wat overlaadt, kennis te maken.
In dit vak der wetenschap heerscht dus een zeer groote bedrijvigheid ; zoo groot zelfs, dat hij die b. v. op het enger gebied der
middeleeuwsche philologie, ook voor een enkele taal, zich bij de
uitslagen hield tot welke men voOr een tiental jaren gekomen was,
heden zijn zienswijze in talrijke gevallen als een ketterij zou
hooren bestempelen en meer dan eens vreemd zou opkijken.
Intusschen brengt die merkbare liefde tot de middeleeuwen
niets dan winst : het springt in het oog, dat, hoe beter men ze
kennen zal, des te dieper men ook zal indringen in het verstand
van den tegenwoordigen tijd.
« In 't verleden », zong de dichter, « ligt het heden! » en dit
woord mogen wij nooit uit het oog verliezen. Zoolang de middeleeuwen begraven bleven onder de minachting waarmede men
ze voOr het ontstaan van het romantisme versmachtte, ontbrak in

(1) ALwIN SCHULTZ, Das Hofische Leben Tut- Zeit der Minnesinger. ZNN eite verm. u. verb. Auflage. Leipzig. S. Hirzel. 1888.
(I, XIV en 688 bl. 176 houtsneden; II, 504 hi. 196 houtsneden).
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de geschiedenis onzer ontwikkeling een schakel, die een hinderpaal werd tot het verklaren onzer hedendaagsche beschaving.
Terwijl de studie der middeleeuwen natuurlijk met het opzoeken en doorgronden der taalvormen moest aanvangen, teekenden
zich langzamerhand ook, naarmate hierin voortgang gedaan werd,
andere zijden van het onderwerp klaarder af. De ontdekte teksten
en oorkonden werden hoe Langer hoe talrijker, steeds een nieuw
Debt werpende op de vervormingen der middeleeuwsche maatschappij ; na de staatkundige gebeuttenissen moest eindelijk ook
de intieme geschiedenis aan de beurt komen, al bleef zij ook tang
uit. Immers, zij heeft betrekking op feiten die steeds tot den tijd
der schrijvers behoorden, aan iedereen bekend waren, en juist
daarom het aanteekenen niet waardig geacht werden Zou in
vroeger eeuwen wFl iemand het gewaagd hebben, voor het lezend
put leek — niet talrijk zooals men weet — te verschijnen met een
werk over de inrichting der woning, over de dagelijksche levensgewoonten, over de kindervermaken, over de keuken? Met zulke
zaken was iedereen vertrouwd, en de schrijver zou er geen bijval
mede geoogst hebben.
D',ch, in de oorkonden die thans in menigte voorhanden zijn,
komi talrijke feiten voor, die hoewel niet .behoorende tot de
gescluedenis van petsonen en twisten -- de zijde der historische
opzoekingen die nog heden vaak alleen als geschiedenis geldt —
de verwondering moeten opwekken van den negentiende eeuwschen
lezer; het gewone leven is er voorgesteld in een bijzonder daglicht, en meer dan eens kunnen wij blikken slaan in het geestesen zieleleven van een gewoon mensch in vroeger tijc.
Langzaam won de gedachte veld, dat het ook noodig was,
nevens de staatkundige twisten, de oorlogen en veldslagen waarin
zo6 en zo6 yeel voetknechten, zo6 en zoOveel linters gevallen
waren, zich daarvan rekenschap te geven hoe of men leefde in
vroeger eeuwen, hoe men zich inrichtte binnen- en buttenshuis,
hoe men dacht, wat in den geest omging van burger en Boer,
van laat en edelman : in een woord, tot welken trap van uiterlijke en innerlijke beschaving de mensch op een bepaalden tijd
gestegen was.
Op dit gebted nu beweegt zich het boek, welks titel hooger
aangegeven is.
De bronnen voor zulke studie zijn van tweederlei acrd. Zij
bestaan gedeelteltjk uit de stoffelijke gedenkstukken die ons aan
het verleden herinneren. Het gebeurt echter niet zelden, dat de
tand des tijds erg aan die overblijfselen geknaagd heeft : eeuwen
zijn er over been gegaan, en onder lien invloed zijn er vaak
onkenbaar geworden of geheel tot stof vervallen. Het is gewis
geen gemakkelijke taak een oude woning, b y. van de 12e of 134
eeuw, met eenige nauwkeurigheid weer samen te stellen. Wat
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onaangetast bleef, heeft wijzigingen ondergaan, of is voor latere
toestanden heringericht geworden. Konden onze bouwvallen slechts
spreken ! Zij gewis zijn goede getuigen, doch hoevele liggen niet
begs avers onder eeuwenoude klimopranken of allerhande gewas?
Overblijfselen van dien aard moesten nog in een zekere mate
aan de vernieling des tijds weerstand bieden : hoe verschillend
was het gelegen met vele andere gedenkstukken, meubelen, gereedschappen, kleederen en kleinere huiselijke voorwerpen?
Juist wegens de schaarscheid en de vergankelijkheid zulker
stoffelijke bewijsstukken, scheen het raadzaam, de getuigenis in te
roepen van de letterkunde : en die gedachte was een vruchtbare,
want in een tijdvak van natuurleven als de middeleeuwen, dat zich
in alle opzichten door een zoo groote waarheid onderscheidt, moesten
de geestesvoortbrengselen van het hoogste gewicht zijn voor de
kennis van het uiterlijke en innerlijke leven van de volken in
westelijk Europa.
Voor al te groote generalisatie hoeft de geschiedvorschet evenwel op zijne hoede te zijn. Een getuigenis aan een dichter of
oorkonde uit de middeleeuwen ontleend, heeft, streng genomen,
slechts waarde voor een zeker tijdvak. Wil men hier tot eenigen
ernstigen uitslag komen, zoo zal men nooit uit het oog verliezen
tot welke eeuw de ingeroepen schrijver behooit. Zoo handelde ook
Schultz, en zoo is zijn proef van b2schavingsgeschiedenis beperkt
tot het leven ten tijde der minnezangers, en gelden zijn beweringen
slechts voor de 12 e en 13 e eeuw. De gezamelde feiten zijn wellicht
nog waar voor latere tijden ; doch met dit punt heeft Schultz zich
niet bezig gehouden. Om het felt te staven dient men een nieuwe
getuigenis Lilt een lateren schrijvcr bij te brengen.
Zijn hoofdbronnen waren dus de mtnnezangers, vooral in Frankrijk en Duttschland. Het is echter met twijfelachtig of al de gewonnen uitslagen zijn ook op nnze toestanden in Vlaanderen en
Brabant toepasselijk. Daarvoor spi eken Jnze vele betrekkingen met
de omliggende landen, en de hooge luister, tot welken het hoofsche
leven hier te lande gestegen was. Dan, er is een ander teit dat voor
deze stelling pleit : de onderscheiden volken in het Westen van
Europa stonden, tot voor de 16 e eeuw, nagenoeg op een zelfden
trap van beschaving. BO alien lag de wetenschap nog in de doeken gewonden, en eerst later moest de splitsing der maatschappij
in vooruitgestreefden en verachterden plaats hebben. Van daar komt
de populariteit van den volkszanger bij groot en klein, bij edelman
en boer 131j middel van aan alien gemeenschappelijke gedachten
wist de zanger alter harteu te ontroeren.
De gansche letterkunde der 12 e en 13 e eeuw, heeft Schultz
geraadpleegd, uit het speciaal oogpunt aan al de zijden, waaronder
zich het toenmalige leven voordoet. De twee lijvige boekdeelen, die
thans in tweede uitgaaf, bij- en omgewerkt volgens de laatste op-
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zoekingen, voor ons liggen, bewijzen hoe vlijtig hij zijn arbeid
ter harte genotnen heeft, en hoe rijk de oogst geweest is. Talrijke
afbeeldingen van all en aard geven een plastische voorstelling van
de besproken zaken, terwi,1 de bewijsplaatsen aan den voet der
bladzijden geplaatst werden, waardoor iedereen de zienswijze des
schrijvers kan onderzoeken. Zoover de middeleeuwsche getuigen
gesproken hebben, is het boek volledig : gewis blijven er bijzonderheden in menigte, welke verdere studie eischen of onbeslist
zullen blijven tot nieuwe documenten uit het stof der archieven te
voorschijn komen. Zooals het boek voor ons ligt, is het een ware
goudmijn voor de geschiedenis der middeleeuwen, onmisbaar aan
al wie zich met het onderwerp bezig houdt ; een monument, dat
eeu vooruitgang aangeeft in de historische wetenschap van onzen
tijd bovn die onzer voorgangers,
AUG. GITTft.
Onze Boeren. Tooneelen uit den boerenoorlog van 1798, door
Dr AUGUST SNIEDERS. Uitgave van het Davidsfonds n r 68. Antwerpen, drukkerij Van Os-De Wolf, SS. Pieter en Paulusstraat, 2.
1889.

De boeken, welke op onze scholen bij het onderwijs in de
Vaderlandsche geschiedenis gebruikt worden, bevatten weinig of
niets over de gebeurtenissen, waarvan een gedeelte der Zuidelijke
Nederlanden op bet einde der vorige eeuw bet bloedig tooneel
was. Terwijl de geschiedschnjvers van Frankrijk, tot welke staatkundige richting zij ook mogen behooren, aan den opstand in de
Vendee eene aanzienlijke plants in hunne werken ingeruimd en de
aanvoerders in dien burgeroorlog algemeen met billijkheid behandeld
hebben, zijn de nederige landlieden uit Brabant en de Kempen,
welke goed en bloed ten offer brachten om hunne zelfstanligheid
tegen den vreemden overweldiger te handhaven, geheel en al in
vergetelheid geraakt. Nergens heeft de nakomeling het geringste
gedenkteeken opgericht om de plaatsen aan te duiden, waar die
helden voor hun Vadei land en hunnen godsdienst gesneuveld zijn.
Waaraan moeten wij die onverschilligheid, die miskenning
wijten ? Hoogst waarschijnlijk aan de ingenomenheid, welke niet
alleen de Walen, maar ook zeer vele Braba iders en Vlamingen
uit hoogere standen sedert eeuwen met Frankrijk getoond hebben
en heden nog toonen. Imm2rs, het kau niet geloochend worden,
bij hunnen eersten inval werden de Fransche soldaten te Brussel,
Gent en Antwerpen bijna met deze.lfde bewijzen van vtiendschap
onthaald als in Henegouwon en het Luikerland . Met voile recht
hebben dan ook reeds vOar Aug. Snieders eenige onzer schrijvers (1),

(1) AUG. ORTS, L2 Guerre des Pay-sans. — H. PERGAMEI■11,
Dix ans d'histoire de Belgique. — AUG. THYS , Les Conscrits.
MATHOT, De troebele tijd.
—L.
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die in menig ander opzicht omtrent dien opstand van gevoelen
verschillen, eenparig een dergelijk gemis aan vaderlandsliefde
streng gelaakt.
Ware de afkeer tegen de vreemde overheersching bij alle
ingezetenen hevig geweest, hadden alle strijdbate mannen naar het
geweer gegrepen en de bemiddelde burgers de cnderneming met
hun geld gesteund, dan ware misschien nog eenige kans op welslagen overgebleven, maar dan hadden de misnoegden zich ook
veel vroeger tot den strijd moeten aangorden en niet wachten
totdat de vijand zijne geheele legermacht tegen hen kon doers
oprukken. Dat hebben zij niet gedaan en daarom moest hunne
edelmoeclige zelfopoffering op een nutteloos bloedbad, eene ijzingwekkende slachting uitloopen. De boeren, zegt schrijver, rekenden
op de hulp van het buitenland, doch dat was bloot eene hersenschim Pruisen en Spanje hadden reeds in 1795 met de Republiek
vrede gesloten, geheel Noorck-Nederland was in de handen der
Franschen en de keizer van Oostenrijk was ten gevolge der
zegepralen van den jongen Bonaparte In Italie gedwongen geworden
in 1797 bij het verdrag van Campo . Formio de Zuiderlijke Nederlanden aan den overwinnaar af te staan. Het was dus buttenmate
toekeloos met slecht gewapende benden zonder krijgstucht, zonder
ruiterij, zonder artillerie weerstand te willen bieden aan veldheeren en soldaten, welke de dapperste legers van Europa verslagen hadden, te meer omdat het pleit juist in dat gedeelte van
ons land zou beslist worden, waar den indringer minder natuurlijke hind erlijke hinderpalen kunnen tegenhouden.
Dat de opstand eerst uitbrak, nadat Frankrijk de wettige
eigenaar van Belgie geworden was, kan, dunkt mij, eenigszins
verklaard worden : de bewoners van het platteland, weinig geld
en geene kunstwerken bezittende, hadden tot dat tijdstip veel
minder te verduren gehad dan hunne medeburgers in de steden ;
velen onder deze waren door de brandschattingen, welke de
beruchte gedeputeerden te velde der Conventie — men denke
slechts aan Danton hun opgelegd hadden, grootendeels van
hun vermogen beroofd geworden en hidden daarenboven met
leede oogen moeten aanzien dat de schitterende nalatenschap van
het vernuft der vaderen uit hunne tempels en andere bewaarplaatsen als buit naar den vreemde weggevoerd werd. Maar wanneer,
na het voltrekken der inlijving, de overheerscher de conscriptte
invoert, de weerspannige lotelingen als misdadigers vetvolgt en
bij aanhouding met geweld aan hunne bloedverwanten en haardsteden ontrukt, wanneer de kerken gesloten, de klokken uit de
torens geworpen, hunne priesters, die den voorschreven eed
weigeren af te leggen, naar Cayenne gesleurd worden, dan begint
hun bloed te koken, zij storen zich aan geene staatkundige
overeenkomsten, die buiten hunne toestemming aangegaan zijn,
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hunne aloude vrijheden, hunne taal, ban godsdienst zijn verdrongen en dat kunnen, dat willen zij niet dulden.
Op dit standpunt heeft Aug. Snieders zich geplaatst; geene
volledige geschiedenis van den opstand der boeren wilde hij geven;
zijn doel was een tafereel van den strijd in die streek, welke
hem best bekend is, nl. de Kempen, op te hangers en de helden,
welke eens de overwinnaars van Europa te lijve durfden rukken
en slechts voor de overmacht bezweken, van een wuft en bijna
geheel verbasterd nageslacht als toonbeelden van verkleefdheid aan
eigen taal en eigen zeden voor te houden.
De hoofdpersoon van het verhaal, de spil als het ware, waarop
de geheele geschiedenis draait, is Emmanuel, Jozef Van Gansen,
geboren te Westerloo den 25 n December 1766. Al hetgeen S.
over dezen merkwaardigen man mededeelt, berust op familieoorkonden, welke hem door de bezitters ter hand gesteld werden.
Door zijne ouders tot den geestelijken staat bestemd, bezocht hij
de Latijnsche school te Gheel. Na het voltrekken zijner studien
in dat gesticht, keerde hij nochtans naar huis terug en drukte
den wensch uit, voortaan zijnen vader die een welhebbend bierbrouwer en grondeigenaar was, in diens dagelijksche bezigheden
ter zijde te staan.
Bij het uitbreken van den opstand werd hij tot aanvoerder
verkozen. H ij bewees dat hij ten voile voor die taak berekend
was : onversaagd, koelbloedig, tegen alle ontberingen van het
krijgsmansleven in oorlogstijd gehard, met eene meer dan gewone
lichaamskracht bedecid, steeds de eerste in het vuur en de laatste
op den terugtocht, toonde hij daarbij in de neteligste omstandigheden eene omzichtigheid, een beleid, die ecnen veldheer van
beroep tot eer zouden verstrekken. Zijne verdediging van Meerhout, waar hij den vijand deed terupdeinzen, zijn marsch naar
Diest, de verovering en daarna de verdediging dier stad, toen zij
door de Franschen met overmacht aangevallen werd, zijn krijgsverrichtingen welke hem de overwinning zouden bezorgd hebben,
hadde hij over een volledig leger beschikt. Na den aftocht der
zijnen uit de kleine Brabantsche vesting waar hij zwaar gewond
werd en, slechts half genezen, met de hulp van beproefde patriotten
ontsnapt, wanhoopt hij nog niet. Zelfs wanneer zijne wapenbroeders tusschen Moll en Meerhout voor de woedende aanvallen
der Franschen het onderspit hebben gedolven, neemt hij nog het
moedig besluit, met de overgeblevene strijders naar den Maaskant
of te zakken, ten einde zich met Constant van Roux-Miroir, die
aan het hoofd eener behde Walen staat, te vereenigen. Doch de
ontknooping van het bloedig drama is nabij : de vijand, ruin met
geschut voorzien, rukt tegen Hasselt op, waar de boeren zich
verschanst hebben. Met wilde onstuimigheid vallen de Franschen
aan; zij willen lien opstand, welke hun zooveel yolk gekost heeft,
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voor goed dempen ; dat begrijpen de boeren, zij vechten met
leeuwenmoed en doen menigen vijand in het zand bijten; maar
het kanonvuur Bunt schrikkelijk hunne gelederen, zij kunnen
het niet uithouden. Dat heeft Van Gansen als plichtbeseffend aanvoe-,.der voorzien, zijne bevelen tot den aftocht gaan rond; kunnen
zij uitgevoerd worden, dan bestaat nog hoop op redding voor
een gedeelte der strijders. Jammer dat Judas zijn welberekend
plan komt vet ijdelen : zekere Claes toont den Franschen generaal
Gency eenen korteren weg om de boeren in den fug te kunnen
vallen, terwijl de ruitetij hen in de flank zal chargeeren.
Op het Klein Lindeke, een kwartier uurs buiten Hasselt,
worden de patriotten achterhaald ; zij stellen zich te weer, vast
besloten hun Leven duur te verkoopen ; « en wanneer eindelijk de
groepen — Van Gansen is daar onder de overmacht utteengedreven worden, begint er van den kant der Fransche.--, een
bloedbad, dat alleen barbaren zouden aanrichten. »
« Tue', tueT! » dat is de kreet der bloedhonden ».
Corbeels van Turnhout en Meulemans van Diest, de wakkere
onderbevelhebbers, vielen in de handen der overwinnaars en werden doodgeschoten; hetzelfde trof ook Constant van Roux-Mtroir.
De Republiek ging bier te lande even ongenadig te erk als met
Lang nadien Napoleon in Tirol en Spanje; maar die gruwelen
zullen eens ge\\roken worden; nog zeventien jaren en de bto_ders
en zonen Bier slachtotfers van vreemde onderdrukking zullen met
eenen Oranjevorstaan hun hoofd, in de velden van Brabant ktachtdadig medewerken, om de bewerkers van zoovele rampen en
onheilen voor hunne bier gepleegde euveldaden te straffen.
Van Gansen had het geluk aan de moorderij te ontkomen,
doch geen onder zijne overgeblevene wapenbroeders wist waar hij
gebleven was. Zijn hoofd was op prijs gesteld, opsporingen werden gedaan; dat alles was evenwel vruchteloos, zijne moeder had
eenen schutlhoek voor hem gevoaden, waarin hij zich vet borgen
hield totdat de storm uitgewoed had. Toen vertoonde hij zich
weer te midden zijner medeburgers, doch bleef voortiurend onverschillig voor de lotgevallen van het vaderland ; zijne eenige uitspanning was de boomteelt.
Hij overleed in 1842, door zijne omgeving betntnd en geeerbiedigd, door onze groote mannen in het vergeetboek geplaatst.
« Zijne lange gestalte was eenigszins gebogen en bij het zien
van zijne zwarte kleeding, lange jas en korte broek, zou men gezegd
hebben dat hij een geesteltike was, die 's morgens en 's avonds
rustig ter kerke ging. »
« De vreemdeling, die hem voor njging, groette hem eerbiedig om zijn dettig en zacht uiterlijk; maar nooit zou hij gedacht
hebben dat die kalme grijsaard de held van Meerhout en Diest was. »
Mocht hij in de eenzaamheid somwijlen het vet leden voor
zijnen geest teruggeroepen hebben, dan kon hij zichzeli getuigen
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dat hij ten voile zijuen plicht gedaan had, wanneer duizenden
anderen den overweldiger vleiden en hulde brachten. Op Van
Gansen en zijne wapenbroeders mogen wij met vo1l2 recht de
schoone verzen toepassen, welke Tollens aan het slot ziner beschrijving van den strijd door Barends, Heemskerk en hunne tochtgenooten tegen de krachten der natuur gevoerd, neergeschreven
heeft en met den dichter onze landgenooten toeroepen
« Vergeldt hen, iuicht hen toe, strooit lauwren voor hen heen
En rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen. »
Het eerste is door bovenvermelde schrijvers en eens te meer
door Aug. Snieders gedaan ; thans is de beurt aan het yolk om
de welverdiende hulde aan die nederige helden te voltooien met
te hunner eer een gedenkteeken, al ware het maar een steen met
een opschrift, op eene dier plekken te zetten, waar zij hun bloed
voor het vaderland vergoten hebben. Of zou het waar zijn dat
Belgie voor eenen Belliard, eenen Gendebien standbeelden opricht
en voor eenen Van Gansen geenen Steen overheeft?
Heeft A, Snieders zich in de hoofdtrekken van zijn verhaal
stipt aan de geschiedenis gehouden, als romanschrijver heeft hij
van zijn recht gebruik gemaakt om over de gruwelen, die hij te
boek stelde, een waas van podzie te verspreiden. Dat is hem het
best gelukt met de schets der wederwarigheden, waardoor twee
minnende harten van elkander gerukt worden. Een jongeling, Selm
genoemd, dte zijn overleden wader als koster-schoolmeester der
gemeente vervangen heeft, is met Cilia, eene wees, verloofd Gelijk
vele andere dorpelingen heeft hij zich door de vlucht aan de
Conscriptie onttrokken. Het innig verlangen o n zijne moeder en
zijne bruid weer te zien noopt hem ztjnen schuilhoek te verlaten.
Dat bezoek zal hem evenwel duur te staan komen : door gendarmen
aangehouden wordt hij naar Diest gebracht en daar opgesht, n.
Cilia slaogt in hare pogingen om een vrijgeletde van eenen F ranschen generaal te bekomen en geraakt daarmede tot in zijne gevangenis. Bij den aftocht van het leger der boeren worth Selm,
die ten gevolge der geleden mishandelingen ziek en krachteloos
is, door eenige wapenbroeders buiten de veroverde stad gebracht,
en wanneer deze tot hunne makkers terugkeeren, door Cilia op
eenen kruiwagen, door de sneeuwbuien been over de heide gevoerd. Door koude en vermoetenis overmand, worden beide in
eene pachthoeve opgenomen en verpleegd. Zoodra Selm tegen het
ruwe weder bestand is, begeven de verloofden zich op weg naar
hun verwoest dorp, waar zij hopen eens als echtgenooten bij de
moeder van den jongen man te kunnen leven. Hun gesprek, terwijl zg hand aan hand over de heide voottstappen, ademt die
zuivere gewaarwordingen, d'e reine ultboezemingen, welke de beste
onzer schrijvers naar het voorbeeld van den edelen Conscience met
eene onberispelijke kieschheid weergeven.
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MAar de vijand ligt, gelijk een roofdier, op den loer : terwijl de
rcizigers, versterkt en opgebeurd door de hoop, welke, gelijk Schiller
zegt, zelfs den grijsaard op den rand des grafs niet verlaat, zich eene
rozige toekomst voorspiegelen, worden zij plotseling door soldaten
overvallen en vastg_:grepen. De jongeling wordt als refractaire geboeid
en weggevoerd en zal den dierbaren geboortegrond niet meer betreden, het gewonde lijk van Cilia wordt eenige dagen later door
Van Ginsen uit de Nethe opgevischt en door de boeren des nachts
op een kerkhof ter aarde besteld. De heschrijving van dat laatste
eerebetoon aan eene heldhaftige jonge vrouw is aangrijpend in
Karen eenvoud .
Met andere episoden ben ik minder ingen) nn ; zoo vind ik
dat de waanzin der moeder van Selm te veel uitgebutt wordt en
daarom den be )ogden indruk niet teweegbrengt Vooral hare vermoording door Jardon, wanneer zij over het slagveld rondwaart
om haren zoon op te zoeken behoort te veel tot . het gebied van
bet melodrama ; dat gelijkt te sterk op den schrijftrant van Anna
Radcliffe en andere Engelsche en Duitsche romandichters van die
richting.
Wat nu Jardon betreft, den aartsschurk, welke, te Verviers
geboren, met eene ware duivelswoede onder het Fransche vaandel
de boeren, zijne landgenooten, hielp verdelgen, zijn naam zou
door beulshanden aan eenen schandpa ql moeten gespijkerd worden. Het zou mij nogtans geenszins verwonderen, indien vroeg
of laat de mannen, die de overwinning bij Jemmapes wilden
vieren, zouden voorslaan dien ellendeling eene eerezuil op te richten ; met hooger vermelde annexatiemake!aars van 183o zou hij
een uitmuntend drietal uitmaken.
Wanneer de Marseillaise, waarvan de woorden eene hoonende
uitdaging aan de vorsten en volken van Europa zijn, en ailerminst
in ons vreedzaam land weerklank zouden moeten vinden, door de
straten onzer steden gebruld wordt, wanneer de Waalsche werklieden openlijk de Fransche driekleur ornhoogsteken en Vive la
Republique schreeuwen, zonder het minste verzet van wege de
openbare overheden, wanneer eene aan Frankrijk zoo met verkochte dan toch deep verkleefde dagbladpers dagelijks ales ophemelt
wat over otize zui,lergrens geschie it en tegen de G2rmaansch e
volken, onze stamgenooten verwijdermg, haat en of ken . tracht in
te boezemen, kunnen verhalen, gelijk het onderhavige, er veel
toe bijdragen oil bij de weldenkea le burgers de vaderlandsliefde
te versterken, de wankelmoedige tot nadenken aan te sporen, de
verdwaalden tot inkeer te brengen. Geen twijfel of Aug. Snieders
heeft met het schrijven van dit boek niet alleen de talrijke reeks
zijner belingrijke werken verineerderd en onze lettukunde verrijkt, maar nog meer gedaan : hij heeft een goed werk verricht,
hij heeft zijne landgenooten ernsttg gewaarschuwd.
J. MICHEELS,

Gent, December 1890.
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Geschiedenis der Romeinen, door D- J. J. DUESBURG, leeraar
aan het gym lasium te Dordrecht. Met tachtig afbeeldingen. Uitgaaf van J. Boon te Amsterdam.
Dit handboek zal in m afleveringen a 35 cent. volledig zijn•
De eerste aflevering, welke voor mij ligt, toont dat wij hier geene
bloote histoire bataille, maar werkelijk eene geschiedenis van het
Romeinsche y olk, zijne instellingen, zijne 1p schaving enz. krijgen.
Wanneer het geheele werk in mijne harden zal zijn, hoop ik
een uitvoerig opstel daarover dit tijdschrift te plaatsen. Reeds
nu mad ik zeggen dat druk, papier, platen ook den kieskeurigsten lezer zullen bevredigen.
Gent, December 1890.
J. M.
Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, herausgegeben von L. QUIDDE. Dritter Band. Erstes Heft. Jahrgang 1890.
Erstes Heft. Freiburg. B. 189o. Academische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr. (Paul Siebeck.)
Dit tijdschrift verschijnt sedert Januari 1889 in vier afleveringen
per jaar, welke in flinke boekdeelen kunnen gebonden worden,
want iedere aflevering bevat bij de 3oo bl. groot 8'. De prijs
beloopt 18 mark voor iederen jaargang.
Deze aflevering bestaat volgens het plan des uitgevers, uit
verhandelingen, kortere mededeelingen, berichten en boekbeoordeelingen, v.,.., rslaen der werkzaarnheden van geleerde genootschappen, met alleen Duitsche, maar ook buitenlandsche en ten
slotte eene hibliographie voor de geschiedenis van Duitschiand.
Onder de verhandelingen, welke bier voorkomen, levert vooral
eene voor ons Nederlanslers van Noard en Zuid een bijzonder
belang op, nl. Wilhelm von Oraizzeiz and die geizter Pacification
(1576) von Moriz Ritter. Schrijver toont dat hij met de geschiedenis van dat woelig tijdperk best vertrouwd is. Hij wilde geene
nieuwe bouwstoffen brengen, maar, zegt hij op bescheiden toon,
bewijsstukken, die sedert lang uitgegeven zijn, naar den inhoud
en den tijd, waarop zij geschreven werden, van nader bij onderzoeken. Welnu, dat onderzoek is best uitgevallen : ook diegenen
onder ons, welke zich bijzonder op de geschiedenis der Nederlandsche beroerten toegclegd hebben, zullen in dat degelijk opstel nog wel het een en ander vinden, dat aan hunne nasporing
ontsnapt was.
Het stuk Zur Beurtheilung- Georg Grote's told seiner Grieckischen GeEchichte von Robert Pohlmann, is eene nog al strenge
critiek der beschouwingen van den Engelschen geschiedschrijver,
aangaande de Atheensche democratic. Dat de Duitschers in het
algemeen — heden, wel is waar, minder dan vroeger, — een ongunstig, vaak onbillijk oordeel over de Republikeinsche staatsinstellmgen der Grieken en Romeinen uitgesproken hebben, spruit
uit den iegeeringsvoim voort, waaronder zij leven en lien zij
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van hunne kindsheid of leeren eerbiedigen (1). Nogtans bevat deze
verhandelmg vele nuttige wenken. Schrijver, die goed beslagen
op het tis komt, toont dat het Atheensch Gemeeneoest met zijne
tot het uiterste gedreven vAksregeering met dat luilekkerland
was, wdarvan Grote het verlokkend tatereel in eene bij uitnemendheld sierlijke taal geteekend heeft. Bijzonder leerrijk zijn de
opmerkingen van den Duitschen schrijver over de opvatting der
Staathuishoudkunde door den Engelschman : volgens hem is
Grote's stelsel geenszins bevredigend en voor onzen tijd geheel
veranderd. Hij stelt een aantal vragen, waarop men te vergeefs
aan dat uitgebreid werk een antwoord zal vragen.
Van met minder waarde zijn de verhandelingen : Arthur
Schopen4azzer und die Geschichtswissenschaft von Richard Fester,
eene uitstekende bijdrage tot de wtjsbegeerte der geschiedenis, een
hier te lande onbekend studievak en waarop ik later hoop terug
te komen, evenals op Konrad Engelbert Oelsner's Briefe und
Tagebiicher. Eine vergessene Quelle der Geschichte der Franrdsischen Revolhtion, von Alfred Stern, omdat beide ook buiten
Duitsehland verdtenen behartigd te worden, hetgeen minder met :
Die Vemeprocesse gegen Herrog Heinrich den Reichen von BaiernLandshut het geval ma y; genoemd worden.
Voor de beo.Aenaars der geschiedenis zijn beknopte beoordeelingen der wenken, welke met die wetenschap in de wereld
gezonden werd,:n, een alleszins onmisbaar richtsnoer. Daarom heeft
de uitgever de medewerking van deskundigen ingeroepen en dat
hij hi:.‘rin geslaagd is bewijzen opstellen als : Neuere LiterallTur Geschichte Frankreichs im Mzttelalter von A, Molinier; Fran,- sische G oschichtsliteraiur des yalv es 1889. Neuere Zeit, von
J. Farges; Neuere Literatur Tur Geschichte Englands on Mittelalter, von F. Liebermann ; Neuere Literatur Tur geschich:e
Englands seat dem 16 yahrhundert, von M. Brosch
Uit deze korte schets zal, hoop ik, voldoende blijken, dat wij
hier met eene ernstige, streng wetenschappelijke uitgave to doen
hebben; ik dui f nog vooruitzetten dat alwie erop inschrtjft, geenen
rouwkoop zal doen.
J. MICHEELS.

Gent, December 1890.

(I) Gaston Boissier behandelt die aangelegenheid in zijn fraai
boek : Ciceron et ses amis; hij doet onder andere uitschtinen dat de
groote redenaar in zijnen handel en wandel veel beter door
Engelschen en Franschen dan door Duitschers beoordeeld werd.
Mommsen vooral wordt door hem onder harden genomm en
te recht gewezen.

I
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BOEK EN K ENN IS,

Almanak voor Nederlandsche Katholieken, onder redactie
van J. C. ALBERDINGK THIJM en JAN F. M STERCK a° el l 1891
XLe Bundel. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 274 blz kl. 8°.
Wij groeten opnieuw lit vriendelijk jaarboekje met een hartelijk « \velkom ». Een enkele treurtoon moet ons daarbij van het
hart, dat de stichters nu beiden Naar een ander leven zijn afgereisd, en wij de htteraile studien van Jozef Aide! dingk Thijm
moeten missen.
Ondertusschen prijkt dit boompje met liefelijke vruchten Wii
noemen daarvan de bijdiagen over keikelijhe gesehiedenis van de
Bont, Jacok Buyck, met stamtafel van Buyck-Plemp, van de Rijk,
Het Ursulinenklooster te Venray (met plaat), van D. J. Allard,
Berthout Nihuys, van A. Nuyens, Eenzge jaren Katholiek levens
nit een Not)) dhollandsch dorpfe. Hiei aan sluiten zich de gedichten
over gewijcie onderwerpen, als : van Oostdam, In den Advent,
van de Rop, Kerst-avond, van van Hoogstraten, St-Dominicus, van
Louise Sratenus, Geloof, van van Keikhoff, Ter eerste H. Misvierz'zg, enz. van van Ttrm, De Kruisiging, eigenaai dig voor de
zedegeschiedenis, van Gomat ius Mes, De Heigraaf van Wychem.
Hierbij vinden wij nog eenige andere dichtbloemen, ter afwisseling, zooals van van der Lans, Ilet Bloemenwonder, van van
Hoogstraten, Meilied, van de Malmedy, u elkom,stgroet, van Gomarius Mes, De Zeeman, van ongenoenlelen (vertalingen), Laatste
lied van Gilbert, en Lof der onschuld.
Eindelijk wordt ons eene bijdi age door den redacteur J Sterck,
bevattende nieuwe bijzondeiheden omtrent de bekeering van Reyer
Anslo gegeven, waarovei bij andere gelegenheid door Pater Allard,
de heeren Jozef en Paul Alberdingk Thi j m en kottgeleden door
den heer Bots opheldelingen ult onbekende stukken z,n verzeimeld.
Uit de studie van den heer Sterck te Rome zelve geda in en
met het fac simile eens briefs van Anslo versierd, bh i ken de
volgende nieuwe gezichtspunten : ten eerste, dat Vondel eenen
« honestus mercator » tot de Katholteke Kerk terugbracht; ten
tweede, dat Anslo eerst 6 jai en na zijne aankomst te Rome
besloot den geestelijken stand te omhelzen; ten derde vernemen
wij wanneer hij de lagerc orden ontving, en opklom tot ^.et subdiaconaat. Meer andere punten woiden door \Naarschijnlijkheidsgronden bevestigd.
De Almanak word geopend door eene hulde aan Jozef Alberdingk Thijm : gedichten van Blom en van van Hoogstraten,
aismede een tuil liefehjke bloemen genaamd : Op het llof, gelegenheidsstukjes van Jos. Alb. Aibeidingk Thijm, met aanteekeningen van J. C. Alberdingk Thijm, S. J. waardoor gedeeltelijk het
afzijn van eene gen ichtiger bijdrage van des afgestorvenen hand
wordt vergoed.
Aan 't hoofd van den almanak prijkt een welgelukt portreije
van Jozef Alberdingk Thijm, in den ouderdom van zeven par,
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vervaardigd door zijnen teekenmeester C. Dubois, met een Bijschrift
van Dr. W. Everts, pr. De leerrijke kalender is opgesteld door
de G. Verzijl en V. Becker, S. J.
Ten slotte eene enkele aanmerking. De dubbele titel : yaar-

bockje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche
Katholieken komt ons niet gelukkig voor, dewij1 ten eerste :
onmiddelijk daarna de naam Alberdingk Thijm als redacteur
volgt en er reeds, vooral buiten Nederland, een lastige verwarring
met den naam Alberdingk Thijm bestaat, waardoor de boekenpluizer menigmaal van streek raakt.
Wil men aan eenen der stichters van den almanak eene
bijzondere hulde bewijzen door den dubbelen titel, men kieze dan
liever : yorefs yaarboekje, dan zal niemand zich bedriegen.
Eene andcre verwarring kon men mijden door de Dielsche
Warande niet naar deelen, naar jaargangen of Reeksen aan te
halen, doch naar de jaartallen die de deelen op hunnen titel
dragen : 1855 tot 1859, 1864, enz. Dit ware voor de toekomst
alleszins wenschelijk.
De uitvoering is buitengewoon fraai. Tot groot gemak van
eenen almanaklezer is het boekje ook afgesneden. Drukfouten
hebben wij bijna niet ontmoet. Het cijfertje 250, op bl. 267,
waar men 253" moet lezen, rekent niet mede.
Hulde en dank zij daarom zoowel aan de tedactie als aan
den uitgever gebracht!

Geschiedenis der Nederlandsche letteren. Een handboek
voor gymnasia en hoo2, ere burgerscholen, door Dr W. EVERTS,
directeur der scholen voor hooger en voor middelbaar onderwijs
te Rolduc. Met eene verklarende woordenlijst. Vierde, herziene
druk. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1890. 352. blz.
Het woord « Vierde druk » is op zich zelf reeds eene aanbeveling van dit even vriendelijk als grondige werk. Wij hebben
den derden druk niet ter hand om de verbeteringen aan te toonen.
Waar is het, dat sedert de eerste uitgave, in het jaar 1868 menig
punt heeft kunnen opgehelderd, menig oordeel gewijzigd worden,
waarvan de schrijver dan ook in de voorrede spreekt. Ook heeft hij
aan de « allei jongste vow tbrengselen onzer ietterkunde » eene
korte waardeering » gewijd.
De schi ijver vergunne ons de opmerking dat, wat Belgie betreft, in dit opzicht wat te weinig is gedaan.
Onlangs werd door eene officieele jury uitgesproken, dat
Hilda Ram's (Mathilde Rambaut's) gedichten het verdienstelijkste
werk zijn wat sedert vijf jaren in Zuid-Nederland in het Nederlandsch
is geschreven.
Nevens Naar is bij voorbeeld van Droogenbroeck een zeer verdienstelijk dichter van den tegenwoordigen tijd ; Albrecht Roden.
back z. g rnuntte uit door hooge, natuurlijke vlucht enz. Een blik
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op de namen der leden van de Vlaamsche academie en van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, had eenigen dienst kunnen bewijzen. Wij missen o©k de aames Courtmans en van Ackere, het jongst genoe nde lid der academie
J. W. Brouwers en eenige anderen.
Dit ;Ales neemt niet weg dat het werk van Mgr. Everts eene
hooge onderscheiding verdient, want het is niet alleen voor den
stijl, maar zelfs voor de volledigheid aan te bevelen. Wij wenschen
daatom dat deze nieuwe druk weldra door eenen vijfden moge
opgevolgd worden.
Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon, door AUG.
gemeenteonderwijzer te Godsenhoven, bektoond door de
Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde. Gent, Hoste, 189o.
De Zuzdnederlandsche Maatschappij van Taalkunde schreef
in 1572 eenen prijskamp voor het verzamelen van idiotismen uit. Verscheiden belangrijke werken wierden ingezonden.
Dc i s" prijs wierd toegekend aan den heer Tuerlinckx, wiens
Bijdrage tot ecn Hagelandsch Idioticon in 1886 gedrukt wierd.
Nu krijgen wij het werk van Rutted, die den 3 len prijs bekwam.
Deze Bijdrage bevat 316 groote bladzijden, die ons ruim 6000
woorden aanbrengen.
Wij verheugen ons ten zeerste over het verschijnen van dat werk.
Het doet ons ten deele de taal kennen van eene stteek waar tot hiertoe
nog weinig over geschreven wierd.
Men zij voorstander der zoogenaamde geijkte taal, men zij
liefhebber, gelijk sommigen, der eigene streektaal, niemand toch
die Tijne tail vet stain wil, kan onverschillig op een idioticon nederzien.
Een voorbeeld.
Boor, karhuis (Rutter,, bl. 331. — In Kiliaan vind ik ovenbuur,
zoo ook in de Bo. Wat mag dat woord buur zijn? In het Waasch
Idioticon staat ovenboor, bakkeet, bakhuis, ovenhuis. De Bo spelt
buur, maar geeft als West-Vlaamsche uitspraak beur: eu, volgens ztjne
gegeven (beater -,---- boter), kan ook o ultdrukken ; voor het besproken
woord haalt hij het volgende aan uit Cost. vanden Leenhc. e van
Dendermonde : « Het beste roockhuys, poorte, t'hoven-beur, ende
duyf-huys; die eu, in de aanhaling, stelt volgens de uitspraak deer
streke, (ik ben van Hamme, dichttegen Dendermonde) niet enkel den
klank eu, maar ook daaromtrent de scherplange o voor. Ik heb eene
nude medewerkster voor mijn Waasch Idioticon, zij schrijft alle
scherpe o's als eu, ovenboor staat op haar papier ovenbeur. Ik peins
dus dat het woord buur in De Bo en Kiliaan niets antlers is dan het
enkele boor van Ruiten, dat, buiten de bijzondere beteekenis wagenhuis, wellicht de algemeene, huis, kot, keet heeft en verwant is, gelijk
Rutten zegt, met boric!, hutje, krot, bordes en het oul fr. borde,
Barak, dus ook met bordeel, slecht huis.
Zoo wordt de beteekenis der woorden, de innige, de eerste, door
het vermenigvuldigen der idioticons, gedurig klaarder en zekerder.
RUTTEN,
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Daarom vooral is het noodig dat de maker van een idioticon, zoo
hij niet nevens ieder woord de uitspraak van het yolk verbeeldt, algegemeene regels geve nopens de uitspraak en de verwisseling der
k linkers.
De Bo geeft rieschaalde, rieschalde en, voor sommige streken,
riescholde. Hij stelt voor het te aanzien als rangschaalde en vindt er
eene reden voor in Algem. Idioticon, dat ring geeft = rieschaalde.
Ook in het land van Waas zegt men : rieschalig. Rutten geeft rijsschellig, met de volgende uitlegging : a schaal beteekent Tijdeplank
van den boomstronk. De klemtoon op rij of rijs duidt een wortelwoord
aan : rij kan hier niet dienen; dus rijsschaal, zijnde eene plank van
met rijs begroeiden boom. » Omdat de ij in Haspengouw klinkt, meen
ik nog niet genoodzaakt te zijn eene dubbele s te schrijven. Geerne
wiste ik eerst, want het woord ring schijnt mij bier zeer belangrijk
toe, of er geene woorden zijn waar ng verdwijnt en welke daar de
uitspraak is van den voorgaanden klinker. Een medeklinker die
verdwijnt kan invloed hebben op den voorgaanden klinker. Een
voorbeeld uit Waasch Idioticon. Men kent in een deel van 't Land
van Waas keister (1), deisteren, terwijl men in een ander deel, gelijk
te Kruibeke, kaster en dasteren zegt. Wij hebben hier, meen ik,
an = a of ei (2), dus kanster en dansteren. Zoo ook hebben wij
en = ei, in geisteren (gensteren) en keister (genster) : 't Zal er
geisteren, zei de hannewuiten, en zijn nest stond in brand, spreekwoord overal gekend, een keister vier, zeggen velen. 't Is dus klaar
1 0 dat een verdwijnende medeklinker veel invloed hebben kan op
den voorgaanden klinker; 2° dat die klinker dan twee verschillende
oplossingen kan hebben. Kan dus, in het besproken wool d, ing
niet id en ook if worden ?...
Rutten geeft zeer veel spreuken en spreekwoorden. Hij heeft
gelijk. Zeer dikwijls heldert eene spreuk, oud en versleten, de
beteekenis op. Denkt op de spreuken waar botten in komt, die
aangehaald zijn door Loquela en ook hier in Rutten. lk meen dat de
Wasche woorden botten leggen (boeties, bottehmaat), om het verst
over de grachten springen, ook het begrip beenen bevatten. Spijtig dat
GeTelle die niet kende, als hij zijn artikel op botten maakte. De
spreuken, de overdrachtelijke toch, hebben een ander voordeel
zij doen beter de beeldspraak van ons yolk uitkomen, een deel
der taal dat tot hiertoe, meen ik, niet genoeg de aandacht onzer taalen letterkundigen vestigde.
Rutten, eindelijk, geeft menigen regel van de e ; gen Haspengouwsche spraakkunst, bij voorb., hij wilt voor hij wil, grooter als voor

(1) Keister =-- houten of wissen mande waar de jonge verkens
op de markt in te koop liggen.
(2) Kiliaan geeft er ook een voorbeeld van in kansterlinck en
keysterlinck.
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grouter dan. Sommigen mogen daar een gevaar in zien, omdat het
strekt tot het afbreken en het verwaarloozen van sommige punt .'n der
aangenomen spraakkunst. Van dat gedacht ben ik niet. Ik aanzie
de regels der tegenwoordige spraakkunst niet als verztós immuables,
en, wanneer het mij bewezen is dat gansch ons yolk met eenen regel
afbreekt die in het schrijven dezelfde reden van bestaan heeft als in het
spreken, dan beet ik dien pierce vermoulue en ik vrees niet hem
te verwepen. 't Moet in zake van taal gelijk in de politiek gaan : niet
eeuwig behoudensge'ind, maar vooruitstrevend behoudensgeTind.
Sint-Niklaas.

Am. j oos.

Geschichte der deutschen Kunst. Berlin, G. Grote'sche Verlagshandlung 1888-189o. 28' tot 36 e aflevering, in fo het stuk 2 m'.
(fr. 2.5o).
Wij hebben reeds verschillende malen op dit heerlijke werk
gewezen, waarin wordt gestreefd, nevens de uitgezochtste en keurigste bewerkte illustration, den best geschreven tekst te plaatsen,
welke toevertrouwd is aan de voornaamste kenners en leeraars der
kunstchiedenis van geheel Duitschland.
De '2. tekst richt zich tot het beschaafdste gedeelte der ongeleerden, aan dien stand der maatschappij, welke hart en hoofd
zoekt te vormen en te bevredigen door het edelste genot op het
gebied der beeldende kunst, zonder daarvoor aanrnerkelijke geldsommen uit te geven en uitgebreide .studien of reize.i te doen.
Als men bedenkt dat elke afivering van ointrent vijftig bladzijden in folio, vijf of zes groote platen en minstens tw aal f
illustration in den tekst bevat, zal men over den prijs van 2 mk.
(fr. 2,5o) verstomd staan ; want de uitvoering er van behoort tot
het beste wat de polygraphie van onzen tijd kan voortbrengen.
Het eerste deel bevat de Geschiedenis der B o u vv kunst van
Dr Robert Dohme, telt 44t blz. met 54 groote platen en 332
afbeeldingen in den tekst; het tweede deel (Beeldhou w kunst)
is geschreven door Dr. Wilhelm Bode, heeft 236 blz., 29 groote
platen, 19 of beeldingen tusschen den tekst ; het derde deel (S childerkun st), van prof. Dr Hub. Janitschek, telt 648 blz., 82 groote,
70 kleinere prenten ; het vierde deel (Gra veerkun s t op koper
en bout), geschreven door prof. D r C. von LUtzov, heeft loo groote
en kleine platen; het vijfde deel (Kunstnijv erhei d) door Jacob
von Falke bewerkt, bevat 128 groote en kleine platen.
Wij hebben dus in 't geheel meer dan twee honderd groote,
keurige platen en meer dan 700 kleinere afbeeldingen, met eenen
tekst welke bewerkt is naar de jongste ontdekkingen op kunstgebied.
Eigenaardige banden met gou,len stempel zijn in den prijs
begrepen.
Men kan de verschillende vakken of deelen afzonderlijk verkrijgen.
Bij inteekening kost b. v. De Bouivkunst 26 franken; buiten
inteekening 5o franken, en zoo vervolgens, naar verhouding.
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De laatste afieveringen zullen eerstdaags verschijnen; zij bevatten
het slot der Gra veerkunst.
Zeit- and Lebensbilder, von JOHANNES JANSSEN, 4e vermehrte
Auflage in 2 Banden. XXIII, 404, en XII, 38o blz. in 80. Freiburg,
Herder, 1889. Prijs. fr. to. ...– (fl, 4,20).
De begaafde geschiedschrijver verklaart dat hij dit werk heeft
begonnen, om zijne diepere historiestudien met iets aangenamers
en lichters of te wisselen. Hoe zijn bock opgenomen is blijkt uit
den titel, die de vierde uitgave aankondigt.
Deze uitgave is met een aantal nieuwe levensschetsen vermeerderd ; 1° het Leven van Victor Aime Huber de staats-socialist
(180o-1869), die een groot gedeelte zijns levens aan de studie van
den hood onzer maatschappij heeft gewijd ; 2 0 dat van Richard
Rothe, den modernen godgeleerde, daargesteld uit de brieam
zijner ieugd, enz. waarin een zeldzaam scherp oordeel over kerkeliike, maatschappelijke, en staatkundige vragen schittert; 3° Adalbert
Stifter, als dichter en astheticus, eene harrnoniesche natuur waar in
zielerust en vrede heerscht, uitgedrukt in zijne studie over beeldende kunst en letteren.
De Bilder der vroegere uitgave hebben daarbij tevens uitbreiding en verbetering ondergaan.
Het geheele werk is eene even leer- als kunstrijke vermeerX.
dering van onze beste lettervruchten.
N. B. Het werk is door de redactie niet ontvangen.
Katalanische Troubadoure der Gegenwart. Verdeutscht mit
einer Uebersicht der Katalanischen Literatur eingeleitet von Johannes Fastenrath . Leipzig, Verlag von Karl Reiszner, 189o. LXXII
en 502 blz. 80.
Wisten wij het niet reeds sedert vele jaren, wij zouden uit
dit werk kunnen leeren in welken hoogen graad van volkomenheid Dr. Fastenrath de spaansche taal en letteren meester is, en
hoe hij de gewestspraken zelfs nauwkeurig verstaat.
Er is reeds bij andere gelegenheid door den hoofdopsteller
der Dietsche Warande (Prof. Dr. Paul Alberdingk Thijm in de
werken der Vlaamsche Academie, 189o) op gewezen op welke
keurige wijze de schrijver die spaansche gewestspraken nevens de
algemeene of meest gebruikelijke taal wil gehandhaafd zien. Op
deze en andere leerrijke nota's van den vertaler komen wij daarom
bier niet terug. Doch raden elken beschaafden lezer de kennismaking met het overzicht der catalanische letteren door den
schrijver gegeven. Verdes willen wij ons alleen erbij bepalen te
verklaren dat Dr. Fastenraths verduitsching i-, haar geheel niet
alleen de bewijzen levert van de kunde , maar ook van den
kunstsmaak des schrijvers.
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Wel zijn alle gedichten niet van even hooge waarde, doch
straalt tilt alien de zuidelijke gloed, het diep gevoel, de overtuiging zonder nevendoel, zonder achterhoudendheid, in een woord
« Vaderland, Geloof, Liefde », wat de kenspreuk is der bewoners
van Katalanie.
Moge de schrijver ons nog menigmaal op dergelijke proeven
zijner dichterlijke gaven vergasten, en wellicht een der uitgebreidere spaansche gedichten onzer dagen in hun geheel overzetten en
het aldus Duitschland ea Nederland binn en voeren, alwaar de
Spaansche letteren, op enkele uitzonderingen na, slechts al te zeer
een gesloten boek zijn.
Nu weer zijn zij rijmeloos, dan weder met rijmen overgebracht, al naar dat dit wenschelijk scheen.
De begaafde schrijver deelt ook eenige proeven mede in de
oorspronkelijke taal, het catalaansch « de koningin der Middellandsche zee ».
't Is eigenaardig hoe men daaronder den kunstvorm onzer
nederlandsche rederijkers terug vindt; b. v. het Ketendicht, waarin
het laatste woord van eenen versregel het eerste des daaropvolgenden is.
Victor Balaguer, La Moreneta del Masnou .
Es ja cap a la vesprada,
Vesprada de un jour de mars ;
NtIvols corren per lo cel
Del cel amagant lo blau
Y son ndvols que amenassan,
Amenassan tempestat. Enz.
Pius Almanak voor het jaar des Heeren 1891. 17° jaargang,
Amsterdam, J. S. de Haas, 1891; met portret van eerw. heer
C L. Rijp j past. te Monster.
De Almanak opent met eene lange rij van nuttige wenkend en
medeelingen op alle gebied van het menschelijk leven : Post-tarieven,
vastenvoorschriften, scheepsgelegenheden en eene menigte advertentien ook betreffende de letterkunde. Dan volgt het Mengelwale, tot ongeveer op biz. 256. Hier ontmoet men overzichten
der Kies- en Vincentiusvereenigingen, en die van andere liefdewerken, de Piusvereeniging, de Gestichten van allerlei aard, en
de namen der Geestelijkheid van alle bisdommen.
Onder de schrijvers van het Mengelwerk bemerken wij de
namen van : H. J. Allard, Joan Bohl, G. van den Elsen, J. J. Eyck,
Fr. Gerlacus, L. Henckens, A Jorrissen, A. van Kerhoff, J. R. van
der Lans, A. J. H. Lohmeyer, A. H. M. Ruyten, J. P. Schoonens,
P. van Term, J. Waterrens, Th. Ign. Welvaarts, M. Willemsen,
H. van Wytvliet.
De Pius-almanak zij, wegens 't practisch nut, warm aanbevolen.
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Haar zuster, tooneelspel in vier bedrijven, door MARCELLUS
Gravenhage, W. Cremer, 18go. Prijs fl. — go.
Een zeer aanbevelenswaardig spel van eenen talentrijken schrijver. Het is gebouwd op goede, gezonde beginselen en het burgerlijk leven. De twee karakters der zusters vormen eene aangename
tegenstelling ; de ontwakende jaloezij, een hoofdtrek in het stuk,
is niet die der fransche modepoppen, maar spruit voort uit onbedachtzaamheid van de eene en wezenlijke liefde tot echtgeluk
van de andere zijde. Op het einde, het huwelijk der vroolijke,
vrije, natuurlijke opgewekte Henriette met eenen braven, deftigen
burgerman werkt zeer bevredigend.
EMANTS. 's

Onze huisvriend. Almanak voor heden en morgen, voor tijd
en eeuwigheid. Uitgegeven door broeder ELIAS, met mengelingen
van verscheidene schrijvers. Brugge, Fr. Claeys en zoon, boekhandelaars. 1891, 118 blz.
Een almanak dient wel in 't begin des jaars besproken te
worden ; maar wij ontvangen den Huisvriend eerst heden, den
i6n Jan. den dag voor welken de Januari-aflevermg moet verschijnen... Nu, eenen huisvriend laat men ook wel door een achterdeuntje in — daarom : « Wees welkom », en stil en tevreden
met de laatste brokjes van het avondmaal. »
« Voor tijd en eeuwigheid », zoo betitelde Alban Stolz, z. g.
zijne kalenders. Moge broeder Elias voor Nederland worden wat
Stolz voor het Zuidduitsche yolk geweest is !... Fen gids, een
leidsman, een troost, eene hulp in den nood I Men leze : « Hoe
broeder Elias uit den almanak een lesken trekt voor tijd en eeuwigheid ».
Het boekje is met twee platen versierd. Hartelijke aanbeveling I
De Wetenschappdlijke Nederlander, onder hoofdredactie
van J. W. BROUWERS, pastoor te Bovenkerke. Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen. 18go.
De jaargang ligt nu in een schoon boekdeel voor ons, en wij
slaan met nieuw genoegen het in den loop des jaars gelezene
nog eens op,
Wie de letteren bemint doorloope de Vondeliana van J. C.
Alberdingk Thijm ; of Oostdam over J. J. Cremer, Bots over
Schaepmans Aya Sofia, enz.
Wie de voorchristelijke oudheden liefheeft, leze de verlichte
(geillustreerde) studie van Casimir Ubaghs.
Wie de kerkgeschiedenis beoefent vergete niet St. Joanniciusden Groote van J. van den Gheyn, Thomas a Kempis van
V. Becker, enz.
Wie leering in de wijsbegeerte zoekt sla de gedachtenrijke
artikels van A. Dupont nog eens op.
Wie iets weten wil over de nieuwe gewichtigste nederlandsche
toonwerken, zie nog eens naar bl. 124.
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Wie over kerkleer wil ingelicht zijn raadplege de artikels
van A. van Kerkhoff en de boekenkennis in dit yak door N. C. K.
de Bazel in verschillende artikelen nedergelegd .
Velerlei eindelijk is de leering die wij uit de SOWS al te
beknopte artikelen des hoofdredacteurs kunnen trekken.
De Dietsche Warande heeft een vriendschapsbond met den
Wetcnschappelijken Nederlander aangegaan, waardoor aan de lezers
nog menigmaal, hopen wij, hetzelfde of nog hooger genot zal
worden geschonken, dan ons in deze bladen geboden wordt.
De verzoenlijke geest der beide tijdschriften zal niet verloochend worden door de vereeniging, en van de andere zijde blijft de
Dietsche Warande gewillig oor leenen aan hen die zich opgewekt
zouden gevoelen in hare eigene bladen eene wisseling van verschillende gedachten te houden, wanneer deze denkbeelden niet
al te zeer vreemd zijn aan het gebied, waarop de hof genaamd
Dietsche Warande is geplant, of de Wetensehappelijke Nederlander
zich beweegt.
RED.
Viribus unitis dan, vereend vooruit!

3n4outt tuin tiifiriOriften.
Belgie.
Archeologie (Annales de la Soc. d'). T. IV. Livr. 3-4. A. Gosset.
Les coupoles d'Orient. et d'Occ. Lucas : Conserv. d. monum.
en France et en Anglet. Saintenoy : Id. en Belgique. Carte prehistor. des environs de Mons. De Raadt : Triptyque de la famille
Micault. C" de Nahuys : De Muntmeesters.
Archievenblad. (Antwerpsch). T. XVII. Epistolce publicoe v.
Bochius, i586-16o5. Inventar. v. h. sterfhuis v. &Neb. v. Schoonbeke. Oude wijkboeken. Vierschaar van Antwerpen. Collegiale
Actenboecken. v. 1577-1585. T. XVIII, livr. i. De Borcht en Borggraefschap v. Antwerpen.

Belfort. N" 11-12 en 1. Lybaert : Kunstpraatjes. Siffer : Multatuli. Joos : Aan een iongen Vlaming. Noordsche kerk uit de
13e eeuw. De Lepeleer : Arrolino. De Ceuleneer : Afschaff. d.
Normaalscholen. De Potter : De Leproos i. d. middeleeuw. Joos :
Aan aan een Jong. Vlaming. Vanden Gheyn : Archeol. wandel. i.
Gent en omstreken. Daems : Het Lied der Linden. De Lepeleer :
Aan Edg. Tinel. Claeys : Jan v. Ruisbroec. Abdij Affligem. Daems :
Het lied der Linden. Vondel's werken. d. Unger. St Jacobskerk
to Gent. Sterrenk. d. Chaldeers.
Federation artistique. N° 1-12. La sculpt. au Salon de Bruxelles.
La salle De Vriendt a l'HOtel-de-ville de Bruges. t Ch. Verlat•
Concerts Lamoureux. Wagner et Offenbach. La decoration et l'art
industr. a l'Exp. de Paris 89. De 'Taeye : L'Esthetique et l'Art.
La Damnation de Faust de Berlioz ä Berlin. Stella de Waelput.
Tours histor. d. 1. Belg. par J. Baes. Les soprani nêerland. en
Espagne au 160 s. t L. De Taeye. Le Wagnerisme hors d'Allemagne. p. Edm. Evenepoel. Parisina de Gittens-Keurvels.
Flandria. N" 233-239. Taal der Gallién ond. het rorneinsch
wereWbestuur. Waterloo herdacht. Rechtstaal. Transvael. Hedwig,
vent. d. E. Hiel naar Muller von Königswinter.
Loquela. N° 12. Asselstok, bewimpeld, be'ig-geld, bijvang,
brilsteerten, doppe, flambaard, futterare, kaaleerre, kaperkel,
kloenderen, kradult, libbe, maletterak, plotel, pompelachtig, schorde,
spankere, staas, verwekedag, vodderare, 'abbey, rode.
Magasin litteraire. 1\1° 12. Hoyois : Lettres Tournaisiennes
au Moyen-Age. Ritter : Siegfried. Destree : Henry De Groux.
Museum (Kempisch). Nos g-to. Turnhout's roemw. mannen
grafschr. en wapens. De Raadt : Duffel, Gheel en h unne heeren
Roemwaard. mannen v. Turnhout. Welvaarts : De voogdij v. Molle,
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Museum (Nederl.). N" 8-9, De Vreese : Jan Boendale.
Gittee : Primit. voorstell. bij wilden en beschaafden. Van Duyse :
Liederen v. Hert. Jan I. v. Brab. De Mont : yeschua-Ben-Josef.
Vercoullie : Ledeganck's Dichtwerken. Van Cuyck : De Mont's

Schetsen uit de letterk. gesch. v. onT. tijd.
Revue de 1'Art chretien. N° 6. Pit : Le travail du cuivre
ds. 1. Pays-Bas au 14e-15e s. Omont : Manuscr. a peintures ay.
app. a Louis ter de Bourbon, cons, a Milan. Verhaegen : L'art
heraldique. Festing : Restaur. d. egl. du Voralberg. Bigolet : L'egl.
de St GeOsmes. La broderie du 11° s. jusqu'a n. fours. p. L. de
Farcy. Antoniwicz : Iconogr. Tu Chrestien de Troyes.
Revue generale. Dec.-Janv. Lecoy de la Marche : L'origine
de l'architect. gothique. G. Kurth : La renaiss. litter, en catalogne.
Lamy : Jesus-Christ du P. Didon et La vie de Jesus de M. Renan.
Hoornaert : Tunisie et Algerie. antes de Noel. De Bernhardt :
Le Card. Newman. Moeller : La decouv. de Koch. De Groote :
Mceurs polit. au Japon. Barbey d'Aurevilly, p. Ch. Buet.
ToekOrnst (De). N" 11-12. Ad. Diesterweg. Gittee : Stanley;
K. Engel's Das Volksschauspiel Dr. Faust. t Mevr. Courtmans.
Volkskunde. N" 11-12. Volkshumor i. geest. zaken. Vlaamsche Liedjeszangers. A. Gittee : Yan Phou Lee, Jonge lsleven in
China. Gittee : Zeden en gebruiken ; Lzefdeproef, onuitgeg. melodie.
Vlaamsche School. Piet van Engelen, bl. 123. C. Hansens'

Klaus Groth. Boekwezendag te Antwerpen, 131. Driejaarl. tentoonst. v. beeld. kunst. te Brussel, 141, 155, 159. Frans Keelhoff, 147.
Nederland.
Familieblad. (Alg. nederl.) N° 9-1o. Oude kerkregtsters : Stevensweert-Ubbergen. Geslacht van Engelen of ab Angelis, Boonzaaijer,
Andres, v. Renterghem. Brielsche vroedschap v. 1618-1794. Oudst
bek . schepen. van Doetinchem, (1437). Olivier v. Noort (met
plaat). Klooster Heysterbach bij Dordrecht. Heerlijkh. Moergestel.
Gids. Nov.-Jan. Dyserinck : Rembrandt's Nachtwacht Van
Hamel : De cc Lautpysiologie n in 't Fransch. Van Hamel : Huet's
Brier en uit Parijs. Lamartine. Kalff : Verdam's Gesch. d. Nederl.
as 1, en te Winkel's Gesch. d. Niederl. Sprache. Gorter's Vet-Ten.
Van Eeden's Studie's. Arntzenius : Amerik. toestanden. Slothouwer :
Kalff's Gesch. d. Ned. Letterk. i. de 16e e. Sachse : Journal des
Goncourt. Blok : Onze archieven. Possart als Harpagon.
Gids. (Kath.) N° i i-z. Verona-Venetie. Giordano Bruno.
Gids. (Nieuwe) Dec. Van Deyssel : Gedachte, Kunst, Socia-
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lisme, Van Eeden : V. van Gogh. Kloos : Vosmaer en de mod.
holl. Literatuur.
Illustratie. (Kath.) NI" 14-24. De hl. Cecilia naar W. Kaulbach.
Molkte. Timoer en Bajezet. Christene grafzerk Helgoland Piazzetta
te Ve,ietiê. De Heil. Kapel te Parijs. De koninkl. grafstede te Delft.
Rob. Koch. Hert. Ad. v. Nassau. (36 schoone platen en 1 groote
premiepl.)
Katholiek. (De) Nov.-Jan. Bots : van Mander. Ermann : Gregor
de Groote, d. v. d. Lans. Klonne : H. Mirakelfeest in vroeger
eeuwen. Poelhekke : De Bastille. Van der Aa : Lycophron. Hageraats : Van Hoogstraten's Studiên en kritieken. Dessens : Th. Borret.
Poelhekke : Fred. le Play. Leven v. H. Bonifacius.
Navorscher. (De) N OS ii-1 2-1. Stedemaagd. Ecce homo. De
eeuw van Waterloo. Doezebout. Kwikborn. Byzantinisme. Folklore. Klekkenkleuver. Hagelschot. Hij is bij de pinken. Ostade.
Ruisiael. Rembrandt. Bilderdijkiana. Vriendboek v. Rumpf Schultens
1772. Seebaer. Oude volksuitdrukkingen.
Oud-Holland. VIII, 3. Em. Michel : Francesco Baldinucci et
les biogr. de Rembrandt. De Roever : Rembrandt Briefe. d. Kunstsammlers Ant. Rutgers a. d, Landgr. Wilhelm VIII v. Hessen.
Bredius : Schildersregister van Jan Sysmus. Verreyt : De schilder
Lod. Jansz. v. Valckenborch, gezegd v. d. Bosch.

Noord en Zuid. N o 4-5. Van der Meij : Kunst van lezen.
Buisman : Poot's gedichten. Taco De Beer : Studie v. d. gesch.
d. Letterkunde. Italie : De Fabel. Den Hertog : Uit De Zusters en
Blauwbes v. Potgieter. Te Winkel's Over.r. d. Nederl. Letterkunde. Duyser's Over'. v. d. Gesch. d. Nederl. Letterkunde.
Spectator. (Nederl.) N os 44-52, 1-2. Geulincx' werken, Novellen
v. Hel. Swarth, 0. Wattez en Hurrelbrinck. Handschr. v. Dante.
Vercoullie's Etymot. Woordenboek. Het Britisch Museum. t De
schilder Joh. Bilders. - David Artz. Ch. Ruelens : Le Passetemps
de Jehan Lhermite, mscr. uit de Cheltenhamsche Biblioth. Drenthsche Volksalm., 91. Marta II Stuart, d. F. Kramer. R. Krul's :
Haagsche Doctoren. i. d. oud. tijd. lets nieuws ov. Vondel's
Jephta. Annales de la typogr. Néerl. au 150 s. Bibliogr. v.
Potgieter's werken. Uitg. d. gedicht. v. C. Huygens. Pierre Bayle.
Bourget's Physiol. de l'amour moderne. V. d. Linde's Servet.
Verscheidenheden v. Beets. Verga's Don Gesualdo. Nordau's Ziekte
on.r. eeuw. t 0. Feuillet. Westvlaamsche taalbeweg. Oud-vaderl •
'eden d. N . de Roever. Holl. schutterstukken d. E. Michel.
Tijdschrift v. Nederl. Taal- en Letterkunde. IX, 4. Van de
Water : Velthem's Spiegel Historiael, II. Kali : In de boonen Tip:.
Zuidema : Suverlike boecskens i. de Bibl. te Straatsburg. Uhlenbeck :
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Verbastering v. got. Urruns. Verdam : Oudvlaemsche Lieder. es,
gedicht. d. 14e.. 15 e eeuw. Kluyver : Bairan en Gabazran. Hettema :
Frésiska (Da Fia-dth; Vmbeide.)
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. N" 4-5. Wilde :
Briefwiss. v. Plinius m. Trajanus. Acta et decreta sacr. Concil. recentior., VII. Van d. Anker : Stanley i. Afrika.

Duitschland.
Anzeiger d. German. Museums. N° 5. Kaiserurkunden, 1256-141o.
Originalskulpturen. Brouzeguss v. 15oo. Kreide-, Blei-, Holzskulpt.
a. d. 16. jahih.
Gesellschaft. (Die) N°' 11-12. Margaretha Halm. Voss' Eva.
Anzengruber's Das 4. Gebot. Gesacnm. Werke Hoffmann's v. Faltersleben. Bleibtreu's Schicksal. M. Beauburg's Conies pour les assassins.
Stei n's Dichtungen, Lindau's Schatten. Ibsen's Volksfeind. Sudermann's Ehre. Walloth's Ovid.
Hist. Jahrbuch d. Ge•rres-Gesellschaft. N o 4. Stolzle : Abalards
verlor. geglaubt Traktat v. Nostitz-Rieneck : Liber Papiensis. jostes :
Schrift. Gerhard's v. Zutphen. Ehrle : D. papstl. Archl y v. Avignon n.
Rom übertragen.
Jahrhundert (Das XX.) Oct. Rob. Hamerling u. d. litt. Kritik i.
Deutschl., m. ungedr. Briefen d. Dichters. D. literar. Berlin. Bleibtreu's Schausp. Schicksal. Der Fall Lindau. Kalender far 1891.
Magazin f. Litteratur. N" 44-52. Ad. Muller-Guttenbi unn.
Internationaler-litterar. Congress i. London. Ratsel der Turandot i.
symbol. Fassung (aus R-ackeres Nachlass.) Tolstoi's Erstlingswerk.
Sudermann's Sodom's Ende. Romanciers allem. contempor. p. Ed. de
Morsier. Tolstoi's Junglingsjahre. Lorenz Stein. D. V olkskunde v.
Amerika. Spielhagen, Heyse. Freytag u. Raabe i. franzOs. Urteil.
Unberufene Verbess. v. Schiller's 7ungfr. v. Orleans. Norweg.
Dichter : Knut Hamsun. Mathilde Serao. H. Grimm's Homer. Höllenbreughel contra Rembrandt. Bulthaupt's Neue Welt. Helderlin's
Leben v. Litzmann. L. Anzengruber. Nilsen's Bekeizntnisse einer
Spiritistin. Maurice Maeterlinck. lbsen's Hedda Gabler. Daudet's
La lutte pour la vie. Berlioz' Damnation de Faust.
Zeitschr. f. christl. Kunst. N" 8-g. Schnatgen : ElfenbeinTriptychon d. 14. Jahrh. Kaselkreuz u. Stolen i. Aufnah-Arbeit.
Neckel : Einfache Kirchenbauten. Humann's Manster Tu Essen.
Pfleiderer's Munster i. Ulm. Beissel : Kirchensiegel d. Mittelalt.
Schnatgen : D. Beuroner Malerschule. Effmann : Namenlose Kapelle
a. d. 13. Jahrh. i. Trier. Crull : Altarleu:hter v. Schmiedeeisen.
Gestickt. Behang d. 15. Jahrh. i. Dom zu Xanten. Mosaikfussbaden.
Neumann's RelzquienschatT d. Hauses. Braunsehweig-Luneburg.
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Stimmen aus Maria-Laach, N" 10-1. Zimmermann : Card.
Newman. Arndt : Demetrius in Russl and. Haan : Hypnotismus.
Beissel Munchener Ausstell. v. Kunstw. aller Nationen. Wolfsgruber's Greg. d. Grosse. etc. etc. Fah : Georg v. Franckenstein.
Buhr : Ueb. Wallenstein-Litteratur. Baumgartner : Rembrandt als
Errieher. Portraitstatue eines Karolingers.

Frankrijk.
Polybiblion. N OS 11-12. La Litter. franc. au moyen dge
(11 e-i6e s.), p. G. Paris. Etudes Wt. s. le 18 e s., p. E. Faguet. L' A llem.
dep . Leibnit.r, p. Levy-Bruhl. Mine de Stael, p. A. Sorel. Paul Fival,
p. A. Delaigue. La Litter. grecque, p. E. Egger. Geschichte d.
Trierer Ktrchen, p. S. Beissel. Souvenir du B" de Barante.
O'Connell, p. L. Nemours. Jesus-Christ, p. le P. Didon.
Revue des quest. historiques. Oct. P. Allard : St Francois
d'Assise et la feodalite. Douais : L'universite de Paris au 13e s.

Engeland.
Dublin Review. Oct. Clementine Sobieski's marriage. Card.
Newman's life and works. Baring Gould's Old Country Life. Jungmann's Fessler.

Italie.
ROmische Quartalschrift. IV. De Waal : Manius Acilius
Glabrio. Swoboda : Alt-palastin. Felsengraber u. d. Katakomben.
Wilpert Uned. Katakombengemalde Seroux d'Agincourt's. Schlecht :
Bayr. Hause d. Konkordat v. 1583. Germano : Malerei d. 3. Jahrh.
i. d. HH. Johann. u. Paulus. Kraus' Christi. Inschrift. d. Rheinlande. Pastor's Papstgeschichte.

OMROEPER.

Dr Gerard Slothouwer zegt in den Gids, (1891, bl. 91), ter
gelegenheid eener bespreking van Dr Kalifs Geschiedenis der Ned.
letterkunde in de 16e eeuw :« De klucht ging (in die tijden) achteruit. In het Noorden had ze nooit erg gebloeid en daar verleerde
men al gauw het lachen... Thans is men bitter en scherp; de
lach wordt eveneens minder gul en hartelijk, maar scherper en
harder. »
Zoo hebben wij « perdu ce gros sourire de nos aieux » gelijk
Barbier zegt.
De redeneeringen van Dr Slothouwer zijn voor velerlei cornmentaar vatbaar. Wij hadden gaarne eenige b e wij zen zijner beweringen gevonden. In elk geval bewijst hij dat tijdens « Onze
letterkunde in hare jongelingsjaren », gelijk hij zijn artikel noemt,
Nederland geene vorderingen maakte in den geest van het woord
des H. Paulus : « Gaudete..., iterum dico vobis, gaudete ! » « Verheugt u, weest blij. »
Overigens is het opstel van den heer Slothouwer vloeiend
geschreven. Wij moeten echter tegen ouderwetsche schattingen en
oordeelvellingen waarschuwen, zooals deze (bl. g6) : « Marnix.....
bevriend met Oranje en diens trouwe steun, ijverde met hem
voor de zaak van den opstand, was tot zijn dood toe rusteloos
bezig voor de belangen van zijn godsdienst en zijn kerk. »
Moge het laatste gedeelte van dezen volzin ook waatheid
bevatten, iedereen weet heden genoeg wat er van Marnix « ijver
voor den opstand en vriendschap voor Oranje en diens steun to
denken is.
Dat men die verouderde, zalvingsvolle, sentimenteele denkwijzen todh eens los late 1

De Koninklijke Vlaamsche Academie hield de laatste zitting
des jaars op den 29 Decemb. 11., gevolgd door een banket. Den
3on had de jaarlijksche plechtige zitting plaats. Bij deze gelegenheid
droeg de beer Aug. Snieders (benoemd bestuurder voor 1891) een
geestig en schilderachtig opstel voor, waarin de Antwerpsche hoofden
der « Vlaamsche Beweging » werden geschilderd. De directeur
Em. Hiel, deelde een monodrama getiteld Charlotte Corday mede,
waaruit veel dramatisch talent sprak. De beer Coopman gaf verslag
van de werking der jury voor den vijtjaarlijksehen prijskamp van
nederlandsche letteren in Belgie en de gronden waarom (Mat)hilda
Ram(boux) den prijs had gewonnen.
D2 heer Leviticus van Amsterdam werd uitgeroepen als bekroonde voor zijn antwoord op de prijsvraag betreffende de taal
waarin de Servatiuslegende geschreven is.
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De Koninklijke (Nederlandsche) Akademie hield den 8° December eene zitting (letterkunde). De heer Symons hield daar eene
voordracht over Sigfrid en Brunehild (bijdrage tot de kennis der
Nibelungen Sage), waarmede hij bij eene volgende gelegenheid zal
voortgaan.
De inhoud der rede wordt door de organen die ons ten dienste
staan niet gemeld 1
In de zitting van den 12° Januari werd besloten tot den druk
van eene onderhandeling van D r J. J. M. de Groot, getiteld « Het
Wetboek der Mahajana in China ». De heer Molzer las namens
den heer Verdam : « Eenige aanwinsten voor de kennis van het
Middel-Nederlandsch » (Reinaert, Spieghel-Historiael), eene studie
die almede in druk zal verschijnen.
Onder de ingezonden 8 latijnsche gedichten bevindt er zich
een getiteld : « Genus poesis prope statuam J. van den Vondel », cet.
De heer Frans Van den Weghe heeft een proefschrift geschreven
om toegelaten te worden tot het eindexamen voor de hoogere
vlaamsche normaalschool, getiteld « De plaats van Aalbrecht
Rodenbach in de West-vlaamsche taal- en letterbeweging. » De
Nederlandsche Spectator zegt (in n° 2, 1891) : Het geschrift levert
opnieuw het bewijs, dat de West-Vlaamsehe beweging een clericalen stempel draagt.... Tot de West-Vlaamsche beweging behoorde
hij door zijn breken met de spraakkunst en het gebruik van provincialismen. » Aardige redeneering!
De Societe d'Archeologie de Bruxelles heeft hare jaarlijksche
algemeene zitting gehouden op den 1 i n Januari 11.
De heer Ch. Buts, burgemeester, onder-eerevoorzitter van het
gezelschap, heeft eene merkwaardige voordracht gehouden over
Dioclea et Salona in Dalmatie, het eerste geboorte-, het tweede
sterfoord van keizer Diocletiaan.
De spreker gaf zeer merkwaardige bijzonderheden over het
forum van Dioclea, de stad Salona en vooral over het paleis van
Spalatro en den tempel van Bacchus, waar, naar men meent,
Diocletianus begraven is.

In de maand Maart zal Felicien Rops in den Kunstkring
(Cercle Artistique) te Brussel, zijne schilderijen ten toon stellen.
Wij zijn een vriend van dergelijk ondernemer, even als voor een
concert-avond waar slechts werken van eenen en denzelfden toondichter worden uitgevoerd.
Men ontvangt eenen samenhangenden indruk, lees t het karakter
des kunstenaars beter kennen en wordt niet door de tegenstrij-

130

OMROEPER.

digste aandoeningen geslingerd. "W'ij bedoelen hier niet eene samenstelling van operafragmenten, maar van reine lyrische, vooral
instrumentaal-muziek.

Pol de Mont schrijft in den Nederlandschen Spectator van
17 Januari een artikel Kunst in Zuid-Nederland, en wijst op twee
richtingen : « de vereenvoudiging der materieele uitvoering », en
de « spiritualisatie der stof, of.... idealiteit der opvatting ». Als
eerste kunstenaar, « welke deze beide richtingen wil... vereenigen »
noemt de schrijver von Uhde, en zijn « hemelsch liefelijk trypticon Kerstnacht ».
Hoe of onze directeur over dat werk denkt, en von Uhde's
richting niet geheel verwerpt, heeft hij in het weekblad De Amstirdammer van den IT en den 26n October 1. 1. uiteengezet; hoe
of von Uhde « spiritualisatie » en « idealiteit » vertegenwoordigt,
dit schijnt ons niet duidelijk genoeg uitgelegd.

Z. Em. Kardinaal Goossens heeft onzen vlaamschen maestro
Tinel, die onlangs te Frankfort a/M, zoo grooten opgang heeft
gemaakt met zijn oratorio Franciscus, verzocht dit werk nogmaals
te Mechelen, ter gelegenheid van het aanstaande Congres, te laten
uitvoeren.
De vermaarde nederlandsche toonkunstenaar en directeur,
Joh. J. C. Verhulst, is den it Januari, te Rotterdam, na kortstondige ziekte, in den ouderdom van 75 jaren overleden.
Verhulst had tot eigenaardigheid R. Wagner's composition
nog steeds als eene valsche richting in de toonkunst te beschouwen, welke zich zelve weldra zou dooden.

BIJLA GE.
ribictosturo bto "Mum bt Raoutu
tiano fa principauti b'Orangt.
RANGE, ville de France situee dans le departement de Vaucluse, fut anciennement enclavee
dans le comtat Venaissin. Erigee en seigneurie
par l'Empereur Charlemagne, elle fut possedee en.
153o par Rene de Nassau, comme heritier de Philibert de Chalons.
En 1561, le prince d'Orange etait Guillaume de
Nassau, dit le Taciturne.
Lorsque le roi d'Espagne, Philippe II, lama contre
lui son edit de proscription, « par lequel chacun est
« authorise de l'offenser et oster du monde comme
« poste publicque », un des graves reproches, que le
monarque adressa a son lieutenant, fut d'avoir meconnu
les services que lui avait rendus l'empereur CharlesQuint, lors de la succession de feu Rene de Chalons,
prince d'Orange, son cousin, et d'avoir « ledict Guil« laume de Nassau, fait par le moyen que dessus
« Prince d'Oranges, par ses sinistres praticques, tra« mes et astuces, tente premierement de gagner les
« volontez de ceux qu'il cognoissoit malcontents, char-
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« gez de debter, hayneux de la justice, studieux de
« nouveaultez, et surtout, ceulx qui estoyent suspectz
« de la Religion, les caressant, sollicitant, et tirant a
« soy par belles parolles, promesses et vaines per« suasions, jusques a la, qu'il a este le principal auteur,
« promoteur et instructeur de la ,premiere requeste
« presentee par quelques troupes de jeunes- gentilz<< hommes frequentans journellement sa maison et
« table. »
A cette accusation d'infidelite et de trahison,
Guillaume de Nassau repondit en disant :
Quant a la maison de Chaallon, premierement
« it ne se peult dire pour les Baronnies que je tien
« et possede paisiblement au duche de Bourgoigne
« et au Daulphine de Viennois que j'en soi oblige A,
« l'Empereur, car it n'y avoit non plus de puissance
« que moi, le tout estant en la puissance du Roi
« de France qui saisissoit egallement le conte de
« Charollois appartenant a l'Empereur, et mes baron« nies, quand la guerre se meuvoit entre eus deux,
« tellement que je ne lui en puis estre aulcunement
« oblige, sinon de ce que je fu compris au traicte
« de paix de Soissons, qui est le moindre debvoir
<< qu'il eust plu rendre a la memoire de Monsieur
« mon Cousin qui estoit peu de temps auparavant
« mort en la meme expedition et A, ses pieds au
4: siege de Saint Disier, apres tant de faicts d'armes
c pour son service. Et moins m'a it peu favoriser en
« mon principaulte d'Orange, ou it n'avoit rien a
« veoir ni lui ni prince quelconque, le tenant en
« nue et absolue, ce que peu d'autres seigneurs pour« ront dire. Et n'y a prince pour le regard de mon
c dict principaulte duquel j'aie besoin de l'amitie et
« bonne grace sinon du Roi de France, lequel j'es<4
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,« pere ne vouldra toucher a ce qui appartient a un
« pauvre prince qui lui est tres humble serviteur,
« pour ce que la raison ne le permet, laquelle it ne
« vouldra oultrepasser, et aussi en consideration des
« loiaus services que mes predecesseurs ont faict a
« la Couronne de France et Duche de Bretaigne
« (dont it est descendu et est heritier) avec grands
« dangers de leurs vies, grandes despenses, et infinis
4 travaus. »
Le prince d'Orange ne se reconnaissait donc
nullement l'oblige du roi d'Espagne, et s'il devait a
quelqlfun sa terre d'Orange, c'etait au roi de France,
parce qu'elle etait une terre francaise.
Mais avant d'appartenir a la maison de Chalons,
la seigneurie d'Orange avait ete pendant pres de
deux siecles et demi dans le domaine des seigneurs
des Baux. Cette maison seigneuriale des Baux a
possede Orange par le Mariage de Bertrand des
Baux avec Tiburge, fille de Raimbaud IV, prince
d'Orange, mort en 1173 ou 1175, sans laisser d'enfants males.
Le pays on se trouvait le château des Baux, a
trois lieues d'Arles, merite d'etre decrit : « Nulle
part », dit Jules Canonge, qui l'a parcouru, « je n'ai
vu des roches aussi etrangement tourmentees, elles
se dressent, se creusent, se prolongent sur le vide
en gigantesques entablements, jardins ahriens qui
soutiennent des vegetations echevelees, elles s'ouvrent en defiles comme ce bloc des Pyrenees fendu
par le glaive de Roland. Cependant le paysage
devenait a chaque pas plus fortement accidents; les
rochers se decoupaient en &ranges profils ou se
dressaient en aiguilles, en masses auxquelles la fantaisie d'artistes geants semblait s'etre glue a Bonner
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les formes les plus extraordinaires. Enfin s'ouvrit une
etroite vallee; je m'inclinai devant une Croix de
pierre, dont les debris sanctifient la route; quand
mon regard se releva, it s'arreta etonne sur un
ensemble de tours et de murailles perchees a la cime
d'un roc, tel que je n'en avais jamais vu, excepte
dans les ceuvres oU le genie de la peinture s'est inspire
des plus fabuleuses imaginations de l'Arioste. Mais,
si mon etonnement fut grand a ce premier aspect,
redoubla lorsque j'eus gravi une eminence d'oil la
ville entiere se deploya devant moi : c'etait un tableau
de grandeur desolee comme ceux que nous fait rever
la lecture des prophetes; c'etait cc dont je ne soupconnais pas l'existence : c'etait une ville presque
monolithe. Ceux qui, les premiers, eurent la pensee
d'habiter ce rocher, taillerent leur abri dans ses flancs;
ce nouveau systeme d'architecture fut juge bon par
leurs successeurs, car la masse etait vaste et compacte; une ville en sortit bientOt, comme une statue
du bloc d'oit Part la fait jaillir; une ville imposante,.
avec ses fortifications, ses chapelles et ses hospices ;
une vine ou l'homme semblait avoir eternise sa
demeure. L'empire de cette cite s'etendit au loin ;
de brillants faits d'armes lui conquirent une noble
place dans l'histoire; mais elle n'en fut pas plus,
durable que taut d'autres moins solidement construites.
A la vue d'un tel pays, on a voulu sonder ses
origines et penetrer le sens qu'il faut attacher a son
nom. D'anciens ecrits designent le château des Baux
sous la denomination de Balthio, Batio, Baucio ; d'autres sous celle de B0140 4, terme grec qui signifie casque,
parce qu'on a trouve dans le sol un casque grec.
Mais it est plus probable que le nom des Baux
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derive de celui de ses premiers habitants les Balthes,
d'origine gothique, qui s'etablirent en Provence vers
le Ve ou VIe siecle. Or, la langue gothique possêde
l'expression balth (hardi, audacieux), qui persiste dans
l'anglais bold et le neerlandais bond. Il fallait en
effet de la hardiesse pour s'etablir sur des rochers
escarpes, sur des pics et des cretes arides au milieu
des Alpines. Ce caractere de hardiesse s'est maintenu chez tous les princes des Baux, qui possederent
la principaute d'Orange par indivis avec les chevaliers de Saint-Jean-de-Jerusalem.
LOUIS DE BACKER.
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NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

Iltuientstoten.
PRAALSTOET TE LIER.

IE wil weten hoe men volksfeesten in 't leven
roept, sla den kalender op, reize naar Belgie en
I
bezoeke stad en dorp der nederlandsch sprekende bevolking in de dagen van kermis, of patroonfeest. Daar vindf men een stuk middeleeuwen in nieuwe
gedaante ; eene soms wat groteske herinnering aan
lang verloopen tijden, toen zich de humoristische
potsen paarden aan de eerbiedbetuiging voor heilige
overleveringen ; toen men niet vreesde dat een kinderlijk, oprecht geloof kon lijden als men een loopje
nam met de bedienaren van den eeredienst; toen
men, op het markttooneel, Joannes en Petrus of en
toe voorstelde als brave vlaamsche pachters, die
even goed en natuurlijk eene pint dronken bij de
begrafenis van Christus (I) als de goedhartige lijkbezorgers het heden nog doen bij de ter aarde bestelling van eenen « gildebroeder » uit de « Maa tschappij » genoemd Apollo of Camilla.

(I) Men zie het oud-vlaamsch mysteriespel.
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De liefde voor volksfeesten en kluchten, waarbij
de overlevering eener fabelachtige gronding van
eene of . andere gemeente, en van eene « Rederijkkamer » of « Tooneelmaatschappij .» zich sluit aan
de herinnering van den geestelijken patroon van
het oord, vindt men onder andere uitgedrukt in de
vereering der vier of vijf meters groote figuren, die
men Reuzen en Reuzinnen pleegt to noemen en
de onvermijdelijke personaadjes, ja soms de glanspunten van alle feestelijke optochten blijven uitmaken.
Zij zijn oorspronkelijk de afbeeldingen van de
helden waaraan de gronding van stad of gemeente
worth toegeschreven; de groote afmeting is • het
zinne:Deeld van de grootheid hunner macht. Zij
vertegenwoordigen een grootsch verleden en de
afkomst van het yolk uit bovennatuurlijke wezens.
Hun worden alle groote daden der locale geschiedenis toegeschreven, gelijk eens de nagedachtenis van
Diederic van Bern, Arthur van Brittanie, Karel de
Groote door de nakomelingen werd gevierd, als
waren zij, en zij alleen de vertegenwoordigers aller
groote daden van het verleden, in westelijk Europa.
De geschiedenis der Reuzen, waarover men in
het Belgisciz museum (Jaargang I) in Das festliche
Jahr, van von Rheinsberg Duringsfeld, Belgische Stuthen, Schilderungen and ErOrierungen, von Dr Friedrich Oetker, Eerste Hoofdstuk, enz. enz. nog 't een
en 't ander kan vinden, is nog heden de kern der
volksfeesten in menige belgische stad.
In onzen meer dan ooit historisch ontwikkelden
tijd, paart men aan den Reuzenommegang de voorstelling van werkelijke feiten, die aan het grootsch
verleden der gemeenten herinneren.
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Zulke ommegangen worden met buitengewone
offers van de zijde der burgerij, met edelmoedig-heid van die der historiekenners en beoefenaars der
zedegeschiedenis tot stand gebracht. Daarvan leverde
.de stad Lier, welke steeds onder de eerste heeft
gestaan voor de beoefening der dichtkunstin vlaamsch
Belgie, een treffelijk voorbeeld, ter gelegenheid van
het jubelfeest van H. Gommarus, den grondlegger
.der stad in de 8 e eeuw, in October 1. 1. gevierd.
Bij deze gelegenheid werd de geheele geschiedenis
der stad, in een aantal groepen van keurig historisch
uitgedachte burgers, te paard, te voet en op
wagens (I) aan het yolk vertoond (2).
Wij laten nu het woord aan den heer schepen
Eug. Mast om ons een historisch overzicht te geven
{ler vroegere « jubelstoeten » of feestelijke optochten
gehouden in het kunstrijke oude Lyra, waarvan de
naam alleen reeds aan den god der dichtkunst
RED.
herinnert (3).

4

(I) De kunstvaardige heeren Careels (bouwmeester), Cox (stadsbouwmeester), Janssens, Kenes Mast, van Ockelgen en Wouters
(bestuurder der teekenschool) waren gelast met de samenstelling der
wagens en der kleeding, en de heeren Cools, Jos, De Vester, Geuens
en Verrydt met de verdeeling der rolled, en de verdere inrichting.
(2) Om dezen historischen stoet nader te leeren kennen, wordt
onzen lezers en allen liefhebbers der aloude zedegeschiedenis bijzonder
aanbevolen, het werk van den heer Eugeen Mast : Gedenkenis der
Jubelfeesten van den H. Gonemarus. Beschrving van den 'Vaalstoet. Lier, drukkerij van Joseph van In en C°. Wij vinden daai in de
namen van alien die deelnamen aan den stoet, beuevens den tekst
der gezongen liederen, gedicht door den secretaris der stad, den heer
Roel, op muziek van den heer Edm. Bellens.
(3) Tot nadere toelichting bezige men Geschzedkundtg Liersch
Dagbericht, met talryke aanteekeningen, door Ern. Mast, schepen der
stad. Lier, L. Taymans Nezy, drukker-uitgever, 1889 , een werk van
427 bladz.
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De vroegere ommegangen te Lier.
Lier, eene der oudste steden van Brabant, had
ook eene der eerste haren Ommegang. Oorspronkelijk
voegden zich dikwijls de Ommegangen, gelijk men die
heden verstaat, bij de procession, welke alsdan uit
twee verschillende gedeelten, het eene geestelijk en
het andere wereldlijk, bestonden. De gebeurtenissen,
die men voorstelde, waren alle getrokken uit de gewijde
geschiedenis. en de bijval, die deze vertoonigen vondenr
moedigden dusdanig de inrichters der Ommegangen
aan, dat zij die bij iedere plechtigheid glansrijker
en vollediger maakten. Dit had echter voor gevolg,
dat het geschiedkundig deel der procession allengs
zijn godsdienstig karakter en zijne eerste eenvoudigheid verloor. De Ommegangen werden dan van
de geestelijke stoeten afgescheiden, maar bleven
altoos, boven alle andere vreugdebedrijven, de algemeene toejuichingen der bevolking behouden.
Reeds in 142o, zoo het blijkt uit de stadsrekeningen, bestond te Lier een Ros Bezaard met de Vier

Heemskinderen.
In 1466 vervaardigde men, voor het landjuweel
van den voetboog, eenen Olifant, geleid door eenen
Moriaan, en eenen Draak, door vijf gezellen in eene
schuit gevoerd.
In 1469 kwam de Reus voor de eerste maal te
voorschijn, en in 1473 was hij gevolgd door zijnen
knecht, zoo groot als hij zelf. Voor dezen Ommegang
werden verscheidene wagens met g-eestelike voorstellingen vervaardigd, evenals in 1478, wanneer de
groote wag-en de Molen van Palj's, het geestelijk
en wereldlijk gezag verbeeldende, de algemeene
bewondering verwekte.
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In 1506 werd aan den Reus eene Reuzin toegevoegd, en in 1513 eenige bescheidene kleine Peerdjes,
een Leeuw, een Eenhoorn en een Kernel. In 1528
voegde men daar nog eenen Draak bij.
In 1525, na den slag van Pavia, ging om keizer
Karel V te huldigen, een Ommegang uit, waarvan
de familie der Reuzen, begeleid door al de gildebroeders in hunne voile wapenrusting en eenige nieuwe
praalwagens met zinnebeeldige en historische voorstellingen, in betrekking met de omstandigheid, de
grootste eer behaalde.
In 1615 zag men in den Ommegang den Reus,
de Reuzin, de Kameniers, het Ros Beiaard, de drij
Koningen te peerd, den Eenhoorn, den Kernel, den
Leeuw, den Draak, het Stalleken van Bethlehem, den
Maagdenberg, het vonnis van Salomo, den wagen
van Melchisedech, den Vrek die Lazarus verstoot,
Lazarus in den schoot van Abraham, de offerande
van Abraham en de Hel.
In 1683 bestond de Ommegang, die plaats had ter
gelegenheid van de inwijding der nieuwe zilveren
kas of schrijn van H. Gummarus, uit het Ros Beiaard,
drij groote Reuzen, zes Reuzenkinderen en zes of
zeven Kernels, waarop volgden de drij Gilden, Willem
Tell met zijnen « Craeckaerl oi5 de schouderen »,
het Magistraat, en eindelijk de zilveren Kas, door
zestien officieren der burgerwacht gedragen.
De Ommegang van 1722, waarvan eene print van
den tijd het afbeeldsel geeft, schijnt al overtroffen te
hebben, wat men tot dien tijd gezien had. Onze
stadgenoot Livinus De Bie, noon van den vermaarden
dichter Cornelius De Bie, schilderde geheel den Reuzentrein en de nieuwe Wagens.
Op een steekspel van den Groetenden _Room,
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in Februari 1739 gehouden, werd, zegt Van Lom,
die er de volledige beschrijving van geeft in zijne
Geschiedenis der s/ad Lier, een zinnebeeldige trein
ingericht. Ditmaal bleven de Reuzen t'huis, en nochtans
was er zulkdanige toevloed van yolk, dat de straten
to eng waren. Op het plein waar het steekspel plaats
had, waren de daken der huizen en de boomen met
tallooze menschen bezet.
In 1811 ging de Ommegang uit ter gelegenheid
der geboorte van den koning van Rome; het oprecht
doel er van was (I) de vereering van den keizer :
overal zag men zijne wapens en kenteekens. De Maagd
van Lier op den Leeuw had aan Karen linken arm het
nieuw herkregen Liersch wapen hangen met de
kenspreuk : « Den grootdaedigen keizer Napoleon
herstelt mijnen ouden luister. »
In 1835, met de Septemberfeesten, reed de Ommegang, in zijne oudé gedaante hersteld, wed erom uit.
In het jubeljaar 184o was de Ommegang, buiten
de gewone figuren, den Reuzentrein enz., gansch
heropgesmukt; men kon er drij nieuwe Wagens
bewonderen : de eerste stelde voor Sint-Gummarusfontein, de tweede het Mirakel van den afgekapten
Boom en de derde de H. Kerk.
In 1856, ter gelegenheid van het bezoek, waarmede
Z. M. de Koning Leopold I met de koninklijke familie
onze stad vereerde, werd een prachtige Praaltrein
ingericht. Drij Wagens, den Landbouw, de Nijverheid

(I) Pour faire bonne mine a mauvais jeu, zou de Franschman zeggen.
Onze groote J. F. Willems, een der sterren van Lier, schoon aldaar
niet geboren, heeft immers zelf de geboorte des « Konings van Rome
bezongen ! En hoe veel anderen juichten niet in die dagen van dronkenschap en... verdrukking!

DE STEDEMAAGD VAN LIER,
voorgesteld door

Jonkvrouw Maria Van Cauwenbergh.
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en het Huwelijk van Filip den Schoone met Joanna
van Castilje verbeeldende, een Koningswagen en de
Burgemeester van 1494, Georgius Colibrant, tusschen
twee toortsdragers, en voorafgegaan door een wapenheraut, trokken de algemeene aandacht der toeschouwers.
Op het jubelfeest van 1865 bestond de Praaltrein
uit vijf deelen, waarvan het eerste aan den Landbouw,
het tweede aan den Handel en Nijverheid, het derde
aan de geschiedkundige Herinneringen en het vierde
aan de Deugden van den H. Gummarus waren toegewijd. Vijf Praalwagens : de Landbouw, de Nijverheid, de Blijde Intrede van hertog Karel, de Deugden
van den H. Gummarus en de Verheerlijking van
stads Beschermheilige, met eenen schitterenden stoet
van Heiligen van Nederland to peerd, luisterden dezen
Ommegang op.
Eindelijk in 1871, bij de uitreiking der prijzen
en eermetalen van den internationalen Tooneelprijskamp, voor Zuid- en Noord-Nederland, had nogmaals
een Ommegang plaats, met de hulp der Jonge
Tooneelliefhebbers van Brussel, die de Intrede van
hertog Jan 1 verbeeldden. De twee Liersche Genootschappen, « Vooruit voor Kunst » en de « Taalminnaren >>, vertoonden Herinneringen uit de Geschiedenis
onzer oude Rederijkkamers.
De Maagd van Lier op den Leeuw, het Schip
van 's Landswelvaren, het Ros Beiaard en geheel
de Reuzentrein maakten volgens gewoonte deel van
den stoet, die belang- en luisterrijk was.
De stoet van October 1890 deed voor alle
vroegere niet onder. Men vergelijke slechts de hierboven, bl 139, aangehaalde beschrijving. Men vond
er 1. « Gummarus aan bet hof van Pepijn den
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Korte >> en als « Stichter der stad » voorgesteld.
2. Het Kapittel, de hertogen van Brabant, Godfried III,
Hendrik I, Hendrik II en III, Jan I, II en III, Joanna,
Maria van Burgondie, alien met hunne echtgenooten,
enz. enz. 3. De vereering der ambachten; de kerk
in opbouw. 4. Zestiende eeuw. Optocht der gilden
en het magistraat der stad, voorafgegaan door den
Leeuw en de Ma agd van Lie r. Verassing en
ontzet van Lier. 5. Verheerlijking van H. Gommarus.
6. Het Ros Beiaard met de Aymonskinderen,. de
Reuzen, Het schip 's Landswelvaren, enz.
E. M.

Ex uno disce omnes ! Men ziet hoe belangrijk de
geschiedenis der Reuzenstoeten en praaltochten is
voor de Zedegeschiedenis der Zuid-Nederlandsche
gemeenten. Wij hebben daarom niet geaarzeld deze
mededeelingen, met dank aan den schrijver, in onze
bladen to laten afdrukken, daarbij de beeltenis voegende der burgerlijke patrones van de stad : De Maag) d
van Lier, voorgesteld door jonkvrouwe Maria .van
Couwenbergh, 's burgemeesters vriendelijke dochter.
RED.
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:L§et totament ban ten aattlitntiifien
ILIvuoutaar tier xive tettlu
door JOH. THEOD, DE RAA DT.

OOR de geschiedenis der famili6n zijn bijna
Beene bescheiden van meer belang dan de
testamenten. Wanneer het geslachten gelds, die
veel grondbezit gehad hebben, zijn de testamenten
zelfs van groot belang voor de algemeene geschiedenis
der landstreek. Want terwij1 zij ons onderrichten omtrent
de leden der geslachten, doen zij ons sevens nauwkeurige bijzonderheden kennen ten aanzien der overgangen
van de landgoederen, jurisdiction, heerlijkheden, enz. (I)
Maar in elk geval vinden wij in de testamenten der

(1) De twee bovenstaande wapens zijn met veel welwillendheid
door den heer Graaf Maurin Nahuys geteekend, waarover wij hem
onzen hartelijken dank betuigen.
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aanzienlijke familial kostbare gegevens betreffende dezeden en gebruiken van het verledene. Hieruit volgt
dus, dat d2 waarde van deze documenten toeneemt
naar verhouding van hunne oudheid.
Het is bekend dat familiepapieren van de XVIle
eeuw en later veelvuldig worden aangetroffen, zooals
testamenten, acten van boedelscheiding, huwelijkscontracten, enz. ; nu en dan vindt men ze nog van de
XVI e eeuw, maar die van de XV e zijn veel zeldzamer
terwijl er bijna geene meer bestaan van vroegeren tijd.
En dit geldt zoowel van den adel als van de patricische families (I).

Onlangs, bij een onderzoek der charters van de
St.-Gudulekerk te Brussel, die in de Algemeene Rijksarchieven bewaard worden, handen wij het buitenkansje om het testament in handen te krijgen van een
Brusselsch burger, Michiel Scalie, geboren in de eerste
helft van de XIV e eeuw. Het komt ons nuttig voor
dit stuk uittegeven , omdat het in meer dan een
opzicht merkwaardig is (2).
Het luidt aldus :
In de name ons heren Amen. Dit es die begheerte ende
uterste wille van mi Michiel gheheten Scalien, &Ale wzlen was
Michiels gheheten Scalie. In den ijersten, dat mine scout, die is

(1) Anders is het ten aanzien van de dynastengeslachten, den
historischen hoogen adel ; en toch vindt men ook van deze geene
familie papieren in overvloed, ouder dan de XV e eeuw. Een der
oudste ons bekende testamenten van brabantsche heeren uit een
dynasten-geslacht, is dat van Lodewijk Berthout; het dagteekent
van 1266. Wij hebben het in druk gegeven in den Message?' des
sciences historiques (Gent, 1890 blz. 297), als bijvoegsel tot ons artikel
Les seigneuries du Pays de Malines; Keerbergen et ses seigneurs.
(2) Het is te vinden in doos III, n° 439.
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schuldich ben van mijns vader weegen, dair die somme of loept
op dusent oude schilde of dair omtrent, van minen goiden betaelt
werde, dats te verstane, dat men van minen erfeleken golden die
mi van vader ende moeder bleven siin, soe veele vercoepe, dat
men die scout betale sonder vertrec ende van der scout die ic
van mi selven schuldich ben, die loept op achthondert mottoene
ende oic tweehondert mottoene, der munten van Vilvoerden, voir
mijn onrecht, soe begheer ic, dat men die betale met terminen
ende jaerscaren, also men met consente der gheenre die lc schuldich
ben, best gedoen kan ende ter minster quetsinghen mijns wijfs.
Ende mijn wtleede begheer tc beghaen te hebbene, met temelecheiden
ende metten simpelsten dat men mach, in Sente Goidelen kerke.
Item es mijn begheerte, want in voirledenen tiden van den heren
van Bigaerden, die waren heren van den Bossche, op gbezet
ende beruert was, te fundeerne ene eweleke capelrie int hof ten
Bosche, ende dair toe van hueren weghen ghegheven waren vier
boender lants, gheleghen voir thof ten Bosche, die men beet 't Capelrielant, neven 's cl3esters lant van Bigaerden, die welke capelrie
niet volbracht en es, en want dit voirschreven goit van den Bosche
mi toecomen es, soe eest dat ic, omme die zielen die! e in ghehouden siin mochten, te quitene ende mi selven, begheere ende
ordineere dat van minen goide, dat van minen vader mi comen
es, tot deser capelrien also vele goits gheordineert ende ghegheven
werde, dat sit twintich oude ghuldens 's iaers weert sii, te gadre
metten vier boender lants voirschreven, ende dat men die stelle
te verdienene int hof ten Bossche, zoe \vanneer datter eene capelle
sal sijn, met drie missen de weeke, ende tot dier tijt dat Baer
een capelle sun sal ghemaect, dat men se te Sente Ulrix Capellen
verdiene in de kerke. Item begher ic, dat na die doet van mt
ende van minen wive thien ghulden 's iaers erfelec van minen
goiden ghegheven werde voir mt ende voir mijn wijf ende voir
onse vorderen, in meernisse van eenre der maetster capelrien te
Sente Goedelen, het en ware dat ic of mijn wijf al dair eene
capelrie van nuwes fundeerden, binnen onsen levenden live Item
so mak ic Michielkene, minen bastaert sone, twintich schellinghe
groten out 'suers te sinen live, in lien dat hi hem wel bestelt,
met rade stinre vrieade. Item mak ic Grietkene, mijnre bastaerd
dochter, vier mudde rox tsiaers te haren live. Item mak ic Lijnkene,
mijnre bastaerd dochter, vier mudd.... rox, 's iaers te haven live, ende
dese drier Itjftocht ijerst na die doet van mi Michiel ende mijns
wijfs te heffene ende te betalene. Item make ik Kerstijnkene,
mijnre bastaerd zuster, twee mudde rox, 's iaers te haren live, die
hare mi vader maecte. Item Kathelinen, her pans Zwarters dochter,
mijnre nichten, mak ic te haren cledinghen, alse men se bestellen
sal, vigtich mottoene eenwerf. Item Margereten, mijnre joufirrouwon,
acht peeters ghulden penninge eenwerf. Item Wouteren, minen
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knape, acht peeters eenwerf. Item Mertene, minen knape twintich
mottoene eenwerf. Item mak ic her 7anne 't Serarnts, priester,
minen zwager, enen zilveren verghulden nap. Item Gheereme,
minen zwagher, enen zilveren croes of tghelt dair voire. Item
her Arnde, minen zwager, ende joutvrouwe Marien, minre zwegherinnen, mak ic elken een zilveren scale of tghelt dair voire. Voirt
es mijne begheerte, dat joufrouwe Yde, mzjn wijf, behoudelec
den voirscreven commer, houde ende bezitte, also lange alsi leven
sal, alle die goide, die mi van varier ende van moeder bleven
siin, ocht die wij te gadre vercregen hebben, ocht die mi van
miinre sijden toe comen siin ocht toe comen selen, sij sijn eijgen
erve ocht leene, vercregen ende onvercregen, soe waer sij ligghen.
Ende o:-.1me al dat voirscreven es te volbrmghene, soe hebbe ic
overghegheven her 7anne 't Serarnts, priester, voirschreven, her
Berthelmeeuse 't Serarnts, her Michiele 't Serarnts. Roelove van
den Stalle, Otten den Hertoghe ende Gielise van der Ez)ken,
enen scepenen brief van zessehondert pont oude groten, op dat
sij selen moghen dair met werken waers noet ende minen utersten
wille doen volschien ghelijc voirscreven es, ende al waert dat
eenich van den voirschreven zesse persoenen storve, een of meer,
soe en es mijn meninge niet, dat dair omme mine ieghenwerdeghe
ordinantie ijet vermindert ocht verandert ware. In kennissen der
waerheit hebbe ic minen zeghel aen desen brief ghehangen ende
hebbe ghebeden her 7anne, Berthelmeeuse, Michiele gheheten
't Serarnts, Roelove, Otten ende Gielise voirscreven, dat sij mine
iegenwerdeghe ordinantie wilien hulpen doen vervullen ende, op,
dats noet es, metten voirscreven scepenen brieve doen werken
na der stad recht van Bruessele omme alle mine iegenwerdeghe
ordinantie te vervullene. Ende wij 'an, Berthelmeeus ende Michiel gheheten 't Serarnts, Roelof van den Stalle, Otte die Hertoghe ende
Gielijs van der Eijken, omme die begheerte ende beede ons liefs
'wagers ende neven, Michiels gheheten Scalie, gheloven wij hem
dair toe na onsen vermogen te hulpene, dat sine ordinantie voirscreven vervult werde, ende, op dats noet ware, metten voerscreven brieve na der stad recht van Bruessele voirt te gane, ende
hebben dis tenen ghetughe onse zeghele metten sinen aen desen
brief ghehangen.
Ghegeven int jaer ons heren, doen men screef duselt drie
hondert twee ende tachtentich, op ten achtiensten dach der maent
van Julio.

Wij zien uit dit stuk dat de erflater een zoon is
van een anderen Michiel Scalie, dat hij gehuwd was
met Ida 't Serarnts — uit eene rijke Brusselsche familie
-- en dat hij aan zijne schoonbroeders, beer Jan, priester,
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Hieronymus en heer Arnout (ridder), en aan zijne
schoonzuster Maria 't Serarnts stukken zilverwerk tot
eene gedachtenis nalaat.
Een charter van 9 Mei 1396, waarbij genoemde
priester Jan 't Serarnts eene schenking maakt aan de
kapel der H. Drievuldigheid in S t-Janskerk te Brussel,
noemt hem filius quondam Arnoldi dicti 't Serarnts (1).
Even als zijn vader eene natuurlijke dochter, Kerstijnkene, had nagelaten, zoo had ook Michel Scalie, de
zoon, verscheidene natuurlijke kinderen, namelijk een
zoon, Michielkene, en twee dochters, Grietkene en
Lijnkene, welke omstandigheid niemand verrassen zal,
die met de vrije zeden van dien tijd bekend is. Hij schijnt
geene wettige kinderen te hebben gehad ; hij maakt er
ten minste geene melding van. Hoe dit ook zij, hij
liet bloedverwanten tot erfgenamen na ; het feit dat hij
aan zijne vrcuw slechts vruchtgebruik maakte, bewijst dit.
Wij weten niet, of het echtpaar uitvoering heeft
gegeven aan hun voornemen tot stichting van een
kapellaanschap in de St-Gudule-kerk.

Wat het landgoed betreft, genaamd 't Hof van
den of ten Bossche (latine : de Buscho), te Bijgaerden —
de heer A. Wauters, in zijne Histoire des environs de
Bruxelles, leert ons dat het in 1355 was gekocht door
Michiel Scalie, waarschijnlijk den erflater zelven, van
Maria van Bijgaerden, gezegd de Buscho, en haren
echtgenoot, Arnout van der Borcht, welke vrouw eene
dochter was van Ridder Godfried en van Maria, dochter
van Walter 's Leeuws. Deze Godfried schijnt een zoon

(i) Ibidem, dezelfde loos.
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te zijn van Ridder Raso van Bijgaerden, die in eene
acte van 1264 voorkomt, en die wel een persoon zou
kunnen wezen met dien Ridder Raso de Buscho, Wien
men in een document van 1263 aantreft als leenman
van Hendrik van Bijgaerden, bijgenaamd de Capella.
Het goed ten Bossche, dat een leen was van de
heerlijkheid Bijgaerden, bestond, behalve het kasteel,
uit 8o bunders land, weiden, bosschen, vijvers en onder
anderen een perceel land van 16 bunders, genaamd de
Huevene, de Scaldiaert meersch, .de Conincx eusel.
De leenman verrichtte zijn leendienst met drie mannen
te peerd (I).
Het kapellaanschap van het kasteel ten Bossche -waarvan de stichting, volgens getuigenis van MichLel
Scalie, reeds ontworpen was door de Heeren van
Bijgaerden, de oude eigenaren van dat kasteel — ten
voordeele waarvan de vroome erflater een legaat bespraak,

werd later werkelijk gespcht. Wij weten uit de Histoire
des environs de Bruxelles, dat door den kapellaan elken
woensdag de mis gelezen werd in de prrochiale dorpskerk. Omstreeks 1654 vverd het kasteel afgebroken en
4de landerijen bij perceelen verkocht.

Aan het testament hangen, behalve het zegel van
Michiel Scalie, nog vijf andere zegels ; dat van Gielijs
:van der Eijken ontbreekt ongelukkig.
De overige getuigen zegelen aldus :
Deer Jan 't Serarnts, priester : een gekroonde
leeuw, bet veld bezaaid met vijfbladen; omschrift
+ $ 3oQio ficti Zeratto 'DO M;

(1) In 144o behoorde dit leen aan de familie de Doncker.
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Heel- Bertholomaeus 't Serarnts : hetzelfde wapen;
omschrift : Z. Batloietnci ,Serarnoubo,
Heer Michiel 't Serarnts : hetzelfde wapen ; behalve dat de leeuw niet gekroond is ; omschrift :

Ngii... ViOiel .....

rto (I),

Roelof van den Stalle : zes (3, 2, 1) St Andries
kruisjes ; helmteeken : twee afgewende hertepoten, geplaatst als een omgekeerde keper ; omschrift : 5. Aftbui=

p1i tian ben Ztatie. (I)
Otto die Hertoghe : drie torens, met een vrij kwartier,
beladen met drie lelien met afgesneden voet ; omschrift :
Z. ettonis bid', ...rte.... (3).

Michiel Scalie zelf zegelt met een gevierendeeld
schild, 1 en 4 effen, met een geschakeerd schildhoofd,
2 en 3 — een leeuw. Hetzelfde wapen treft men aan in

(I) Hier zijn dus drie leden van dezelfde familie, die in de
omschriften hunner zegels, den naam, ieder op eene verschillende
wijze spellen.
(2) Het zegel van R. van den Stalle is een der schoonste
typen van de XIV' eeuw, die wij gezien hebben.
Dit geeft ons aanleiding om te zeggen, dat de school der
Brusselsche stempelsnijders in de middeneeuwen een zeer hoogen
rang innam. De zegels der magistraten vin de stad zijn dan ook
bijna alle ware meesterstukken.
In onze dagen zoude men moeite hebben om te Brussel een
zegel te laten graveeren dat aan de eischen van kunst en wetenschap voldoet. Hoe geheel antlers is het daarmede gesteld te Berlijn, Weenen, Munchen, enz.! Het zoude te wenschen zijn, dat
de tegenwoordige Brusselsche stempelsnijders de werken hunner
middeleeuwsche voorgangers tot model namen : de rijke zegelverzameling van het Koniniclijk Museum van oudheden en ivapenen bevat een groot getal schoone exemplaren.
(3) De laatstgenaamde vier personen bekleedden alle, vroeger
of later, de waardigheid van schepen van Brussel.
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het zegel van Michiel Scalie of Scailhe, schepen van
Brussel in 1352 en 1353 (1). Wij meenen dat deze onze
testateur is, en dat die Michiel Scalie, die in 1339 (2)
als schepen voorkomt, zijn vader was.
Het is merkwaardig, dat het l e en 4e kwartier van
het wapen van Scalie — natuurlijk de wapenkleuren
buiten beschouwing latende — een wapen uitmaken, dat
door verscheidene brusselschc geslachten in de middeneeuwen werd g2voerd, namelijk door van Bijgaerden,
Hertewijck, Meerte, Mennen, en waarschijnlijk nog
anderen.
Het geslacht de Doncker plaatste dit wapen in het
derde kwartier van zijn gevierendeeld schild, en de
familie Habbeke voerde in een vrij kwartier een ` lelie
met afgesneden voet, met een geschakeerd schildhoofd.
De Bijgaerden's hadden effen goud met een geschakeerd
schildhoofd van zilver en zwart.
Een gedeelte der familie 't Serclaes belaadde en belaad
nog den schouder van den leeuw in hun wapen, met een
schildje van Bijgaerden. De familie de Mesmacre, die den
naam van 't Serclaes heeft opgenomen, voert ook nog dit
schild.
Deze overeenkomst van wapens doet onderstellen dat
deze geslachten van eenen stam zijn.

(1) Charters in de pakken N o 343 en 344, archieven der S t Gudule-kerk, in de kerk zelve, en algemeene Rijksarchieven, charters
van St Gudule, doos V. De Histoire de Bruxelles geeft op plaat
XX het wapen van Schalie, als hierboven, maar de vierendeeling
omgekeerd, wat een vergissing moet zijn. Volgens getuigenis van dit
werk zouden de wapenkleuren zijn : de leeuw van zilver op rood;
het effen veld van goud, en het geschakeerde schildhoofd van zilver en
rood. Het zal niet noodig zijn te zeggen, dat de middeleeuwsche zegels
ons met toelaten deze opgaven te vergelijken. De gebruikelijke
arceringen ter aanduiding der wapenkleuren, dateeren, zooals bekend
is, eerst uit de XVII de eeuw.
(2) HENNE ET WAUTERS, Histoire de Bruxelles, II, blz. 513.
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In elk geval moet men het vermoeden buiten
sluiten, dat de Scalie's in hun schild het effen veld met
geschakeerd schildhoofd zouden opgenomen hebben, enkel
en alleen als leenmannen van de Bijgaerdens. Wij hebben
dan ook gezien, dat zij het reeds voerden in 1352, terwijl
zij eerst in 1355 de bona de Buscho verkregen.

+
Een Ridder, Michael Scalijs, had omstreeks het
midden der XINT 6 eeuw, in pacht van de abdij van
Nijvel, de aan deze toebehoorende 215 gedeelten van
den molen van Serrewerre of Scherrewerre to Brussel,
welke 18 Februari 1400 (nieuwe stijl) verkregen werden
door Jan de Hertoghe.
Een Egidius Scalie komt in 1302 voor onder de
leenmannen van Daniel van Bouchout, beer van Saventhem, enz. Een andere Egidius Scaillie, tegen het einde
van die eeuw, bezat een deel van den molen van
Scarenbeke in pacht.
Eindelijk wordt nog een Walter Scalie in 1229
vermeld, als schepen van Obbrussel (thans St-Gilles).
Eertijds waren er in de omstreken van Brussel verscheidene eigendommen, genaamd Schaillie hof, Schadlienhuys, enz. Het zou niet onmogelijk zijn, dat
sommige daarvan den naam ontleenden aan het geslacht
Scalie, Schalie, enz.
'fie Leefdael was een plaats genaamd Schaillienberg(z).

(1) Zze de Histoire des environs de Bruxelles en de Histoire
de Bruxelles, passim.
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SCHILDER-, TEEKEN-, ETSKUNST, ENZ,

Zr4iititriien Ortyrffenbe Qet gebet4t horn.
or4ett /reauti en refifierütetie in 1600,
door

CH.

Q. V.

VERREYT.

EINIG wapenfeiten van den 8o-jarigen oorlog
zijn zoo uitvoerig beschreven en zoo dikwerf
afgemaald als het merkwaardig gevecht,
bekend onder den naam van den Slag van Lekkerbedie (I).
Voor de bespreking dezer gebeurtenis, kunnen
wij derhalve met een kort woord volstaan. In de
maand November 1599 trok een gedeelte der cornpagnie kurassiers van Antonie Schets, baron van
Grobbendonck, bevelhebber van 's Hertogenbosch
vanwege den koning van Spanje, onder geleide van
hun luitenant Gerard Abrahams van Houwelingen,
bijgenaamd Lekkerbeelje, uit genoemde stad naar
Diest; onderweg werden ze ontmoet door een

(I) Eene belangrijke verzameling bescheiden over deze gebeurtenis
vindt men in HERMANS, Bydragen over Noord-Brabant, I, blz. 400-474
en Wetenschappelyk tidschrift voor Noord-Brabant, 1853, blz. 5-16:
33-49. Hierbij kan men voegen het door ons meegedeelde onuitgegeven
, Klaegh-clicht . in SASSEN, Tydschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, III, blz. 162-164.
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nagenoeg gelijk getal ruiters van Charles de Breaute,
Fransch edelman, kapitein eener compagnie Fransche
cavallerie in Staatschen dienst, onder bevel van zijn
luitenant Jacques de Vise. Beide partijen vielen
dadelijk met geweld op elkander; de ruiters van
Grobbendonck behaalden de overwinning en voerden
den geleider der tegenpartij met eenige zijner manschappen gevankelijk naar Diest.
De Vise schreet zijn kapitein den ongelukkigen
afloop des gevechts en verzocht hem geld om zijn
rantsoen te kunnen betalen.
Ontstemd over de nederlaag, gaf Breaute de
luitenant zijn misnoegen te kennen, daar volgens
zijne grootspraak, behalve eenige schirnpwoorden
over de tegenpartij, 20 zijner ruiters meer waard
waren dan 40 Beigen.
Doze snoeverij kwam luitenant van Houwelingen
ter oore, die 't terstond voor de eer zijner wapenmakkers onnam en Breaute aanbood de proef eens
te nemen met een gelijk getal van beide korpsen.
Dit voorstel werd aangenomen. Het gevecht had
plaats den 5 n Februari 1600, op de Vuchterheide bij
's Hertogenbosch, met 22 ruiters, de bevelhebbers van
Houwelingen en Breaute inbegrepen, van weerszijden.
V6Or den strijd liet van Houwelingen door een
trompetter Breaute aanzeggen, dat hij en zijne
manschappen elkander onder eede beloofd hadden
geen kwartier te geven, daar zij met dezen kamp
op leven en dood meer de eer van hun Heer en
van den godsdienst, dan wel eigen wapenroem zochten.
Verwoed werd er gestreden , reeds bij den eersten
aanval sneuvelde luitenant van Houwelingen, door
de hand van Breaute, doch zijne ruiters, alien
Nederlanders, vochten, hoewel zij hun aanvoerder
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misten, als oude en ervaren soldaten en sloegen zoo
dapper op de Franschen los, dat er 14 dood op
't slagveld bleven, 3 de vlucht namen en de
5 overige, waaronder Breaute, zich moesten krijgsgevangen geven.
Gedachtig den eed en verbitterd over den dood
van hun luitenant, die een bemind officier was,
werden dezen neergesabeld.
De Nederlanders verloren slechts 4 man en
een stierf aan zijne wonden. De 4 gesneuvelden,
luitenant Gerard Abrahams van Houwelingen, Antonie
van Houwelingen, jonger• broeder van den vorige,
korporaal bij dezelfde compagnie, Leonard van den
Beele, Hendrik Sommenart en Arnoud van Os,
hinnen den Bosch aan zijne wonden gestorven, werden met groote eer in de predikheerenkerk Bier
stad ter aarde besteld.
Om hun heldenmoed to vereeuwigen, lieten deze

geestelijken eene schilderij vervaardigen, waarop zij
levensgroot waren afgemaald, voorgesteld in 't harnas,
den degen aan de zijne, en versierd met een rooden
sluier en sjerp, geknield op roode kussens met
saamgevoegde handen voor een kruisbeeld, de helmetten en handschoenen naast zich.
Tusschen de hoofden der beide Houwelingen zag
men hun familiewapen, zijnde een zwart veld beladen
met een uitgerukten gouden boom; het schild gedekt
door een zilveren helm; voor helmteeken een hellende zilveren bijl tusschen twee gouden herthoorns (I).
(I) Beiden waren te 's Hertogenbosch geboren. Meer oude Bossche
familien voerden een boom in hun wapen, vermoedelijk ontleend aan
het stele-wapen, o. a. van Someren, van Turnhout, van den Velde.
Zecr waarschijnlijk was de penningkundige Erasmus van Houwelingen
hun oom. Zie over deze ons artikel in Oud-Holland, 1890.

,
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In het bovendeel der schilderij w erd de stad
's Hertogenbosch gezien. Bij dit schilderstuk hing,
tot aan de verovering der stad, in 1629, door prins
Frederik Hendrik, op een bord het volgend rijm
<.< Als men duysent ses hondert schrijven sach,
En Februarius out was van vijff dagen,
Een stuck, d' welk in memorie wel blijven mach,
Heeft men ons manlijck voor 't geloove sien wagen.
Ter Vuchtscher heyde, daer wij hebben verslaegen
Twee-en-twintig aenhangers der ketters rebel,
Van den Fransche bloede, die ons hadden doen vraegen
In gelijek getal, tot een Beroep slach fel :
Die wij aenveerden naer ons overste bevel,
En streden vromelijck Gods kercke ter eeren.
Drye van de vijanden sijn ons ontvlucht snel,
De rest ghingt ghetal der dooden vermeeren.
Vijffve hier geschildert naer wille des Heeren
Verloren wij, die daer offerden hun bloet.
Aldus sach men des vijants hoochmoet verkeeren,
Loff sij den Heere, die ghaff cracht en moet » (t).

Door den overgang van 's Hertogenbosch aan
de Vereenigde Nederlanden, zagen zich de predikheeren verplicht hun convent te verlaten.
Zij vervoerden de kerksieraden, schilderijen en
andere goederen naar Antwerpen, waarvoor de
sacristijn Johannes Davidts groote zorg droeg.
Na eenig omzwerven betrokken deze paters in
1651 een fraai klooster te Mechelen, waarin de
beschreven schilderij nog in 1772 bewaard werd (2).
Volgens aanteekening van Isfridus Thijs, pastoor
van Wijnechem, moet ze bij de Fransche omwenteling in de kommanderij van Pitzenborg binnen
Mechelen met anderen verkocht zijn. Daar het stuk

(I) SWEERTIUS, ..71fonum. Sepulcr. Antv. 1613, pag. 346.
(2) Den slagh van Leckerbeetjen. Mechelen 1772, blz. 53.
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in zeer slechten staat verkeerde, is 't hoogst waarschijnlijk niet bewaard gebleven.
Eene copie naar dit schilderstuk was nog in
1693 in 't klooster dezer orde te Antwerpen aanwezig (I), dat mede schijnt verdwenen te zijn.
Het lichaam van den krijgshaftigen Charles de
Breaute werd, volgens Pieter Bor, naar Dordrecht
gevonden en aldaar afgeschilderd; Bor zag daarvan
eene copie te 's Gravenhage bij de princes weduwe
van Oranje, Louise de Coligny (2).
Waar berusten tegenwoordig deze schilderijen ?

#
De schrijver van het leven van aartshertog
Albertus, zegt blz. 331: « J'ai vu cent fois cette
bataille d'aprez nature, le nom etant marque sur
chaque guerrier Belge. »
De auteur van den slag van Lekkerbeetje,
beweert, blz. 51, dat er op « verscheyde plaetsen
omtrent 's Hertogen-Bossche schilderijen » van dit
ruitergevecht « worden gevonden ».
Er schijnen dus een groot getal van deze schilderijen te bestaan.
Sebastiaan Vrancx schilderde dit wapenfeit verscheidene malen in 't groot en klein (3), hetgeen
wel de reden zal zijn, dat bijna alle deze stukken
hem worden toegeschreven.
Ons zijn 22 van deze schilderijen, waarvan 2 op
Delftsche tegels, voorgekomen.

(I) L'histoire de l'arckiduc Albert. Cologne 1693, pag. 333.
(2) Beschry'v. van 's Hertogenbosch, blz. 71. Nederl. oorlog-hen,
IV, blz. 602.
(3) IMMERZEEL, Holl. en Vlaamsche Kunstschilders. III, blz. 210.
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I. — Schilderij op paneel, hoog 0.77, breed 1.19 M.
II. — Schilderij op doek, hoog 0.97, breed 1.60 M.
III. — Schilderij, samengesteld uit 7o Delftsche tegels,
vermoedelijk van de hand van den Delftsche tegelschilder
Antonie Ter Himpel naar S Vrancx.
Deze tegels, afkomstig uit een huis op de Breede-haven
te 's Hertogenbosch, zijn in 1867 door wijlen den beer
Tan Ouwerkerk aldaar, het Provinciaal Genootschap van
K. en W. in Noord-Brabant ten geschenke gegeven.
Daar de tegels eenigszins geleden hadden, zijn ze door
den schilder Verbeet keurig hersteld.
Deze 3 schilderijen behooren tot de verzameling van
gezegd genootschap.
IV. — De groote bewonderaar van Delftsch aardewerk
Aug. Demmin te Parkjs, bezit een tegel groot 36 bij 32 c. M.,
waarop dit feit, geschilderd door genoemden Ter Himpel (i).
V. — Schilderij op paneel, hoog 0.75, breed 1.07 M.
Pastorie der R. K. gemeente te Boxtel.
VI. — Schilderij op paneel, hoog 0.56, breed 0.89. M.
Voor korte jaren hing dit stuk op het kasteel te
Ammerzode, behoorende den baron de Woelmont, berust
thans ergens in Belgie.
VII. — Schilderij, hoog o.6o, breed 1.55 M.
VIII. — Schilderij, hoog 0.35, breed 0.525 M.
IX. — Schilderij, hoog o.195, breed 0.25 M.
X. — Schilderij, hoog 0.135, breed 0.16 M.
Deze 4 stukken op paneel bevinden zich in de verzameling van Jhr. D. Th. A. van den Bogaerde van Moergestel, op het kasteel Nemerlaar, bij Oisterwijk. ZEd. heeft
mij de afmetingen welwillend verstrekt.
XI. — Schilderij op paneel van Sebastiaan Vrancx,
hoog 0.645, breed 0.985 M. Zij bevindt zich in 't hertoglijk
Museum te Brunswijk, en wordt in den catalogus (1889)
ander n. 79 « Em Reitergefecht » genoemd.
Blijkens het verschenen prachtwerk dezer galerij, zien
wij in dit fraaie stuk het bekende gevecht.
XII. — Schilderij op paneel, hoog 0.48, breed 0,71 M.,
toegeschreven aan Esajas van de Velde.

(I) Guide de l'amateur de faiences et porcelaines. Paris 1873.
II, pag. 840.

16o

SCHILDELIJEN BETREFFENDE HET GEVECHT

Zij is te Utrecht den Ion Maart 1873 bij den heer
J. L. Beijers uit de verzameling van Dr. H. J. Broers onder
n° 312o verkocht.
XIII. — Schilderij op paneel van S. Vrancx, hoog 0.45,
breed 0.95 M.; in de verzameling van prins Charles van.
Arenberg te Brussel. Zij was ingezonden op de Nederlandsche tentoonstelling van Schoone Kunsten te Brussel
in 1882, en vermeld onder n° 71 van den catalogus.
XIV. — Schilderij op paneel, hoog 0.523, breed 1.099 M.,
geteekend « S. Vrancx i6oi ». Dr. C. R. Hermans zag dit
schilderstuk in 1842 bij den heer Fr. Verachter te Antwerpen,
Het paneel is gebrand met het stads-wapen van Antwerpen,
zijnde het merkteeken der paneelmakers, welke onder het
gild van St. Lucas aldaar behoorden (I).
XV. — Schilderij op paneel, hoog 0.65, breed 1.8 M.,
vroeger in 't bezit van wijlen den heer Prosper Cuypers
van Velthoven te Brussel, verkocht met zijne bibliotheek,
den 6n Februari 1884, bij den heer 1Viart. Nijhoff te
's Gravenhage. Zij werd voor f 52 het eigendom van den
heer A. Cuypers te Bergen-op-Zoom.
In den catalogus werd het stuk onder n° 294 minder
nauwkeurig beschreven als « Une escarmouche entre une
division de cavalerie espagnole et les Hollandais, lors du
siege de Bois-le-duc en 1629 ».
XVI. — Schilderij op paneel van S. Vrancx, hoog
2 v. 2 dm., breed 3 v,1 dm. Rijnlands, of o.68 en 0.967 Ned, M.,
voortkomende uit den boedel van de Vrouwe van St.
Annalanden verkocht te 's Gravenhage den 6n November 1725, voor f 125 (2).
XVII en XVIII. — Twee schilderijen op paneel, elk
hoog 0.50, breed 0.82 M., toegeschreven aan S. Vrancx.
Mr. F. N. M. Eyck van Zuylichem gaf beiden in 1857
ten geschenke aan de stall Utrecht, alwaar zij sedert 1873
bewaard worden in het Museum Kunstliefde aldaar.
XIX. — Volgens een schrijven van October 1859 van
den advokaat Raymond Poulle, secretaris der « Societe
d'etudes scientifique et archeologique, >, te Draguignan

(I) HERMANS, a. w. I, blz. 468.
2) KRAMM, Holl. en Vlaamsche Kunstschzlders. VI, blz. 180i.
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departement du Var in Frankrijk, aan het Provinciaal
Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant, be y ond zich
daar ter stede eene schilderij van dit gevecht (I).
XX. — Schilderij op paneel, hoog 0.62, breed 0.95 M.
Eenige jaren geleden vond ik dit vrij goed geschilderd
stuk bij een uitdrager in meubelen te Rotterdam te koop
staan, voor een klein bedrag werd het mijn eigendom.
XXI. — Schilderij op doek, toegeschreven aan Jan of
Esajas van de Velde. Uit de verzameling van Dr. Y. de
Kock, n° 1938, en verkocht bij den heer J. L. Beijers te
Utrecht, den I n Mei 1869.
Volgens ons verstrekte inlichtingen is dit doek hoog
0.46, breed 0.76 M., en is aangekocht door een kunstliefhebber in Belgie.
XXII. — Schilderij op paneel, hoog 1,30, breed 1,72 M.
Ik vind dit stuk vermeld onder n° 145 van het kabinet
L. Stokbroo te Hoorn, en verkocht in September 1867.
Waar bevinden zich nog meer dezer schilderijen?

Rotterdam, 1890.

(I) Handelingen van het genootschap in 186o, blz.

21.

Zerribing Ur gounitur in be xve teutu
door M. KEUFFER.

EN merkwaardig kenteeken der geillumineerde
handschriften der middeleeuwen is het schoone
verguldsel waarmede zij schitteren. Nu eens
is het een gouden grond, door een wonderschoon
vuur gebruneerd en waarop de omtreklijnen der
groepen van heiligen, wier lof de tekst van het
boek vermeldt, op uitstekende wijze zich afteekenen ;
dan eens is de grond gevormd door een mozaIek
met zeer kleine afmeting-en, waar het goud grootendeels in het vierkant van het schaakbord of in de
teekening van een tapijt voorkomt. Een ander maal
geeft dit kostbaar metaal zijnen glans aan de bloemen
van een borduursel of aan een twaalftal kringen, gevormd door eene rol slingerend om eene, uit hoofde der
versiersels, moeilijk to ontcijferen hoofdletter. Somtijds worden gansche hoofdletters van den gewonen
tekst door middel van den goudglans onderscheiden,
of wel, jets dat nogtans zeldzamer is, worden
gansche bladzijden met gulden letters geschreven,
die uitkomen op een purperen grond of eenvoudiglijk neergeschreven worden op het natuurlijk perkament. Somtijds zelfs wordt een kostbaar evangeliehoek geheel met vergulde letters geschreven.
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De techniek van den illumineerder der middeleeuwen is geenszins door het publiek gekend, dat
niettemin de voortbrengsels van zijn penseel waardeert. Er zijn misschien zelfs geleerden, die grondig
de aesthetica hunner kunst kennen, welke zeer verlangen iets meer te weten over het materieel, waarvan de
schilder dezer schoone miniatuurschilderijtjes zich
bediende, over de wijze, waarop hij de stoffen bereidde
en de methode waardoor hij erin gelukte ze op de
bladen van het bock te doen kleven.
De boekbewaarder, die met spijt de schade
ziet in den hem toevertrouwden schat aangebracht
door de lucht, de vochtigheid, eene buitengewone
droogte, het licht, of zelfs door parasieten, zoowel
van het planten- als van het dierenrijk, moet verlangen, de stoffen, welke hij tegen iedere, 't zij
chemische, 't zij eene andere verandering moet
vrijwaren, zoo grondig mogelijk te bestudeeren.
Nogtans, alvorens het eene of andere heilmiddel
tegen de verschillende kwalen, waaraan zijne beschermelingen blootgesteld zijn, te beproeven, moet hij
grondig de uitwerksels kennen, welke de door hem
gebruikte stoffen, en de werkwijze, waarnaar hij zich
richt, voortbrengen. Eer wij door eene rij proefnemingen over dit onderwerp genoegzaam ingelicht
zijn, zullen wij cans wachten, eenig behoedmiddel van
eene eenigszins ingewikkelde natuur aan te wenden,
indien men er de gansche kracht niet van kent.
Wel is waar moeten de scheikundigen, om den
boekbewaarder in zijne pijnlijke taak ter hulp te
komen, op de voorwerpen van zijne zorg proeven
toepassen, die voor elk geval in 't bijzonder kunnen
dienen. Niettemin moeten zij echter wenschen algemeene gegevens te bezitten, die hen in staat stellen
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een zeker getal regelen en beknopte voorschriften
van algemeene waarde aan te geven, die den
bewaarder van boeken met miniatuurschildering mogen
leiden.
Ook voor kunstenaars, illumineerders of decoratieschilders is het voorzeker wenschelijk, dat zij
hunne gewone handelwijze, den ouden sleur, toetsen
aan de ondervinding der verleden eeuwen, die hen
misschien zullen leeren, wat zij tot nu toe niet
geweten hadden. Eindelijk zal waarschijnlijk de
geschiedenis der kunst op de bijzonderheden eener
meer of min eenvoudige techniek, naarmate zij de
antieke overlevering of die van het einde der middeleeuwen nader bijkomt, kunnen steunen, om hare
jaartallen beter ' vast te stellen, eene school te kenschetsen, de manier van een persoon of te schetsen, enz.
Het is dus order - vele opzichten een nuttig
werk de receptboeken, die over de miniatuurschildering,
welke de micldeleeuwen ons nagelaten hebben, handelen, te raadplegen.
De openbare boekerij van Trier bezit een klein
nederduitsch handschrift, op papier van 't einde der XVe
eeuw, 12 0, 31 lijnen, loopend schrift, 42 bladzijden. Dit
boekje werd door zijn bezitter, den leeraar Steininger,
die het in 1814 aan de boekerij schonk, betiteld :
« Farbenbuch » . Het draagt nummer 1957 der boeken
in handschrift. Het oorspronkelijke werk schijnt in
oud-fransch geschreven te zijn. Nu bevat dit boekje
een groot getal voorschriften over het bezigen der
kleuren.
Uitgaande van de twee kostbare metalen tracht
de verzamelaar dezer voorschriften klaarblijkelijk
eene volledige lijst op te stellen der kleuren, die in
zijnen tijd gebruikt werden, en de verschillende
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methoden waarnaar zij vermengd werden, de bereiding
der kleefmiddels, enz. aan te duiden. Overigens is
een vluchtig overzicht voldoende om ons te overtuigen dat de verschillende bezitters der verzameling
er het hunne bijgevoegd hebben. Voor het oogenblik zullen wij er ons toe bepalen te zien wat de
eerste tekst ons zegt over het bereiden der goudkleur.
F. 1-2.

Wie man golt grunt machen sal.

Wiltu sylver und gult uff legen, dat it schoyn und giant werde
so nym zom irsten peltzer knyt (i) und bereyde die... susz vur hyn,
nym die knytte und riff sy irst mit pulvern h..n und laisz sy dan
drucken und behalt sy mit dur...
Wiltu usz der selver knyten machen eynen gult grunt dat man
nennet eyn assis, do nym der selver gemachten knyten also vii du
wilt und riff die gar wal uff eyme steyn mit eyn wenich wassers und
temperier is dan mit eyer clair oder mit dem vurgenanten wasser
mit den zwey gummen und dan temperier dat in der dunne dat it
usz der federen moge gayn und mysche dar under sal (2) armoniacum also grois als eyne erwis und wanne du da mit wilt
schryben so ruere it wal under eyn ander ; uff dit assis leget man
sylber und gult.
Item wilt eyn ander assis machen so nym eyns ossen gallen
und doe sy in eyn kechelkyn und lais sy uff eyner glut dat dritte
deil in sieden und nym dan knyt und ryff mit der vurgenanten
oschen gallen recht wal und lais sy dan hart werden und temperier
sy mit sal armoniacum als die irste wanne du da mit wilt machen,
Hye mirck war uff du wilt gult oder sylber legen ; uff perment,
so brunier vur hyn die plat da du schryven wilt mi, eyme wulfs
zande und schriff wat du wilt mit der federen ader (3) pensel und
die wile die schryft noch nass sy, so snyt dat golt oder dat sylver
eyn wenich breyder dan die schrift is und lege is dan slecht na
eyn ander uff und huch dan daran mit dem adem und Bruck dat
gult senftlich in die schrift mit baumwollen und lais it dan gar
wal drucken werden.. riff darna mit der baumwulen drueber und
lick it dan (mit) eyme zande dat it glentz werde.

(i) Ten eerste Pal tser kneedsel, stopverw, mastiek.
(2) Amoniak-zout.
(3) Oder, of.
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Wiltu aber gult drucken uff legen so nym aber der vurgenant
(assist) eyne welche du wilt und riff sy gar wal mit wasse(r) und
riff mynner dan dat drittedeil alaepaticum (1) under die knyt oder
gummy serapuri (2) ader gummi galbani dar under, want dese
synt fuchter uur kleberichter naturen und layet sich dat gult heffen
und riff ouch dar under eyn wenich zinobei s und sal armoniacum,
jecklichs also grois als eyne erbes unit temperierit dat mit dem
vurgenanten wasser van gummi ader vameyer clair und mirck dat
man dese vurgen. varben oder assis sal temperieren mit zweydeil
des vurgenanten wassers und dat dritte deil luter wasser, want
sy wurden zo starck mit ydelem bereiden wasser, und temperier
sy, dat sy usz der federen gayn und wanne man dese vurgenante
assis nunme wil nutzen so sal man sy suber behalden und wan
man sy me gebruchen wil so sal man sy temperiuen mit luterem
wasser in der dickde vurgenant.
Wiltu gult uff permut (1) legen so nym rosz har p der des
nachtz futter habe gessen und schriff da mit wat du wilt. So dat
drucken wird, so lege dat gult uff und lick es mit eyme zande.
Wilt it aber gult drucken uff legen gar schovn so nernet
gu(mmi) armoniacum und aloepacitum gelich vil und leget die ij
obernacht in starcken essich dat der essich ober dar uber ge und
lais is sten ober nacht und sige dan den essich ober wal abe und
nym die materie und riff is gar wal und nym in der apttecken
eyes steyns, heisset lapemacit (3); des steyns sal man nemen zwirnet
also als der ander zweiee und ryffouch eyn wenich zuckers dar
under und strich dat gelich zwirnet uff eynen geplasterten grunt
und lais dat wal drucken werden und bruniere dat senftlich gar
dat it gla itz werde und bruniere dat gult drucken dar (uff) und
lait sich gar senftlich brunieren und luter und ouch g(emenget?)
und daz gult nymt ouch gut alter.
Item wiltu machen eyn gut assis, gult und syklver drukken
uff zo legen uff perment und ouch uff alle ander ferbgn, und
machs damit schryven ader florieren und musieren mit der federn
oder pansel Vvie kleyn du wilt und dar in ouch drucken vergulden
gar glantz, so nym gummi armoniacum und terpentinam aloepazicum (1) und galbanum und tucker iecklichs als grois als eyne
erbes und sal nemen gebranter kryden also vil als der vurgenanten
matiergen zo sament is und wigen die kryde intgen die materge
und dit alles riff gar wal under eyn ander mit wasser und ouch
dar unter lapematicis und cinober (;) und gebrant auripigmentum
und iecklichs also grois als eyn erwis und riff dit alles gar

(1) Leverkleurige aloe.
(2) Gummi sagapenum sive se"apinum.
(3) Haimatit8s, bloedsteen.
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wal under eyn ander mit wasser und temperiere dat mit eyer
Clair dat dat dritte deil wasser sy und gemischet und temperierit
weder zo dick noch zo dunne dat it i'sz der federen gerincklich
ge oder usz dem pensel und due dat in eyn muschel und vat
man damit schriibet uff permeint oder uff ander gestrichen varben,
dat sal man wal drucken layssen werden und sal is dan brunieren
mit eyme wulfs zande gar senftlichen und sal dar na dat gult dar
in parmeren (i) mit dem zande und riff is dar na mit baumwullen
ober ale, so schynt dat gult gar schoyn licht und is ouch der
aller beste, synne drucken zo vergulden und macht ouch dat aller
beste glantz.
Item nym knytte und riff sy wal mit wasser und doe dar
under eyn wenich van eyme lynden kollen, also vii dat die knytte
da van intferft werde ader broc under eyme becken mit eyme
wasz licht und schaff dat dar in und schude dat dan uff eyn
stuck knyten und wanne it is da mit wilt machen so dolt gummen
wasser dar ober in eyn horngyn ; man mach ouch zuker kannet
dar in doyn und royden wirrouch und wanne man uff permcnt
darmit gemacht halt, so sal man dar ober schatlen mit eyme
messer dat scharpe sy und gelich schaffit, ryven eyn wenich dar
ober; is it aber gelich slecht so darff man neit dar ober riffen
und da sal limn Bolt daruff legen und mit eyme platten zande
neder drucken und dan senftlich ryven.
Iiem slit is der grunt zo. Nym gereben knytte unt menge die
ma wysz van dem eye und laisz it stayn eyn woch lanck und
dan menge is weder mit wysz van den eye und dan versuch in
obe er gut sy. Is der grunt ze set- vet, so gusz da eyn wenich
wassers dar in. Is er aber zo mager, so doe me wysz vam eye
dar in. Item wiltu wissen obe der grunt zo fet obe zo mager
sy, so saltu machen eyne probe uff pergemet also groisz als eyn
hailer; und is is gantz wisz, so is der grunt zo mager. Is er
aber gantz brun, so is er zo fett. Is er aber in wendich wysz
und usz wendich brun eyns halben stroy halms bieit dan is er
gut
F. 4. Item van den stucken die zo dem gult grunde hoirent.
Nu mirck wie manche der stuck synt da mit man gult und sylber
drucken uff leget gar schoyn. Dat is gummi armoniacum und sal
armoniacum und aloepaticum und gummi galliani und gummi
amigdalarum (!) und wysz zucker und hoynch seym und derpentinani k!) usd wisz hartz. Deze stuck synt alle cleberachtich und
fuchter nature; da van hafftet dat gult drucken dar in; der antlers
die ttemperierunge recht bereyden kan, dat it weder zo *fucht noch
20 durre sy. Der is aber under sucht mit synnen, der mach is

(i) Pruneren? schrijffout.
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wal fynden. Is ist ouch manche hobisch heymlich dynck in desen
vurgenanten stucken verborgen.
Nu mirck by welche stuck dem guide und sylber gar hyrlichen
und gueden glantz gebent und da van sich ouch dat gult gar
senftlich lesset pruneren glat und ouch glantz. Dat is gebrant
kryde und gebrant auripigmentum und gebrant cinober und is lapis
ematic. Dat is ouch dat beste vur den anderen, und ist pollum
armenicum. Deze stuck geben dem guide gueden glantz und gueden
schyn und nymt gut alder und stat ouch zerlich wal. Item ich
halden dat man dat auripigmentum und cinober neit 111'2 broc, dan
sy irst gebrant werden als man sy macht.
Item, so du gult wilt legen, dat du neit ryven wilt, als in
boichstabe felder off etzliche bleder an blomen dar uff du wilt aff
setzen, so nym ostgen und ryff die recht wal mit half slecht
wasser und half guden gumme wasser und doe it in eyn muschel
off horn und strich dit gelich uff, neit zo dunne, und lege dat
gult nasz dar uff und drucke it sere senftlich neder, dat it an
alien enden wal gryffe und laysz it dan lange genoich lygen, dat
it durch drukke werde. Dar na wusch it over alle mit bournwullen so geit dat over entzache gult aff, und weren dan etzliche
pleckelger die neit dat gult hant gegryffen, so saltu die netzen
mit dem vurgenanten grunde und lege gult dar uff und laisz d...
F. 5. ontbreekt.

De kenner ziet dat wij hier met een Rijnsch
dialect to doen hebben. Fret stamt uit de nabijheid
der streken, waar de oudste Belgae hebben gewoond.
De schrijver vervalt in tegenstrijdigheden van spelling, welke in vele opzichten leerzaam zijn; daarom
is er letterlik afgeschreven.
RED.

DICHTKUNST, LETTEREN.

dtn utitamotQc bibtiotQtrario
nit be tiorigt snail.
GODFRIDUS BOUVART.
door Dom

WILLIBRORD VAN HETEREN,

0. S. B.

(MAREDSOUS).

OE dikwijls gebeurt het niet dat men, bij
nadere kennismaking, de personen van eene
geheel andere zijde beschouwt dan vroeger? En wat in het dagelijksch leven voorkomt,

vertoont zich eveneens op geschiedkundig terrein,
naarmate nieuwe documenten meer licht verspreiden.
Zoo stelt ons het onlangs verschenen werk van
den Prins de Broglie in staat een- blik te werpen
in den kring der benedictijner-monniken van de
Congregatie des h. Maurus, en in deze onvermoeibare werkers, die men zich gewoonlijk als stug en
onhandelbaar voorstelt, mannen te erkennen van
een uiterst vroolijk en openhartig karakter (I).
Menige vergissing is door onvoldoende kennis

(I) iliabillon et la Societe de l'Abbaye de St Germain des Pre's
par EMI, DE BROGLIE. Paris 1888, 2 vol.
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der besproken personen en toestanden in de wereld
gekomen, en later moet er somtijds veel geschreven
en gewreven worden, eer dat dergelijke oude dwalingen
opgehelderd zijn. Wie, b. v. zou zich ooit Philips II,
dien hoovaardigen dwingeland, dien verachter van
y olk en volksrechten, als een in de dagelijksche
samenleving zacht en beleefd man voorgesteld hebben,
voor dat Montana op dit punt het licht der waarheid
had opgestoken en 's konings eigen briefwisseling
met zijne dochters dit had bevestigd? (I)
Onder het getal dier eenzijdige oordeelvellingen
behoort ook het denkbeeld dat er binnen de kloostermuren geen ware vroolijkheid kan heerschen; en
toch, achter de zwaar gegrendelde kloosterpoort en
on& r het' ruwe ordenskleed van hen die hunne
roeping verstaan klopt dikwerf het hart vrijer en
vroolijker dan elders te midden der schitterendste
pracht en der uitbundigste weelde. Ontelbare bewijzen zouden wij hiervoor kunnen aanvoeren, getrokken
uit de geschiedenis der nog bestaande kloosters
zoowel als van die der vorige eeuwen; en het lijdt
geen twijfel dat het aantal dier bewijzen nog vrij
wat grooter zou zijn, indien wij nog in het bezit
waren der honderden hs. die in oorlogs- en omwentelingstijden, te niet gegaan zijn.
Meer dan een dier hs. zou zeker door kleinere
gedichtjes of gelegenheidsversjes, door beschrijvingen
van gezellige bijeenkomsten of anderszins, ons nog
beter op de hoogte gebracht hebben van den gemeenschappelijken omgang, het onderling verkeer, het

(1) Nueva luz y juzdicio verdadero sobre Felipe II, par Dr Josk
(Madrid 1882), p. 93, Caracter sencillo y bondadoso del rey.
FERNANDEZ MONTANA
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algemeen en bijzonder levenskarakter onzer vroegere
kloosterlingen. Des te gelukkiger mag men zich achten,
wanneer men dergelijke geschriften, die als het ware
bij toeval aan de handen der Vandalen ontsnapt
zijn, onder het stof der boekerijen terug-vindt, wart
het zijn evenzooveel ooggetuigen die den geschiedschrijver helpen om nader bekend te worden met de
inwendige gemoectsgesteldheid, het maatschappelijk
Leven onzer voorouders, zoowel op geestelijk en wetenschappelijk als op natuurlijk gebied, en van den geest
die de meesten van hen bezielde.
Tot die soort mag voorzeker gerekend worden
het fraai geschreven hs. der koninklijke bibliotheek
te Brussel (n° 17871), met opschrift : Catalog-us
biblioth. Cameralis Bouvartii Antw. (S. Bernardi
ad Scaldim), want het leert ons, behalve meerdere
bijzonderheden van letterkundigen aard, ook eenige
karaktertrekken kennen van den man dien wij ons
ter bespreking hebben voorgesteld.

+
Dit hs., waarop bij toeval vO6r eenige dagen
onze aandacht gevestigd werd, bestaat uit 218 bladzijden, kl. fol., en bevat de opgave der boeken
welke Jch. Balth. Godfried Bouvart, monnik der
cistercienser-abdij des h. Bernardus aan de Schelde,
dicht bij Antwerpen, en bibliothecaris dier abdij, in
zijne eigen cel bewaarde. Deze kloosterling, die
binnen den tijd van 19 jaren de bibliotheek zijner
abdij met 4.00 boekdeelen vermeerderde (I), heeft
onzen catalogus zelf in het jaar 1745 vervaardigd,
en schreef er, sedert dat jaar tot aan 1762, telkens
de nieuw aangekochte boekwerken bij.
(I) Hs. fol. 4.
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Wat dit hs. vooral belangrijk en aantrekkelijk
maakt, zijn de korte opmerkingen bij de schrijvers
en werken die aangehaald worden. Want Bouvart
vergenoegt zich niet met de boeken beurtelings op
to sommen, maar rangschikt ze volgens alphabetische
orde, en voegt bij elken nieuwen schrijver eene
korte, personeele, meest grappige en snedige beoordeeling zijner werken. Deze korte beoordeelingen,
waarvan wij er een paar zullen teruggeven, zijn nu
Bens in het Latijn, dan weder in het Fransch of in
het Vlaamsch opgesteld naargelang het besproken
werk in eene dier talen geschreven is. Van werken
in andere talen is de beoordeeling meestal in het
Latij n; zoo schrijft hij b. v. op fol. 13 :
Bellori — Idea del pdtore, Roma 1664.
_Bailee nescio, lalin,e garriam.
Uit deze korte bemerkingen vooral, afgezien
zelfs van de waarde die zij kunnen hebben voor
de geschiedenis der letterkunde, leeren wij onzen
bibliothecaris kennen als een man van een vroolijk en
opgeruimd karakter, maar tevens ook als een groot
bewonderaar der Vlaamsche Letteren; en uit dit
oogpunt beschouwd, verdient hij zeker dat zijn
naam niet geheel en al in bet vergeetboek gerake.
Uit het hs. zelf, dat met den volgenden heilwensch aanvangt :
Cunctis lecturis, przesentibus atque futuris
Sitque salus membris, sitque salus animist

vernernen wij de geheele levensgeschiedenis van
J. B. Bouvart, tot aan het jaar 174o (1). Hij werd
(t) Deze bijzonderheden werden ook besproken in het TafelDichtjen op de jubel:feest van den klugtigen Signor foannes Balthazar
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geboren te Antwerpen « in civitatis armamentario,
vulgo Den-Eeckhof, inter castri aream et abbatiam
S t ' Michaelis », den 6n Oct. 1685, en werd den
volgenden dag gedoopt. Zijn vader, gestorven in 1693,
was een bouwkundige en landmeter (herfscheyder)
zeer bedreven in de wiskunde, iets waarin de zoon
hem, volgens eigen bekentenis, niet navolgde (I). De
moeder van Bouvart, .... Cosyns, overleed als weduwe
in het jaar 1731. Den 30n April 1696 begon hij zijne
studien bij de Jezuieten-Paters te Antwerpen. Den
I n Oct. 1699 ging hij naar Brussel, om er, eveneens
bij de Jezuieten, de Syntaxis te volgen, maar keerde
eenigen tijd later weder naar Antwerpen terug, om
in die stad zijne Poesis en Rhetorica te studeeren.
Den 8 n Oct. 1703 begon hij zijne philosophische
studien in de pedagogic « de Valk » te Leuven, en
bleef daar gedurende twee jaren.
Den 19n Dec. 1704 werd hij aangenomen onder
het getal der monniken ord. cist. des h. Bernardus
aan de Schelde (2), en trad den 2I n Jan. 1705
van Antwerpen, in de Abdye van Sinte Bernards, genoemt Godefridus Bouvaert
In het 7o, jaer van syne geborte,
In het 5o, van syn kloosterlyk leven,
In het 46, van syn Priesterdom,
In het 36, van syn uyt-teiringe,
En het 33, van syn Boek-zael-bewaerderschap.
a 1 Mey 1755. Gerymt voor 't grootste deel over twintig jaren door
suster TRESIA BOUVAERT, Begeyntje saliger. Gedrukt tot Lunenborg,
in de Planeetse Drukkery, by Cometes van der Sterre, in den
Glasen Sonne-wyser (1755). — In fine : Antwerpi2. Typis Huberti

Binckii, in Mcenibus Catharinianis, sub signo Nominis Jesu.
(I) Crede mihi, bene qui latuit bene vixit, et intra Fortunam
debet quisque manere suam (fol. 217).
(2) Dit klooster, gelegen op een uur afstands van Antwerpen werd
gesticht den 20n Aug. 1233. Cf. Janauschek, Originum Cist. I, p. 240.
(Vindebonce 1877). Locus St. Bernardi. Sinte Bernardts opt Schelde
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voor goed in het klooster. Den 22 n Febr. 1705
ontving hij, bij zijne intrede in het noviciaat, den
naam van Godefridus, en den 27 n Febr. 1706 legde
hij zijne kloostergeloften af. Nadat hij den 28n Febr.
van dat jaar de « Ordines minores » ontvangen
had, werd hij achtereenvolgens gewijd tot anderdiaken den 30n Oct., tot Diaken, den 22 n Dec.
1708 en tot Priester den I 5 n Maart 1710, waarop
hij den 30n van , dezelfde maand zijne eerste H. Mis
opdroeg. Den 28n Maart 1718 bemerkte hij de eerste
verschijnselen van eene uitteering, waarvan hij nogtans, zooals hij zelf zegt, den 2 n Juli van het zelfde
jaar op wonderbare wijze genezen werd. Den 3 1 n Aug.
1722 stelde hem de abt tot bibliothecaris aan, een
ambt dat hij tot aan zijnen flood, die den 18 n Mei
177o voorviel (1), steeds met zorg en liefde vervulde,
niettegenstaande hij den 7 n Aug. 1740 tot driemaal
toe door hevige bloedspuwingen aangetast werd.
Behalve deze hoofdfeiten uit het leven van Godfried Bouvart, deelt het hs. ons nog meerdere bijzonheden omtrent hem mede.
In 1736 0. a. kwam Kasper Mag-ermans, bibliothecaris der Leuvensche hoogeschool in het klooster
des h. Bernardus, om de catalogussen der kloosterboekerij te zien, die Bouvart vervaardigd had, en om
dezen uit te noodigen tot het samenstellen van de
boekenlijst- der universiteitsbibliotheek, bevattende
ongeveer 8000banden (2). Bouvart weigerde echter deze

(1) Hij overleed waarschijnhjk plotseling, want in het necrologium,
dat tegenwoordig in de abdij te Bornhem bewaard wordt, staat : « Godefridus Bouvart Antverpiensis ... obiit clam in cella in Abbatia, die
18 Maji 1770. »
(2) Bibliotheca publica qua constructa nuper fuerat juxta hallas,
forsan octo millium voluminum. Proef fol. 2.
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eel-- voile uitnoodiging te aanv;arden, daar hij de rust
en de stilte zijner cel boven alles verkoos : « ego vero
quietes amans, cellam diligens et famam devitans licet
honorificam... nam bene qui latuit bene vixit ». Hij vergenoegde zich met den rector van Leuven een afschrift
te zenden van het kort bericht omtrent de wijze van
rangschikking zijner bibliotheek. Het oorspronkelijke
stuk echter bleef in de abdij zelve berusten.
Verder lezen wij op fol. 3, dat Bouvart, alvorens
den catalogus zijner eigen boeken te vervaardigen,
er twee van de kloosterbibliotheek had samengesteld,
welke zoozeer de goedkeuring van den abt Rubensius wegdroegen, dat deze van plan was ze te laten
drukken, zooals hij dit te Rome, te Leipzig en te Leiden
gezien had, en er verdere exemplaren van uit te deelen
aan vrienden en bloedverwanten, en aan de voornaamste mannen van Belgie. Doch Bouvart ried hem
dit sterk of om redenen die hij in ons hs. opgeeft .
het aantal boeken zou zich nog vermeerderen; indien
de boeken bekend werden, dan zou men ze nog
zorgvuldiger moeten bewaren « ne surripiantur »;
ook moest men vreezen dat de toeloop der boekverkoopers, steeds gereed om onbekende boeken aan
te bieden en oude tegen nieuwe te verruilen, immer
grooter zou worden ; en hoe dikwijls zouden er niet
hooggeplaatste en machtige heeren « quibus aegre
quidpiam negari possit » boeken te leen vragen,
welke dan maar al te dikwijls geschonden teruggebracht worden? Om al deze redenen, en nog verscheidene andere, lie dan ook de abt den catalogus niet in druk uitgeven.
Na het overlijden van dezen abt verzocht, in
het jaar 1739, de kardinaal van Mechelen, Thomas
van den Elzas, Bouvart zijne groote bibliotheek
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van ongeveer 9000 banden die hij het jaar te voren
aan het kapittel dier stad geschonken had, te komen
zien (i). Op de vraag van Bouvart of de catalogus
ervan gedrukt zou worden, gaf de kardinaal ten
antwoord dat hij dit niet wenschelijk achtte, en dat
het hem genoeg was indien de boeken na, zijn dood
met zorg door het kapittel bewaard werden.
Op fol. 5, wederlegt Bouvart eene beschuldiging
die men tegen hem zou kunnen opwerpen, nml. dat
het groot aantal bladzijden die hij onbeschreven laat,
{want hij gebruikt slechts den linkerkant en laat den
rechterkant open, om er de nieuw aangekochte werken telkens bij te voegen) nooit zou beschreven
worden, daar hij reeds zestig jaar telde. Na hem,
zoo antwoordt hij, zou er iemand anders komen,
nam ad manus ejus, ut puto, devolvetur hmc supellex litteraria », en bovendien, het papier is niet duur,
vo oral sedert men in 1731 te Brussel een papiermolen opgericht heeft. Hij voor zich geeft nogtans
den voorkeur aan het hollandsch papier, dat men
even goedkoop kan krijgen, en « quw multum prmstant Bruxellensibus candore, soliditate et facilitate
scribendo. »
— Na de Inleiding, volgt de catalogus der boeken
die Bouvart in zijn eigen eel bezat. De opsomming
geschiedt in alphabetische orde, met tusschenvoeging

(I) De schenkingsbrief is te vinden in de Bibliotheca Belgica van
FOPPENS en dagteekent van den Io n Juli 1738. Deze prachtige boeken-

v erzameling werd naderhand nog veel vermeerderd, doch viel, in 1794,
in de handen der Fransche roovers van de Nationale Conventie en
werd grootendeels naar Parijs overgebracht. Wat niet mede genomen
kon worden werd in het stadhuis te Mechelen geborgen, en in 1803
aan het aartsbisschoppelijk Seminarie aldaar ten geschenke gegeven.
Vercheidene werken werden ook in het openbaar verkocht.
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der korte opmerkingen, waarvan wij reeds hierboven
gesproken hebben. Op het eind dier lijst treft men
nog eene opsomming van wis- en natuurkundige
instrumenten aan, die door zijn vader nagelaten waren,
of hem door zijne moeder en sommige vrienden,
waaronder zijn neef J. B. Verdussen, boekhandelaar
te Antwerpen, en J. G. Michiels, capilaneus navalis
civitalis. Anlwerj5iensis, geschonken waren.

En nu, nadat wij hierboven de voornaamste
levensfeiten van Bouvart hebben leeren kennen, alsook eenige voorname personen met wie hij in verbinding stond, wordt het tijd dat wij hem ook van
zijne letterkundige zijne eens opnemen. Daartoe is
het noodig dat wij een paar zijner beoordeelingen
in haar geheel hier overschrij yen, zonder nogtans
daardoor te willen te kennen geven dat wij in alles
met het gevoelen des schrijvers overeenstemmen.
(Slot volg-t.)

Jotuit (I)

Novelle
van POL DE MONT.

EDURENDE mijne vacantiedagen zie ik gewoonlijk het nederig Brabantsche dorpken
weder, waar, op eenen schoonen Aprildag van
het jaar 1857, « tusschen twaalf en een uur des middags
— zoo zegde mij vaak, wanneer ik haar ontmoette,
mijne goede vroedvrouw », () in de middelste der
drie slaapvertrekken van de eenige verdieping eener
oude, leelijke, maar sterk gebouwde notariswoning van
het einde der XVI de eeuw, een malsche, gezonde
en veertien pond zware jongen ter wereld kwam,
die nog denzelfden avond over de doopvont werd
gehouden, en eenen ellenlangen, onbruikbaren naam
ontving als paspoort op de levensbaan...
« Mijne goede vroedvrouw ! »
1k weet niet, lezer, of het ook u aldus gegaan

(1) Uit 0_p myn Dor_pken », tweede deel, nog niet verschenen.
(2) Baker (die 't kind warm houdt, bakelt) en vroedvrouw (sage
femme) workit in de Vlaamsche gewesten algemeen verwisseld, om de
eenvoudige reden, dat deze twee waardigheden (!) tot vOOr luttel jaren
meest overal door een zeltden persoon bekleed werden. — In NoordNederland maakt men een onderscheid.
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is, doch niet dan met een soort van ontzag, met
half kinderlijke liefde vermengd, kan ik die brave
ziel gedenken....
« Die goede, goeie vroedvrouw! »
Op zoo menige bladzijde van het, eilaas ! zoo
korte boek mijner eerste kindsheid staat hare beeltenis afgeprent; zoo vaak kruiste haar reeds sukkelende oukenstred mijne kinderstappekens, dat het
geen wonder is, zoo ik mij nauwelijks mijn dorpje
kan voorstellen, zonder ook haar voor het oog mijner
herinnering to zien oprijzen.
Treze Jowie, — zoo heette ze immers, — had
twee dochters, die beiden, Rozeken, de jongste, als
« meisen », Sooze, de oudste, als schuur- en waschvrouw, langen tijd in het huis mijner ouders dienden. Uit die dagen is het, dat mij de levendigste
herinneringen zijn bijgebleven.
1k was toen zoo wat een goede vijf of zes jaar
oud. Des Zondags mocht Rozeken hare moeder bezoeken, die op een kwart uur gaans « van bij ons
op het einde der Lange Straat, vlak tegenover de
hoeve eener oude tante mijner moeder, naast eene
kleine kroeg, eigenaardig genoeg « In den Patattenput » gedoopt, een klein doch zindelijk boerenhuisje
be w oonde.
Dan mocht ik « ons meisen » vergezellen, en
deed het ook dolgaarne, want steeds had de oude
Trees eenen « materen appel », of eene handsvol
oogstpruimen, of — al naar het seizoen eene
winterpeer of eene mispel voor mij gereed, en... ik
ik was er, gladweg opgebiecht, doodeenvoudig op
« geslepen ».
Het zondaglof was gewoonlijk even geeindigd,
als Rozeken met haren kleinen gezel den drempel

der Jowies betrad.
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Nog zie ik het binnenhuisje klaar en duidelijk voor
den geest!
In haar hoekje, onder de breede schouw, schilderachtig behangen met eenen netjes in de plooi gezetten katoenen mantel, zit zij, de oude baker,.... Achter
haar verheft zich, in de houten horlogekast, waarop twee
felgehoornde saterskoppen mij toegrijnzen, het eentonig getiktak der ouderwetsche huisklok ; vuurtang,
schup en « koterhaak » (I), in de schouw opgehangen, glimmen als spiegelglas zoo hel; naast het venster, dat uitzicht geeft op de straat, zit met de
ellebogen op de tafel de grijze Doo, haar man, een
lange, schrale ouderling, die onder Napoleon gediend
had, en zeer slecht « te gang » was.. _. De man
vertelde dolgaarne van de Grande arme'e, waarvan
hij had deel gemaakt, van het koude Rusland, dat
hij beschreef als eene onafzienbare kale vlakte, overdekt met eene driedubbele laag van sneeuw en ijs;
van den brand van Moskow..., van Rostopchine en
wat dies meer.
Wat de man van de kou had uitgestaan gedurende het rampzalig jaar 12, dat was, zeide hij, met
geen menschenmond te vertellen. Rusland en de
vorst waren het, die hem zijn vlugge beenen hadden ontnomen..., doch « het was voor den keizer »
zei hij, « voor Napoleon, en dat was hem een troost
gebleven... » En dan was het een lange, altijd stipt
dezelfde historie van ruiters, die stokstijf bevrozen
op hunne paarden de Russische steden binnenreden,
stom en roerloos op den zadel ineenzakten, of nederrolden onder de hoeven der nog voorthollende die...................................■■•■•••■■■■■

(2) Pook.
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ren ; van infanteristen, die, om zich te warmen,
eenen mesthoop hadden in brand gestoken, en wier
doorkorven en verhakkelde schoenen nog nauwelijks
ontdooid waren, als plotseling een drom Kozakken
op kleine vurige rossen kwamen aanstuiven, en met
hunne lange pieken de vermoeide voetknechten als
vliegen aan den grond spijkerden .....
Ook herinner ik mij nog een klein prentje,
twee kurassiers voorstellende, en aan den deurstijl
vastgeplakt. De oudste zoon, de struische Leger,
had een slecht lot getrokken ; hij diende te Gent
onder de kurassiers. Toen hij naar zijn regiment
gereisd was, had hij moeten beloven, dat hij hun,
in afwachting dat hij zelf eens c in zijne kleeren )
mocht afkomen, schrijven zou, « hoe hij er uitzag
in zijn nieuw kostuum... » Want noch moeder noch
zuster hadden ooit van hun leven eenen kurassier
gezien, en al waren er nog Meer andere dorpsjongens « bij den troep », die waren allen of bij de
piotten of bij de kanonniers of bij de partisans » (I),
— eenen kurassier had sedert menschengeheugen
het dorpje nog nooit de eer gehad voort te brengen....
Had de vrouw van den ouden Napoleonist niet
het volste recht, fier te zijn op haren zoon?
En zoo had Zeger dat prentje, eigenlijk uit een
mannekensblad gesneden, afgezonden met eenen
schoonen, langen brief, waarin hij aan het huisgezin
vertelde, « dat hij de pen in de hand had genomen,
en dat hij hun liet weten, alsdat het met den staat
zijner gezondheid nog altijd goed was, en dat hij
van hun hetzelfde verhoopte.... » En dan had hij zijnen
<4

(I) Karabiniers,

182

TREZE JOWIE.

brief gesloten met de diep gevoelde woorden :
K hier breek ik of met de pen maar niet met het
hert, en verblijf voor altijd, tot den flood, uwen zoon,
die u bemint, Zeger Jowie, kerrassier bij het vierde
reziment, tweede kompagenie, ka.zermen te Gent ».
Ja, dat eenvoudig prentje was voor deze brave
lieden een heele schat.... Ook was er geen der
geburen, die twee dagen na de ontvangst van den
beruchten brief, het beeldeken niet was komen bewonderen.... En de oude Doo had bevonden, « dat
ze sappermentig goed trokken op de kerrasiers uiet
den Franschen tijd », en Treze had aan hare twee
oogen niet genoeg, om den langen zwarten paardenstaart te bewonderen, die van de blinkende helmen
neerwapperde...
« Joa, da' was na inderdoad schoo' yolk >,, zei
ze in hare onvervalschte Klein-brabantsche boe rentaal ; « 'k zien e-k-ik wel geren de sjendarmen,
as ze doa, mee eule groote hoaremutsen, de kassei
komen afgereeen ; moar oan onzen Zegher . en kunnen
ze nie oan, da' meug-de geleuven, zelle! Die kerresiers zijn zeker wel het schoinste yolk van heel
Belzenland.
Onnoodig te zeggen, niet waar, dat het voor
mij een wezenlijk feest was, hoog op eenen stoel
geklommen, de twee ruiters te bezichtigen, en, na
de oude Treze, hunne wuivende helmstaarten luidruchtig te bewonderen. Trouwens, zoo vaak ik
Rozeken vergezelde, was dit bewonderen mijn eerste
werk.
« Woarlek, as ek ze goe bezien , meende Treze
sours, t dan dunkt het mij, dat den eenen op onzen Zeger
trekt.... En ik juichte van ja, en ik plaatste mijnen
wijsvinger op dien van beide ruiters, welke mij om
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ale pracht des... coloriets de schoonste toescheen,
en bevestigde, haar gelijk gevend, op mijne beurt :
Zie, Treze, dezen hier es Zeger, nie waar ? »
lk ben er innig van overtuigd : niet alleen bewondering, ook eerbied moet er in den blik gelegen
hebben, waarmede ik deze vraag vergezelde. Zoo'n
kurassier scheen mij heel wat beter en hooger in
de samenleving dan een gewoon burgermensch. Doch,
wanneer Zeger, ter gelegenheid van zijn eerste
verlof », ook mijne ouders met een bezoek vereerde; wanneer hij, met zijnen glimmenden helm,
niet zonder zich te bukken door « het deurgat »
kon; wanneer hij mij dienzelfden helm liet « opzetten »
zoodat er mijn arm, toen nog blondharig knapenhoofdje schier geheel in verdween; vooral echter,
wanneer ik zijne blinkende sporen hoorde rinkelen,
zijnen sabel mocht vasthouden, en bet rare tatoeage
op zijnen forschen arm : twee gekruiste degens
onder eenen leeuw, en daarboven het hoogwaardig »
sacrament . des autaars van twee knielende engelen,
met opengespreide vleugelen, omringd, als eene relikwie eventjes mocht... betasten, dan kende mijne
bewondering, mijne liefde voor den stevigen boerenlummel geene grenzen meer, en was ik er niet
verre meer van verwijderd, hem om den hals te
vliegen.
Doch, waar voert mij de aandrang mijner herinneringen heen, dat ik zoo geheel en al verzuim, u
van mijne « vroedvrouw » te spreken?
Die goeie Treze!
Hoe hartelijk klonk, zoodra zij mij op weg of
steg ontmoette, de onveranderlijke uitroep uit haren
mond : Och Heerekens toch! Wat wordt gij toch
een groote jongen! Waar is de tijd gevaren, dat
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ik u nog in uw « busselken » op den arm droeg
en gij nauwelijks een voetje groot waart! )
En dan lokte zij mij een eind ver mee, en vertelde mij, alsof zij het zelve geloofde, hoe moeder juist
ziek te bed lag, toen de doktor, « gij weet wel, de
oude Tiestje Verbruggen van Ternath », op zijn
wit paard voor onze deur stil hield, eenen kleinen
paddeblooten jongen, « mij zelven in hoogst eigen
persoon », van onder zijnen breeden mantel te voorschijn haalde, en aan mijnen vader met plechtige
stem de vraag stelde, of hij er in wilde toestemmen,
dien dreumes tot zoon te aanvaarden ? Doch vader
had er in het allereerst niet heel veel zin in, zeide
zij; eenige dagen te voren had de doktor eenen
anderen kleine met rood haar en witte wenkbrauwen
en grijze katoogen willen brengen, en dien had men
vlakaf geweigerd, omdat moeder liever een blondkopken wenschte, met donkerbruine oogen, gelijk
vader... En toen nu vader aarzelde mij aan te nemen,
dan had ik zelf, — zij vertelde het met den meesten ernst
der wereld, — mijne beide poezele vuistjes aan mijne
nog gesloten oogjes gebracht, eigenhandig de luiken
van deze beide vensterkens opengewreven, en —
niets dan « vreemde » gezichten ontmoetende zeker,
het op een schreien gezet met eene stem, menschen,
die den ouden Meersman, den koster, onzen naasten
buurman, deed naar buiten snellen met de vraag :
« wat voor een felle zanger daar zoo onverwacht
was toegekomen? )
En toen had vader, die zelf veel van mu ziek
houdt, mij met open armen aangenomen en... naar
moeder gebracht.
« Ja, ja, » zeide de oude, « het jonge heertje was
al een heel raar ventje! Gezond als een blieksken
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in het water en blozend als een krieksken op den
boom, en gaaf ook, dat moet ik zeggen... En slapen
als een roos, dat kost gij ook... Maar u laten reinigen en kleeden... neen ! daar waart gij volstrekt
niet op gezet... Zoodra wij daarmee begonnen, ging
— zoo zeker als jets — de kat op de koord! $,
En dan vervolgde zij, hoe ik « van niemand
wilde gediend zijn » dan van haar, Treze Jowie zelve;
hoe ik, zoo lang moeder er mede bezig was, mij
van de te vernieuwen doeken te ontdoen, mij alles
zeer heimelijk liet welgevallen, ja, danste van jolijt
en pret op haren schoot, doch, hoe ik naar geen
wijzen raad meer hooren wilde, zoodra zij mij met
een versch gewasschen en net gestreken hemdeken...
te lijf wou.
Dan sloeg ik met de kleine beentjes wild in
't rond, ging met handjes en voetjes te werk als
een klein duiveltje, en keerde mij, snel als een
paling, om op de knieen van moeder, tot zij, Treze
Jowie zelve, er zich mee bemoeide, en mij, met een
« smaksken hier en een aaiken daar », in een
ommezien wist te doen bedaren.
Die goede Treze ! ....
Het oudmodische huis van den zestiendeeuwschen
notaris, mijn eigen heugelijk... Betlehem, ligt —
zooals ik reeds zeide — naast den hoogen muur
van het dorpskerkhof.
Eens lag ik, negen of tien jaar oud geworden,
tamelijk erg ziek op mijn beddeken... Het was tegen
den avond; de roode gloed der zon straalde 'schuins
door de kleine ruiten van het dubbele vensterraam
op mijne dekens, toen op eens de klokken zoo droef
begonnen te luien, dat diepe weemoed — ook heden
nog hoor ik niet zonder weemoed klokgelui — van
lieverlede over mij kwam.
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Moeder kwam boven, « om mij te laten drinken )
zei zij. Dat deed zij zoo minstens alle tien minuten; zij
kon mij nauwelijks verlaten, en deed het niet, wanneer de zorg voor het huishouden het niet volstrekt
vereischte.
En droef, o zoo droef luidden de klokken...
Toen zag ik, dat moeders oogen rood waren.
Deden moeders blikken mij begrijpen, dat de
klokken voor eene doode luidden?
1k vroeg haar, « wie er dood was ? »
Zij noemde mij den naam van den ouden bedelaar,
Koben Herzeel, zeide ze, die elke week, des Woensdags,
aan onze deur zijn « onze Vader » neuzelde.
Het scheen mij, dat moeder, voor den allereerstr -1 keer haars levens, de waarheid wilde verborgen houden.
Later in den avond vroeg ik, of Rozeken mocht
bovenkomen, « om te vertellen » ? Zij kende zulke
alleraardigste « vertelseltjes », van « Duimken Zoon,
die wilde koeken bakken », van Roodkapken en
den Wolf... »
« Rozeken heeft nu te veel werk beneden »,
zeide moeder. « Heb nog geduld tot morgen...
Morgen zal zij nog Bens zoo lang bij u blijven...
Is het u dan niet genoeg, dat moeder naast uw
beddeken zit en uwe handjes in de hare houdt en
u zoo lekker warm toedekt? »
Hoe hadde ik kunnen aandringen?
Twee dagen later hoorde ik, in den voormiddag,
half door het gebimbam der klokken verdoofd, buiten
op het kerkhof, treurige, traagslepende gezangen...
Zachtjes rees ik overeind, en keek naar buiten.
Jef de Feyter, de grafmaker, liet in eene zwarte,
diepe groeve eene witte geschaafde kist neder, en de
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pastoor, die met luider stemme uit een groot boek
voorzong, sproeide wijwater over de kist.
Ook knielden daar vele menschen, mannen en
vrouwen, op het klamme gras; enkelen weenden,
anderen keken nieuwsgierig toe..., anderen nog praatten nu en dan onder elkander.
Toen moeder weder boven kwam, vroeg ik haar,
of de oude bedelaar zooveel vrienden had, en hoe
het kwam dat zelfs enkelen geweend hadden?
Doch, ook lien avond kwam Rozeken niet
4: vertellen ». Eerst later, toen ik geheel hersteld
was, vertelde zij mij weder, en wel... het afsterven
van hare moeder.
De goede Treze was cito (I) gestorven. Twee
dagen vOor haar nabij zijnde afsterven wist zij nog
zoo goed als van niets... 's Maandags — op eenen
Dinsdag was zij ontslapen — 's Maandags nog,
toen zij uit de mis wederkeerde, was zij nog naar
het zieke jongsken « komen reformeeren »: (2)
's Anderdaags, rond den middag, had zij zich
onwel gevoeld... Zij sprak van 1 draaiingen » aan
het hart, van ongewone kloppingen in de hersens.
Rond vier uren was zij nog opgestaan, had
zich aan haar spinnewiel genet en een kopken koffie
gevraagd, — want juist was het tijd om koffie to
drinken, en het geheele gezin was vergaderd.
Eensklaps werd haar aangezicht rood als vuur.
Hare oogbollen draaiden vervaarlijk in de diepe
kassen... Hare lippen trilden... Een rochel reutelde
in hare keel.

(I) Plotseling.
(2) Informeeren.
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« Moeder, moeder... Wat gaat er u over?...
Heere, Heere, sta ons bij ! »
't Was Rozeken, die riep, en. met den voorschoot v6or haar gelaat ijlings, bij die onverwachte
verschijning van den dood in hun midden, uit de
kamer vluchtte.
Dan was Zeger, die sedert twee jaren uit het
leger was weergekeerd, naar de pastorie geloopen.
Eilaas! nog vOor hij weder to huffs kwam, was
Treze reeds een lijk.
Lang heb ik het plekje gekend, waar mijne
goede « vroedvrouw » uitrustte, uitrustte van al
haar sussen en paaien van schreierige, dwarskoppige
dreumessen als... ik.
Van uit mijn vensterken heb ik vaak, bij morgend en bij avond, haren groenen terp beschouwd,
en dan in herinnering het lieve oudje weergezien,
neerzittend in haar hoekje bij de groote schouw,
mij aanstarend met groote, vriendelijke oogen, en.
— de gerimpelde, lange handen opgestoken — uitroepend :
« Wel Heerekens, Heerekens toch! Wat wordt
gij toch groot! »

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

Tamp fan Vapenbrottfi,
be Uabcr ban 'Pater Dania gentiamb pavan:m*04
Osoffir1 to600ln, rijmtuebstriiben en Quidoefi,
door J. F.

KIECKENS,

S. J.

(Vervolg.) (1)

Refereyn.
0 Luycifeer, Luycifeer die daer excelent
Waert geschapen van Godt, hebbende tregement
Boven alle Engelen in weerdicheydt,
Hoe compt dat ghy u selven niedt en hebt gekent,
Maer hooveerdichlyck tot dander Engelen gheseydt
Hebbende de goedtheyt Godts, soo weynich overleydt :
Isaiee 14. Ick sal op climmen en my verheffen ras
En ghelyck worden d'alderhoochste maiesteydt ?
Het welck niet alleen de oorsaecke en was
Dat ghy syt gheworpen inder hellen tas,
Apoc.
Maer oock dat niemant van ons hoe hooch gestudeert,
Hem selven e .--. kent. want doen, o Sathanas,
Merckende dat Godt den Mensch hadde gheordineert
Gen. 2. Om to vullen u plaetse, hebdy hem ghetempteert,
Dat hy ten lesten dede tgene ghy hem riedt.
Ende om dat hy uwen raet heeft gheuseert,
Hierom en kent den Mensch hem selven niedt.

(1) Zie D. W. 18go bl. 502.
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Van waer compt anders dat den Mensche ghesneeft,
Hier ten werelt in alle boosheydt leeft,
Cranck, onghevallich, gheneycht tot sonden,
Gen. 2. Dan deur dyen dat Adam ghesondicht heeft?
Ende oversulcx is dees onwetentheyt ghebonden
In den Mensch, soo dat hy tot gheenen stonden
Hem selven en can kennen, hoe schoon oft hoe fris,
Nochtans en wordter niemant ter werelt bevonden
.Oft hy en laet hem voorstaen dat hy wat is,
Daer nochtans Paulus leert ende seydt gewis,
Gala. 6. Ist saecke dat hem iemant laet du ncken fyn
Dat hy wat is, die slaet voorwaer veer mis
En bedriecht hem selven, o Broeders myn I
Want alsmen niet alleen het uutwendich schyn,
Maer oock de saecke van binnen insiedt,
Dan bevindt men al eenen schyn sonder syn.
Hierom en kent den Mensch hem selven niedt.
Ist dan niet een verwaende sodtheyt weert beclaecht,
Dat menich mensch hem selven soo behaecht,
Dat hy hem niet alleen en laet duncken dat hy
In syn selven wat is? Maer onversaecht
Heelt hy noch de quellinghe van sinnen daer by
Van meer to willen weten dan ander vry.
En oversulcx hem verheffende meer en meer,
Een ander verdruckende deur dees fantasy,
Dani 2, 4 Ghelyck Nabuchodonosor, den grooten heer,
et 5. Die van verwaentheyt niet en caste hoe seer
Oft hoe hooghe hy hem verheffen wou.
Est. 7.
Oock Aman die altyt was hakende naer eer,
Maer wist luttel waer toe dat hy comen sou.
2 Reg. 9. Sgelycx gebeurden Ihesabel die boose vrou.
Dit en veel meer anders is al gheschiedt
Door oorsaecke als voor, dies ick hier op bou.
Hierom en kent den Mensch hem selven niedt.

Prinche.
Hoe waerdt moghelyck dat den Mensche alleyn
Syn selven sou kennen in swerelts pleyn,
Die soo bedorven is in syne natuer
Dat hy tquaet voor tghoet kiest, d'onsuyver voor t'reyn,
'nix. 5. De duysternisse voor dlicht, voor tsoete het suer,
En die van al des heeren wercken puer
Dminste door sy selven niet begrypen en can?
Laet hem eens gaen ondersoecken teeniger uer
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Hoe dat d'leven in hem compt, en hoe en waer van
Dminste lidt van syn lichaem is gheschapen, dan
Moet by immers kennen dat niemandt alhier
Dan rechte kennissen heeft van vrou oft man,
Gene. i. Dan diet al heeft gheschapen deur syn bestier,
Want dan Mensch in hem selven is een arm dier
Jacob. 4, Verdwynende als eenen roock die snellyck vliedt
Daer hem de windt dryft het sy in wat manier.
Hierom ke p t den Mensch hem selven niedt.

Allengskens aan kwam er wederom leven in de
Antwerpsche Rederijkkamers. In het jaar 1613, zien
wij den Oyftack eenen uitroep doen, bekend gemaakt
door het volgende
Acrosticon.
1613. Langh had Rethorica ghelegen over doodt
Als Mars regneerde, haer doende menich aenstoodt,
Verslenssende haer bloemkens, had sy aen eenen candt
Reuck en geur v'erloren; maer Godt minoodt
Een Vrede was gunnende ons bedruckt nederlandt.
Yn Antwerpen d'Olyftacxken van oout geplandt,
Spruytten weder uut VAN veers met een Chaert lofbaer,
Pertinentelyck vragende om te hebben tverstandt
Aen alle minervisten die voor of te naer
Prys sochten te halen : `'VAT CONSTE, dat daer
ES DALDERSEKERSTE EN SORCHLYCSTE. Niet te min.
Noch een Refereyn int reyn boerde eenpaer ;
Bovendien noch een liedeken waer of den sin
Raken moest HOE GODT VERCOREN HAD SYN VRINDIN.
Op al welcke feest ick stelden met reden « fyn,
En wan den hoochsten prys, daer voor ick dry pont tin
Creech, en voert niet meer, moest daer med'te vreden « syn.

6

Als antwoord op de eerste vraag, had Laureys
in vier seventhienen )- met dit slotvers geantwoord
« Gheleertheyt int lesen der heyligher Schriftuer. »

Hij was immers zelf daarin niet weinig behendig,
zoo ook als in het kennen der werken der hh. Vaders,
hetgeen ons doet vermoeden dat hij zich eenigen tijd,
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in bereiding tot het priester- of kloosterleven, op de
godgeleerdheid had toegelegd.
De « vier sesthienen » en de « 5 clausen » van
't liedeken werden niet gekroond.
Refereyn.
Gheen saecke ter werelt en hoortmen maer t'achten
Oft neerstigher, sorchvuldigher te betrachten
Dan daer onse salicheyt in is gheleghen.
Maer dat te beclaghen is, al ons ghedachten
Syn meest tot tghene dat eertsch is gheneghen.
Exod. 26. Wy roepen al om tvleesch, d'manna is ons teghen.
Psal. 77. Wy en hebben gheenen smaeck in hemelsche dinghen.
Naer ons vernuft, so de hoveerdighe pleghen,
Souden wy alle menschen wel willen dwinghen.
Wy willen al meesters syn en sonderlinghen
In d'lesen van schrittuer, al syn wy qualyck knecht.
Ghy suit my segghen en daer tegen bringhen :
Tis de sekerste conste ter salicheyt recht.
Ick antwoorde : tis waer, maer syt ghy noch soo slecht
Dat ghy niet en bemerckt tot de laste uer
Dat oock d'aldersorchlycxt is, dit eens wederlecht,
Solutie. Gheleertheyt int lesen der heyligher Schriftuer.
Wel is waer, en ick bent oock bewyselyck,
Dees conste is boven alle consten pryselyck,
De salichste, de volmaekste, ik segh noch meer :
Geen conste ter werelt en is ons soo spyselyck
Oft soo profytlyck naer der sielen teer.
Deur dees const ontfanghen wy d'oprechte leer
Hoe wy moeten Leven en sy worth gheplandt
Van den heylighen Geest, want aldus spreect den heer :
jerem .31. Ick sal myn wet gheven in haerlieder verstandt
Psal. 67. En in haerlieder hert sal ick die schryven, wandt
Sy moeten die kenlyck maken mans en vrouwen.
Maer wie ontfanght alsoo dees const van Go Its handt,
Deuchtsame, ootmoedighe, die niet en souwen
Willen iet nieus versieren, maer altyt houwen
Met d'eenicheyt, d'outheyt van ons geloove puer,
Anders ist dat den mensch meest bringt int benouwen,
Gheleertheyt int lesen der heyligher Schriftuer.
Dat dees const tsorchlycxst is blyct claer als den dach
Aen al d'exempelen die men bemercken mach.
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Oock veel gheschrei te syn in onsen droeven tydt ;
Och hoe veel sullen cryghen lien herden slach :
Math. 25. Gaet int eeuwich vier en syt vermalendydt,
Aileen deur dees const, die anders bevrydt
Souden syn en hadden sy noot dees conste ghehadt.
Dit waerschout ons d'Apostel. Dus hem elck toch mydt
Hoe dat in de brieven van d'uytvercoren vadt
2 Petr. 3. Syn veel dinghen swaer om te begrypen, soo dadt
,Chrys. 15-16. Menich sal beclaghen dat hy oot dees const beghan.
Maer het schyndt, veel menschen weten nu al badt
En seggen : ick lees de schrift, daer houd ick my an ;
Hier. lib. i. Hier eenen suffenden, daer een -die qualyck can
Adversus. Een A voor eene be ; tis al, leest suster, leest bruer.
Pela. cap. 6. Dus Been sekerder oft sorchlycker conste dan
Gheleertheyt int lesen der heyligec Schriftuer.
PRINCHE.

Nerghens uut, Prinche en warden inder waerheydt
Soo veel dolinghen oft ketteryen verbreydt
Als dat den ongheleerden maeckt soo cleynen werck
Van dees const thanteren sonder d'authoriteydt
Oft schriften aen te sien van de heylighe kerck.
Vinc. Lir. Den gheleerden Nestorius die daer was soo sterck
Circ. princ. In dees const hervaren en oock daer by
Apollinarius, vry gheen ongeleerdt clerck,
Seph.
Orighenes niet veel geleerder als hy,
Ontallyck meer ander vande selve party
Syn al gheraeckt in groote dolinghe verblindt,
Midts te seer staende op haer eyghen fantasy,
Hier. in Const en wysheydt; wandt hoe een man beghint
Eccl. Cap. Meer in schriftuer te verstaen, hoe hy daer in vindt
7, Vir qui. Daeghelycx meer swaricheyt, en sy valt hem suer.
Wel d'ootmoed ghe, die hem weynich onderwindt,
Gheleertheyt int lesen der heylighe Schriftuer.
HOVT RECHT DEVR.

Het jaar 1614 schiint niet gunstig te zijn geweest
voor de vlaamsche dichtkunst, want niet een stuk van
dit jaar wordt in het handschrift vermeld. Zelfs een
jaar verliep sedert den wedstrijd van den Oyftack
voor dat de Violieren begonnen te ontluiken. Dit geschiedde eindelijk den 16° Juni 1615, zoo men het lezen
Ii.an in deze
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Balade.
Uut tViolierken dat weynich had gheroken
Gheduerende dees oorloch, maer lach meest gedoken,
Is deur TROOST v IN GODT een chaert ontspronghen
Daer geen prysen in hebben ghebroken,
Want ierst warender twaelf die daer honghen
Tot een dicht sonder letter, soo onbedwongen,
Voor tbest werck, best schilderkonst en tbest verchieren net;
Dry voor tbeste liedeken, oock dry voor die tbest songen;
Vier voor tbest Refereyn. Noch warender gheset
Dry voor den besten reghel. Ten lesten, hier op let,
Soo wasser noch twee voor tbeste prononcheren.
Maer al was dit al in de chaerte begrepen « met
Een constmen volstaen en den Prinche contenteren,
Dus sond ick, mats niet en const compareren,
Allee:, een Refereyn, waer van my Wert toegewesen
Den tweeden prys, in d'iaer vyfthien, wilt noteren,
Sesthien Iuny werden de wercken ghelesen.

Laureys Van Papenbroeck teekent aan dat « elck
naer synen sin » het Refereyn mocht opstellen en dat
hij voor zijn loon « een mes met een iforcket vergult »
ontving. Wie de insteller van dien prijskamp was, wiens
leus TROOST V IN GODT luidde, blijkt ons genoegzaam
uit de dichtstukken der Schadt-Kiste, waarvan wij
zullen spreken. Het was de « Prinche vande Reden-rycke
Guide de Peoen », van Mechelen : I. THIEULLIER.
Was men toen in tijd van vrede, de gemoederen waren
niet bedaard vermits de « kettersgezindheid » die heimelijk nog te Antwerpen in menig hart schuilde. Daarom
de haat en de liefde werden dan door Laureys tegenovergesteld en geoordeeld.
Zie bier de laatste stroof van zijn bekroond dichtstuk
PRINCHE .

Een haetnydich Mensch daer den vyant in stordt
Een inwendighen haet, ylacen, die wordt
Van syn selven gequelt, ende by en vindt
Nergens geen ruste, tis al te lanck of te cordt
Wat Batmen hem doet, soo is hij verblindt ;
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Prov. 14. Tis een verrottingh die syn gebeente verslindt.
Ter contrarie, eenen Mensch die een ander natuer heeft
En synen even naesten als sy selven bemindt,
Is altyt wel en hem lust dat by leeft.
Ist dat hem iemant voor deucht iet quaet tot loon geeft,
Fly nemet al int goede, deur de liefde sterck.
Hierom, christen broeders, wat tyt u voorts aencleeft,
Ephes. 4. Schout haet, soeckt liefde voor alle werck.
Haet is van svyants dienaers het rechte merck.
De liefde, het teecken, soo ghy hier leeren meucht,
Van die kinderen Godts in syn heylighe kerck.
Haet «soect raet» tot quaet« Liefde trect » en wect tot deucht.

Een enkel klein rijmfeest had plaats in 1616, den
24n Meert :
Op vierentwintich meert, sesthien hondert sesthien,
Een liefhebber op de camer van den Olyftack
Een chaerten uutghaf, en wilde daerop sien
Vier seventhienen op d'woort dat Christus sprack
Indt leste Avontmael tot syn Apostels vast
Neempt en eet Bats myn lichaem, met claren bewys.
Merckt oft dnaervolgende daer op niet en past
Dwelck mei- hun iugement oock had den hoochsten prys.

De prijs dien Laureys dan behaalde met zijn
Refereyn a, bestond in « een pont ten ». De dichter
nam de gelegenheid waar om tegen diegenen op te
komen welke Christus waarachtig tegenwoordig in het
H. Sacrament, loochenden :
a

Nu seght ghy met uwen blasphemighen mondt :
Christus en heeft ons maer een figuere ghegheven.
Och hoe wordt ghy van uwen meester ghedreven !
Heeft Christus niet claer ghenoech tot d'Apostels geseyt,
Nemende tbroodt d'welck geensints broodt en is bleven :
Dats myn lichaem « voor elck bequaem » ter salicheyt ?

Het is kort nadien dat de vader van onzen dichter
moet gestorven zijn, vermits dit zelfde jaar nog, dat
is te zeggen in 1616, het bewijs zijner flood ons uit
de archieven voorkomt. Een verkoop werd dan gedaan
door eene zekere « Barbe Blocx en consoorten aen
Laureyse van Papenbroeck, Laureyssone wyle, van
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2 erfrenten op een buys, op tZand en op een buys
groote markt ». 't Is ook het eerste teeken dat wij
aantreffen van de vooruitkomst der tijdelijke zaken des
timmermanszoons, welken wij in het volgende jaar
1617 niet een zijner stukken zien afschrijven. Zonder
twijfel de rouw belette hem te dichten.
Niettegenstaande den vrede en de kleine bijzondere
dichtfeesten waren, tot in 1618, de Rederijkkamers
van Antwerpen nog altijd gesloten gebleven. Dit bewijzen
ons de requester aan het Magistraat dit jaar aangeboden door den Oyftack en de Violieren. Was het toegelaten geweest aan elk in zijne kamer zich met
dichtkunst te vermaken, het openbaar vertoog van het
spel van Sinnen, op Sint-Lucasdag, was nog niet wederom
toegestaan. Aan dien wensch werd eindelijk den 1 4 n Januari
1619 voldaan (I). Intusschen had een gemeen Princelijk feest plaats in 1618. Het volgende dicht getuigt ervan :

Balade .
Van dierste generael Princhelycke feest
Die den Olyftack hiel vat dit het inhout meest :
Stelt een sonder letter dicht, die alsulcx bemindt,
In vier seventhienen ontdeckt ons metten gheest
Wat daet ter werelt heeft den meesten lof verdindt,
Gheen Godly-eke daet, dus versint eer ghy beghindt.
Wat lust ter werelt ons de meeste nutheyt baerdt,
Solveert met een Sonet. Elck soo hy was ghesindt
Const met een van dryen te vollen voldoen de chaerit.
Hierom heb ick de cost van het blasoen ghespaerdt,
Maer stelden een Refereyn met een Sonet propys.
Dan in Been van de beyen en heb ick, tsy u verclaerdt,
S'princhen sin gesolveert. Hier door creech myn devys
Van den besten regel alleen den hoochsten prys.

Het e Jaerdicht » dat bier op volgt doet ons
kennen waarin de prijs bestond, dien hij kreeg « van
den besten regel »
(1) Zie Het Taelverbond, 1853, D. IX, bl. 270-272.
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(1618) WeLCken prYs Was CerteYn een WYnpint Van drY pont ten
DlebroCht MY den Cnaep VrY thUYs dies ICk teVreden ben (1).

Laureys had slechts met een Refereyn naar prijs
gedongen, en tot oplossing van de vraag het volgende
opgegeven :
« Midts al vergaet » meest lof toestaet « de daet » van tschrijven. »

Daarenboven had hij ook voor het liedeken den
tweeden prijs : « 1 II, pont ten ».
De kamer de Peoen, van Mechelen, deed in 162o
eenen oproep tot een Blasoenfeest in dezer voege :
« Caerte uut Mechelen, Anno 162o.
Mercuri Godt u spoeit, treckt u wiecken snel,
Vlieght totten twee-tack bergh, en haelt daer een bevel,
Aen Phoebus uwen broer, en Pallas wijs van sinnen,
Oock der ghedencken zaet, de negen Sangh-godinnen,
Dat sy u seynden tot de gheesten altemael,
Die roeren Redenrijck in Neder-duytsche tael :
Om sonder Letters dicht, vier reghels net te stellen,
Elck sijnen sin te wil, sonder schandael te mellen,
Van Oli-verw gemaelt, omringelt met chiraet :
Want t'sal hanghen ten thoon, soo langh ons Camer staet.
Sonder herseggingh noch, stelt vier mael seventhien,
Roert gheen Heylighe Schrift, maer laet ons daer in sien :
Der Philosophen leer hun schriften en belijden,
Die men waerachtichst hout van d'alder-oudtste tijden :
Daer by een nieuwe Liedt, vol van Poetery,
Dat van vijf veirskens met bekende wijse zy :
Dees wercken brengt oft sent, daer wy seer naer verlanghen,
Een, twee, oft alle dry, men sal's in danck ontfanghen,
Den derden dagh in Mey, ten thienen vor den noen,
Op Sint Tans Camer compt, gheheeten de Peoen.
SELDEN RVST . ))

(1) De knaap der Sint Lukas-Gilde was Abraham Grapheus,
die ook, zoo het schijnt, verscheiden prijzen in de rijmwedstrijden
won. Men ziet heden nog in het Antwerpsch Museum zijn portret,
een waar meesterstuk, geschilderd in 1620, door Cornelis De Vos,
die alsdan Deken van St. Lucasgilde was.
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Cornelis De Vos, die toen Deken van de Violieren
was, met eenige van zijne gezellen, trok derwaarts op,
gelijk de 0(j/flack en de Goudb/oem van Antwerpen,
en andere Rederijkkamers van Brussel, 's Hertogenbosch,
Lier, Vilvoorden, Diest, enz., zoo dat 24 dichtersgenootschappen er deel in namen. Laureys van Papenbroeck bleef ook ditmaal niet achteruit. Ziehier hoe
hij van dit « Refereynfeest » van Mechelen spreekt
Balade.
Al in het leste iaer van twelfiarich b..,stant
Waer deur Rethorica was weder heel ontbonden,
Dmechels Pioenken van vrees voor Mars den tirant,
Heeft alien theel lant deur eene Chaerte uutgesonden
Waer in veel prysen schoon voor elck te winnen stonden,
Want sy eyschten een Blasoen constich van schildery
Ende een Refereyn waer in moest syn bevonden
Der Philosophen leer, mitsgaders noch daer by
Van vyff clausen een liedt, vol van Poétery.
Maer mits dat men met een van dryen mocht ghestaen,
Heb ick alleen gestelt een Refereyn en vry
Ghesonden met een vrint .lie derwaerts woude gaen,
Waer van ick heb met vreucht voor tweeden prys ontfaen
Twee tenne schotels schoon, elck vier pont int gewicht.
Den thienden dach van mey was de feest onbelaen,
En in november, siet, creech ick, seer wel gesticht,
Myn prysen thuys, dwelck heett den arbeyt heel verlicht.

Het gekroond dichtstuk van Laureys van Papenbroeck
staat gedrukt bl. 31-32 der Schadt-kiste der philosophen
ende poeten, te Mechelen bij Hendrik Iaye in 1621
uitgegeven. Men vindt daar al de Blasoenen , de
Refereynen en de Liedekens der 24 kamers en ook
van eenige bijzondere liefhebbers die naar prijs kampten.
Meer dan honderd Refereinen werden daar beoordeeld en Laureys, die den tweeden prijs won, had reden
om fier en vergenoegd te zijn over dien uitslag. Boven
hem nogtans had een dichter van den Olyftack die
teekent DINT UWEN AL, uitgeschenen. Na dezen leest
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men : « Den tweeden : Hout recht duer (sic), Violier van
Antwerpen ». Een dichter van de kamer Vruechden Blom
van Berg-op-Zoom, verkreeg den derden.
Op de drie en dertich prijzen die tot 't gewicht van
253 pond tin opliepen, verkreeg de Violzeren, 65 pond :
den l en voor 't best gedicht Blasoen, den Z en voor 't Referein (8 pond), den I en voor t'best zingen (3 pond) en
ook den I en voor het schilderen van t'blasoen (24 pond).
De Oly:ftack won 61 pond, en telde 8 prijzen ; aan de
Goudblom werden enkel 3 prijzen toegekend. Zoo dat
de kamer der Violieren toch de kroon spande...
Het volgende jaar stierf de Aartshertog Albrecht.
Het twaalfjarig verdrag was te niet en het oorlogsvuur
begon wederom te blaken tot in 1648, a ils door het
tractaat van Munster, de Vereenigde-Provincien voor
eenen vrijen staat erkend werden. Sedert dien tijd
vierden de Rederijkers hunne bijzondere feesten elk op
zijne kamer. Dit moet nogtans zelden plaatsgegrepen
hebben, want Laureys dichtte alleen uit tijdverdrijf
in 1624. De prince, dekens en oudermans van den
Oiy-ftack, bestatigden in een request aan het Magistraat
dat, voor zekere reden, « er vele eenen grouwel van
Rhetorica » kregen en de kamer verlieten, zonder hunne
doodschuld te betalen.
Na den grooten wedstrijd van Mechelen, waar
men, zoo het van Steensel zong
...

schier van Nederlandt al die Poeten coene

had vergaderd gezien en toegejuigd, kwamen er nog
twee flauwe wedergalmen van de dichtkunst aan de
ooren van Laureys en zijne medebroeders van de
Violieren. Zoo spreekt er onze dichter van :
Neghen Augusti, in d'iaer twintich daer neven,
Ick de twee voorgaende wercke beseven
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Tshertogenbosch op de Laurier camer sondt.
Van d'liedeken wert my den tweeden prys gegeven
En den regel van tReferyn hun soo wel aen stondt
Dat my den prys vanden besten Reghel wert geiont.

Het referein eindigde viermaal met dezen goeden
raad, gegeven aan mannen die in het geloofsgevaar
verkeerden
« Hout eendracht en vrede met de heylighe kerck. »

Het liedeken waarmee hij « I 1/2 pont ten D.
won, laten wij hier volgen omdat hij hier beter dan
in veel andere gelukt is.
(Slot volgt.)

/
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haat Vttuton en Rijn muntutrotag
door Graaf

MAURIN NAHUYS.

LLES wat zelfs maar in de verte betrekking
heeft op mannen van genie wekt te recht de
algemeene belangstelling' op, en die belangstelling wordt verhoogd, wanneer het voortbrengsels geldt
hunner geest, gedachte en overpeinzing.
Wij hebben alzoo gemeend aan de lezers der Dietsche
Warande, geen ondienst te doen door hen in kennis
te stellen met eene memorie van den beroemden engelschen mathematicus en wijsgeer Isaac Newton.
Deze uitstekende geest was zoon van John Newton,
baronnet, heer van Wolstrope in Lincolnshire. en werd
aldaar geboren den 25 n December 1642. In 1696, werd
hij door koning Willem III, op voordracht van lord
Hallifax, benozmd tot opzichter der munt te Londen.
In die hoedanigheid bestuurde hij, het jaar daaraan
volgende, de groote werkzaamheden van de omsmelting
der geldspecien, en in 1699 volgde zijne benoeming tot
muntmeester. Koningin Anna verhief hem tot ridder in
1705, en hij overleed te Londen den 20n Maart 1727,
alwaar hij begraven ligt in de abdij van Westminster.
In zijne hoedanigheid van muntmeester werd hij,
den 12 n Augustus 1717, door de lords commissarissen
der schatkamer uitgenoodigd een verslag uittebrengen
over den staat der gouden en zilveren specien van
Groot Brittanje, hun gewicht en gehalte, alsmede over
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de waardeverhouding tusschen het goud en zilver, met
aanwijzing van een practisch middel om het versm elten van de zilveren special te verhoeden.
Den 2I n September daaraan volgende diende hij zijn
verslag in, waarvan wij het oorspronkelijk in het engelsch
geschreven stuk, niettegenstaande al de door ons
aangewende pogingen, niet hebben kunnen opsporen.
Wij moeten ons alzoo vergenoegen met de oude v laa msche vertaling van het verslag hieronder letterlijk of te
drukken, gelijk het, door onzen geachten vriend den heer
Georges Cumont, in handschrift ontdekt is in het Rijks
archief te Brussel, in eene verzameling stukken, getiteld : Recueil de Memoires sur le commerce, les fabriques,
les deuanes des Pays-Bas; XVIIIe siêcle. — Cartulaires et manuscrits — 85o A (1).
Het verslag is, zooals men zien zal, aller belangrijkst, niet alleen omdat het aan lien buitengewonen
geleerde te danken is, maar ook uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd, en wel met betrekking tot
het thans zoo veel besproken vraagstuk van den dubbelen en enkelen munt-standaard. Men vindt daarin
ook de aanduiding der waarde van verscheidene mumsoorten van het begin der XVIII° eeuw.
Mernoire d'Isaac Newton, du

21

de septembre 1717.

Recueil de memoires sur le commerce, les fabriques, les douanes
des P. B. 18e siecle — Cartulaires et manuscrits, — 85o A.
Presentatie van den Staat, der Goude en silvere spetien, en
der selver juijste valeur door geheel Europa, overgegeven te London,
aan de Lords Tresoriers, door den Ridder Isaac Newton, den
21 Septembre 1717.

(i) In de Revue beige de numismatiquc, annee i c.389 hebben
wij eene vrije fransche vertaling van dat stuk gegeven met eenige
opmerkingen el,' ophelderingen.
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Met believen van uwe Lordschappen ! In gehoorsaamheit van
de order van U L. van den 12 Augusty laatstleden, dat ik voor de
selve soude openleggen, een staat van de goude en silvere spetien
van dit Koningrijck, in gewichte en gehalte, en de waarde van
het gout, na proportie van het silver, met mijne aanmerkingen
en gevoelen; en welk middel het dienstigste soude sijn, om het
smelten van het silver-geldt voor te komen? Soo vertoone ik
onderda anigst
Dat uit een pondt goudt, Troys gewicht uitleverende elf oncen
fijn en een once alloy, 44 1/2 guinees gemaackt worden ; en dat
een pondt silver wegende elf oncen en twee penningen fijn, en
i8 penningen alloi, in 62 schellingen gesneeden werdt; en Ingevolge dese rekeninge is :
Een pondt gewicht fijn goudt waardig wijfthien ponden, ses
oncen, seventhien penninge en vyf grijne fyn silver ; als men 3
guinea tot een Pondt eenen schelling en ses penningen in silver
rekent! Doch ongemunt silver, als het uytgevoert werdt, is gemeenelijk 2 of 3 D. per once meer waardig als of het gemunt
was.
Maer indien, sonder onderscheid, soodanig silver, van beproeft
alloy gewaardeert wierdt op 5 schellingen 4 D. en een halve penning per once, soo soude een Pondt fijn goudt niet meerder
waardig syn als '14 Ponden, 1 i oncen, 12 penningen en 9 grynen,
fyn silver ; en volgens dese rekeninge is een guinea niet soo veel
silver waardig als 20 schellingen en 8 D. uytmaaken.
Als de scheepen naer Oost . Indien vertrekken, wordt er soo
veel silver geeyscht om uyt te voeren, dat de Prys Baer door tot
5 schellingen 6 D. oft 5 schell. 8 D. daar en boven reijst. Maar
ik sal diergelycke buijten gewoone gevallen niet rekenen.
Een spaansche spitolet, is geslaagen voor 32 rees, of 4 stukken
van achten rees, gemeenelyk genaamt stukken van achten, en i i4S
gelyck alloy, en het 1/16 gedeelte van het gewicht daervan.
En een doppio Moeda van Portugaal, is voor derthien silvere
Crusados gemunt, en is ook van gelijk alloy, en het i/16 gedeelte
van het gewicht daervan.
Hierom is 't goudt van i6 gedeeltens, meerder in Spanje en
Portugaal weerdig, dan silver van een gelyck gewicht en alloy,
volgens de eyk van dese koninkryken; na welke rekening een
guinea 22 . schellingen en i D. waardig is.
Maer dese hooge prys maakt, dat het gout binnen 's landts
in overvloedt is, en dat het silver door geheel Europa uytgevoerdt
werdt ; soo dat zij 't huys betaalingen doen in gout en Been silver
sonder premie willen geven. Dese premie is gering, wanneer de
silver-vloot aankomt; maer als het silver weg-gaat, en schaars begint
te worden, ryst de premie, en is gemeenelyk omtrent 6 P. 0° ;
't welke afgetrokken synde werdt een guinea omtrent 20 schellingen
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in Spanjen en Portugaal waardigh. In Vrankryk reekent men,
dat een pondt gewicht van fijn gout r5 ponden fyn silver waardich
is. Desselfs koningen syn door Edicten, in het geldt te verhoogen
of ate' te setten, somteyts een weinig in overtolligheit of vermindermg van dese proportie afgeweken; maer dese veranderingen
syn soo gering geweest, dat ik die niet noodig achte hier ter
plaatse te overwegen. Door het Edict van Meij 1700, wierdt een
nieuwe Pistolet geslaagen, voor vier nieuwen Louisen; en is van
e het 1 ,/ 15de gedeelte van het gewicht daervan ; uytgelyck allo y , en
gesondert de misslaagen van hunne munters.
En volgens het selfde Edict, is 't fyne gout, volgens het gewicht
. 1 5 maal soo veel gewaa:deert, als dat van fyn silver. Ingevolge
van dese rekeninge, is een guinea waardig 20 schellingen, 8 D. en
een halve penning.
1k overwege hier niet de verwerring in het geldt van Vrankryk,
veroorsaeckt door de meenigvuldige Edicten, om het selve in de munt
te brengen, en aen den Koning daar van Tax te geven : ik vergelycke
alleen de waarde van het goudt en silver, na proportie van het
eene of 't andere.
I` . : Ducaaten van Hollandt, Hongarijen en het Duytsche rijk,
waat ea laastelyk onder het gemeene yolk, op hunne markten en
voor gewoonelyke saaken in hollandt gangbaar, voor 5 guldens en
5 stuyvers in Spetie; en wierden gemeenlyk voor soo veel silvergeldt in 3 guldens en guldens stucken verwisselt, als de guinea
bij ons voor 21 schellingen 6 D. sterlings, na welke reekening een
guinea 20 schellingen, 7 D. en 1/2 penning waardig is.
Ingevolge van de prysen van het silver in Italien, Duytschlandt,
Poolen, Deenemarken en Sweeden, is een guinea waardig omtrent
20 schellingen 7 D. 6 D 5 D of 4 D. alsoo de proportie na de
verscheyde regeeringen van dese Landen, een weynig verandert.
In Sweeden, is het gout na proportie laager dan het silver :
En dit veroorsaakt, dat dit Koningrijk, 't welk voor desen met
kooper-geldt te vreeden was, nu overvloedt van silver heeft ; 't welke
soo ik vermoede, voor scheeps behoeftens derwaarts gesonden is
In 't eynde van de Regeeringe van koning William, en het
eerste jaer van de koninginne Anna, doen in Engeland een groote
overvloedt van vreemdt geldt was, deedt ik een groote menigte
van het selve in de munle assaijeeren, en bevondt by de assaij, dat
het fyne gout tegens het fyne silver, als boven gemeldt, . in Spanjen,
Portugaal, Vrankrijk, Hollandt, Italien, Duytschlandt en de Noorder
Koningryken geproportioneert was; uytgesondert de misslaagen der
munters.
In China en Japan, is 't pondt gewicht van fin goudt, maer
9 of 10 ponden fyn silver waerdigh; en in Oost'Indien mag het
wel 12 waardig zyn. En deze laage prys van het gout, na proportie van het silver, voert het silver van geheel Europa derwaarts.
9 D.
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Soo dat, volgens den Cours van Commerce, en wissel tusschen
Natien en Natien, in geheel Europa, het fyne gout, tegens het fyne
silver gerekent, soo veel is als 14 4/5 of 15 in 't geheel. En ingevolge van dese selfde i eekeninge, is eene guinea waardig, tusschen
20 schellingen 5 D. en 20 schell. 8 D. en een halve penning, uytgesondert in buytengewoone gevallen : als, wanneer de silver-vloot
in Spawn aangekomen is, of dat hier scheepen naar Oost-Indien
gelaaden worden ; welke toevallen ik hier niet wil overweegen. En
het blijkt, alsoo wel door ondervinding als door reden, dat het
silver van de plaatsen vlooyt, in welke desselfs waarde na proportie
laager is dan die van het gout; als van Spanjen naar geheel Europa
en van geheel Europa naar Oostindien, China, en Japan; en dat
het gout in overvloet is, in soodanige plaatsen, alwaar desselfs
waardij na proportie hooger dan die van het silver is, als in Spanjen
en Engelandt.
De veelvuldige uitvoering heeft de prijs van uitvoerbaar silver,
omtrent 2 of 3 D. per once doen rysen, boven die van gemunt
silver; en dit heeft boven dien een bekooi inge verwekt, om eerder
het gemunte silver-gelt uit te voeren oft te smelten, dan 2 of 3
D. meerder voor buiten-Landts silver te geven ; en de begeerte
om het selve uit te voeren, comt hier uit voort, dat het silver
na proportie van het gout, in andere plaatsen hooger in prys
dan in Engelandt is; als meede, dat het gout, na proportie van
het silver, in Engelandt veel hooger is dan in andere plaatsen,
het welke verminderen sal, met de waardye van het gout na proportie van het silver te verlaagen. In dien het gout in Engelandt,
of het silver in Oost-Indien soo laag kon gebracht worden, dat
die een en de selve proportie in beyde plaetsen hadden, soo soudt
er geen grooter begeerte zyn om silver, dan orn gout na Indien te
senden. En in dien het gout alleen soo-danig verlaagt werdt, dat het
de selfde proportie heeft met het silver-geldt in Engelandt, 't welke
het met het silver van het overige van Europa heeft, soo loud er
geen bekooringe zyn om verder silver dan gout na eenig gedeelte
van Europa uit te voeren. En om dit laatste te weeg te brengen,
scheynt er niets meerder vereyscht te worden, dan io of 12 D.
van een guinea af te nemen, op dat het gout een en de selfde
propoi tie mag hebben met het silver-geldt in Engelant; 't welk
het in de cours van coophandel en wissel in Europa behoort te
hebben. Maer in dien tegenwoordig alleen 6 D. daer af genomen
wierden soude sulks de lust met verminderen, om het silver-gelt
uit te voeren of te smelten; en men soude uit de gevolgen hierna
beter konnen sien dan tegenwoordig lion blyken, welke verdere
reductie voor het gemeen het dinstigste soude zyn.
In 't laetste jaer van koning William, wierden de Daalders
van Schotlandt omtrent 4 schellingen 6 D. en 1/2 penning waardig,
in het Noorden van Engelandt tot 5 schellingen uitgegeven, en
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begonnen tot die prijs ook by ons in te kruypen. lk gaf hier
van kennis, aan de Lords-Commissarissen van de Tresaurie, de
welke aen de ontfangers van de Taxe ordonneerdcn, om het ontfangen van de selve te verbieden, en hier meede dit quaat te
stuyten.
En ter selver tydt waren de goude Louisen van Vrankryk,
niet boven 17 schellingen en een blank het stuk waardig, in
Engelandt tot 17 schellingen 6 D. gankbaar. lk gaf hier van
kennis aan de Lords-Commissarissen van de Thesaurie, en syne
geweesene Majesteit liet een proclamatie uitgaan, dat die niet
hooger dan 17 schellingen souden ontfangen worden ; en hier op
quarnen zij in de munt, en daer wierden 140,000 Ponden van
de selve vermunt. By aldien nit het voordeel van 5 D. en een
oortjen, op een goude Louis, ter dier tydt genoeg was, om een
soodanige groote meenigte van fransch geldt in Engelandt in te
voeren ; en het voordeel van een blank op een goude Louis, om
de selve in de munte te brengen ; soo soude het voordeel van
9 D. en 1/2 penning op een Guinea, of dear boven, genoeg geweest
zyn, om de groote quantiteyt van gout te brengen, 't welk in
dese laatste i5 jaaren geslaagen is, sonder eenig buiten landts
silver.
Voor eenige jaaren wierden de Moedors van Portugaal, in
het westen van Engelandt tot 28 schellingen het stuck ontfangen;
maar op berigt van de munt, dat de selve niet meerder dan
27 schellingen 7 D. waardig waren, gaven de Lords-Commissarissen
van de Thesaurie aan hunne Ontfangers der Taxen order, om de
selve niet hooger dan voor 27 schellingen 6 D. aan te nemen.
Waarop verscheyde Edellieden in het westen aan de Thesaurie
deeden versoek dat de Ontfangers die weederom tot 28 schellingen
mogten ontfangen, beloovende, dat zy dat geldt tot die prys wederom
in souden trekken ; by brengende, dat wanneer die tot 28 schellingen waren, in hun Landt overvloedt van gout was, waaraan
zy anders groot gebreck hadden. Maer de Commissarissen van de
Thesaurie overwegende dat de Natie tot 28 schellingen, 5 D. op
het stuck soude verliesen, verwierpen het versoek. En indien een
voordeel van 5 D. op 28 schellingen, den Coopman heeft bewoogen
om dat geldt by ons te brengen, hoe veel te meer sal een voordeel van 6 D. en i/2 penning of meer, op een Guinea, bequaam
zyn, om den koopman een groote quantiteit gouts, sonder eenig
buitenlandts silver, in de munte te doers brengen, en daar meede
altoos te continueren, tot dat de oorsaak daar van wegh genomen is ?
Indien de saaken alleen dus gelaten worden, tot dat het
silver-geldt een weynig schaarser wordt, soo sal het gout van
zichselven vallen; want het yolk is alreets afkeerig om silver voor
gout te gaven, en sal in weinig teyts weigeren, sonder premie,
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-in silver te betaalen, soo als zy in Spanjen doen; en dese premie
sal een vermindering in de waarde van het gout veroorsaeken.
En nu is de vraag : of het gout door de Regeringe sal verlaagt
worden? Of dat men daermeede sal wachten, tot dat het van
zichselven door gebrek van het silver komt te vallen ?
Het mach gesegt worden, dat er een groote meenigte van
silverwerk is, en dat men, indien het gemunt wierdt, geen gebrek
aen silver-geldt soude hebben : Maer ik rekene, dat het silver
dat gemaakt is, veel sekerder is van niet uitgevoerdt te worden,
dan dat tot geldt geslagen is, ter oorsaeke van de groote waardije
van het silver en het fatsoen daer benevens. En daerom ben ik
niet, voor het munten van het silverwerk, voor dat de lust om
het silver-geldt uit te voeren het welk een voordeel van 2 of
3 D. op een once geeft, vermindert is. Want soo dikwils als de
menschen genootsaakt zyn, om tot betaaling van schulden geldt
na buyten te zenden, soo sal er altijdt een begeerte zyn, om
eerder silver dan gout te senden ; ter oorsaake van het voordeel,
het welke meest 4 PC' bedraagt : En om de selfde reeden, sullen
de Buytenlanders ook eerder verkiesen, om hun gout, dan hun
silver herwaarts te senden. Al het welke aller onderdanigst aan
de wijsheit van uwe Lordschappen onderwerp.
(geteekend) ISAAC NEWTON.
In het comptoir van de munt, den

21

Sept. 1717.
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Wilhelmina Elisabeth Brommert, geb. 21 Mei 1741.
,.......ammuorAalm

17.

Drie kinderen :
(3) BAREND CORNELIS Bon v. R. v. 0. tot Sandenburgh,
geb. 19 Aug. 1781, aan de Kaap X Jeanne Guillemine Callenburgh Baertmans.
/.0111MM■111111MIMINIII/\■■•11■11111MOIMMIMMION

18.

Vijf zoons, een dochter :
Elizabeth Bs'e v. R. v. 0., geb. te
GERARD JACOB Bc'n v. R. v. 0., geb. te
Vianen, 13 Dec. 1803, t NieuwerVianen, 17 Nov. 1802, t te 's Gravenhage, 7 Januari 1889 X M r HenAmstel, 23 Juli 1866;
drik Jochems, geb. te 's-Gravenhage,
24 Mei 1829 X te Hoorn
Wilhelmina Jonas Bloem, geb. 7 Dec.
-I- t. Z. p. 17 Oct. 1872.
18o3 t Amst. 20 Jan. 1874.
MIIMMII.A.1111111111111■

Joachim, Wouter, Jacqueline
Sophia, Henriette.
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Gerard Jacob B" v. R. v. 0. X Wilhelmina Jonas Bloem

3.
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JOANNA Wilhelmina

Jacoba,
B" van Reede van Oudtshoorn, geb. 4 Juli 1830, te
Noord-Scharwoude ; 1) 17
Febr. 186o X te Semarang
Jacques NIEUWVEEN, geb.
Leiden, 17 Aug. 1817; t
te Semarang, 21 Aug. 1868.
2)8 Okt.1874Xte Amsterdam
Antonie Frederik GOOSZEN,
wed' v. Helena Rappold en
Ottolina Henrica Rahe; geb.
27 Febr. 1824, t te 's Hage,
26 Maart 1883.

Antonia ELIZABETH, B" GERARD Jacob, Meindert Wm.
v. R. v. 0 , geb. 16 April B" v. R. v. 0., LEM B" v. R. v
1832 , te Noord-Schar- geb. 25 Nov. 0., geb. 8 Aug
woude ;3o Maart 1854 Ei- 1834, te Bever- 1840, te Bever
bergen X Jean Paul RI- wijk; t it Nor. wijk ; t t. z. p
CHELME, geb.Amsterdam,
1864, te Sema- 18 Maart 1891
29 Jan. 1799, wed' v. Eli(bij volmacht)
rang.
zabeth Behrens; t te UtX
Frederika Ann
recht, 21 Nov. 1881.
/A
Maria Gooszen
t te Djemer,
CONSTANCE Wilhelmina
Okt. 1884.
R. geb. te Nieuwer-Amstel, 19 Maart 1867; 6
Nov. 1884 X te Diemerburg b/ Amst. Willem
Hendrik TOEWATER, Burgemr te Diemerbrug, geb.
6 Januari 1857.
mmo mmairm arA.....■•■ =1...,

orimmirmis■mirA,

Willem Hendrik T. Antonia Elizabeth T.
geb. 22 Mei 1885.
geb. 17 Mei 1886.

Constant Willem
Jean Paul T.
geb. 17 Sept. 1887. geb. 17 Januari 1890.

Afkomst van MARIA VAN OUTSHOORN, die den 12 ' Juni 1684 in het huwelijk
trod met Baron Pieter VAN REEDE v. Nederhorst. (1)
i.

Willem v. Outshoorn, Ridder, t 2 April 13oo X Machtelt ...., t 5 Aug. 131o.
`ter

2.

Dirck v. 0. t 1325. (Op de hand der Ghysbrechts v. Aemstel.
dINI I ■11111•11•11•1■1

3.

Willem v. 0. Ridder, verkrijgt in 1342 de vergrooting van Amsterdam ;
Hoekschgezind. X Machtelt v. Raephorst, Dirks dr.

\IIIIIIIIIIM

Jacob v. 0. X • • • •

4.

\'' NEM= =MIMI 1MA

v■ XI= MIN=

MEM/

Gysbert v. 0., Hoofdoff. v. Amsterdam. X • • ..
,..-A`v.''■..........■i■.,
Otto v. 0. X . • . •

6.

\IMMO. MN

7.

\ IMMO&

8.

111,„4111.11111M1111•111•1•11MINM/

Otto Ottens v. 0., Schepen 1457, Schout 1463. X • • • •
a'V

811MINO/

Wouter v. 0. X Geertruy Persijn, Jans d r H r v. Waterland.
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Jan Wouters (Ottens) v. 0., kwam uit Gent, waar zij nabij het belfoort
't huis de Zwarte Windhond bewoonde ; eerst woonachtig te Amsterdam,
Warmoesstraat ; t i Sept. 1456 (?) X Wendela Boelen, v. Wormer.
/

ii■www■ii....w....„4.

10. Cornelis Jansz, gez. de Vl. v. 0., geb. 1453, Burgem. te Amst. 151o, t 1519;
X Aleyt G3 sbrechtse v. Diemen.
11.

Cornelis v. 0. gez. de VI.; 26 Juli 1509 X le Fijte, Jan Everts
geb. 1484 t Zwol.
geb. 1478.
\ .11•11MMIIIIMINIP

12.

21•MIIII■VMNI■l■

Cornelis de Vl. v. 0. (1) X Margareta Dirks d' v. Gisp.
111■11••=011,
Cornelis de Vl. v. 0. Schepen 1583. X Margareta Wuytiers, Dircks
\

13.

dr,

/.111

dr.

14.

Dirck de VI. v. 0., geb. 1573, Schepen, Raad, Burgem. j 8 Febr. 1644. (2
X Wendela v. Bronckhorst.

15.

Cornelis de VI. v. 0. geb. 13 Aug. 1613 t 10 Febr. 1688, begr. te Outshoorn ;
Ridder, Burgem. 1658 X Claesgen Hooft, Jac. Wiliems dr.
J
//1,,111=111•11111111111M11111,

16.

Maria de Vl. v. Outshoorn, erfdochter, geb. 17 April 16... enz.
Uit de nagelaten geschriften van JOZEF AL BERDINGK THIJM, afgewerkt door J. C.
ALBERDINGK THIJM. S. J.

(1) Verg. hiervOor, bl. 216.
( i) Zijn zuster Margareta huwde Cornelis Pieters Codde.
(2) Hij was 2e zoon. Zijn broeder, 8e kind, was religieus in het convent .
del Anima te Rome, t 26 Aug. 1604.
Maria (6) X P r Willem Nooms.
Agatha (9) X Jan Cz. Geelvinck.

Votthetiana.

In den tweeden druk van Lucifer, uitgegeven door A. M.
Verstraeten, S. J. (Gent, A. Suffer, 1890) wordt opnieuw de vraag
« Is Lucifer eene politieke allegorie ? » bestudeerd. De schrijver
vindt in het treurspel een aantal plaatsen die kunnen zinspelen op
de omwenteling der zestiende eeuw ; hij komt evenwel tot het
besluit, reeds vroeger door hem in 't licht gesteld, dat door
Vondel niet (gelijk Jonckbloet uitdacht) de opstand der 16 e eeuw
in 't bijzonder, maar « een ideale opstand » is bedoeld.

iiiii

4 * '4 . . :: • A * * * A ::* 4:

513othenfiennio.
Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles.
14e annee. Gand, Hoste ; Bruxelles, Ramlot, 18go.
Dit jaarboek verschijnt steeds aan 't einde des jaars. Men
leert daaruit de bijzonderheden der muziekschool kennen en wordt
herinnerd aan de uitvoeringen die er plaats hadden.
Onder den naam Concerts worden de groote winteruitvoiringen en de volledige programma's daarvan vermeld; van eenige
koorwerken wordt zelfs de geheele tek s t medegedeeld ; zoo b. v.
van Orphee van Gluck.
Onder de uitvoeringen die in het gebouw van het conservatorium gehouden werden, vindt men ook die voor blaasinstrumenten genoemd. Wij wijzen hierop als eene bijzonderheid, die
men zelden elders aantreft. De programma's van deze Auditions bieden de grootste verscheidenheid. De laatste, die nog
niet in het jaarboek staat opgeteekend, had plaats op den 13n Dt.:cember 1.1. en was geheel aan Beethoven gewijd, behalve het
gezang van Mevr. Cornelis, waarrnede men aan het soms van
Beethoven verzadigde publiek een klein tusschenspijsje meende te
moeten geven.
De heeren die deze zittingen in gang brachten zijn de HH .
Anthoni, fluit, Guide, obo, Poncelet, klarinet, Merck, hoorn, Neumans, fagot, de Greef, klavier, alien professeurs aan het conservatorilim. In het 6e trio van Beethoven op. 25 speelden ook de
heeren Laoureux (l e prijs van 1886) en Vanhout, de derde der
16 alti van 't orkest.
In het trio voor 2 oboen en engelsch hoorn (op. 81) deelden
de heeren RiThlmann (4e oboist van de concerten) en Wouters
(engelsch hoorn).
Het daarna met klavier gespeelde kwintet (op. 16) won het
in kracht en statigheid van de voorafgaande zeer kostelijke en
wel bestuudeerde loch eenvoudiger voordrachten.
Wij hebben in de geheele uitvoering slechts weinige vlekjes
b-espeurd en kunnen niet anders dan het Brusselsch publiek aansporen deze keur van muzikaal genot zich op end' op te gunnel).
't Is waar, het kale, koude zaaltje van 't conservatorium,
gelijkt meer op eenen gra fk el d er uit den vervaltijd van 't romein-
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sche rijk dan op een gezellig, uitnoodigend lokaaltje voor het
liefelijk genot der « kamermuziek »; loch hoe naakter en kelderachtiger die wanden en zuilen, des te verrassender is de werking,
wanneer daarlangs de heerlijke gestalte der Beethovensche accoorden rondwaren, die als uit het graf verrezenen door de spelers
voor korten tijd aan de eeuwigheia schijnen ontlokt te worden,
om den mensch te verkwikken.
Wat nu verder het jaarboek zelf betreft — wij vinden daarin
eene ernstige studie over de speeltuigen die in het conservatorium worden bewaard : een vervolg der opstellen in de jaargangen 1878, enz. Dezen keen komen de buiten-Europische instrumenten aan de beurt, aldus in classen gesteld en met afbeeldingen
verrijkt. Slaginstrumenten, Congo : Tambour; Java • Breng-breng,
Tje-tje, Wadjra, Slentem, de speeltuigen van den Gamêlan, enz.,
enz. zeer leerrijk ; hier en daar met de bronnen der studie aan
den voet der bladzijde.
Dan volgen de speeltuigen met snaren, als van Mexico : Topanatzle of Atabal ; Sumatra : Rebana ; Java : Gandang ; eindelijk
nog eenige blaasinstrumenten, die niet de onbelangrijkste zijn.
Men herkent in dit alles den begaafden bibliothecaris L. de
Casembroot.
Eindelijk vinden wij in den Annuaire nog een korte Notice,
waarin onder andere wordt getoond, dat de achteruitgang van het
fabrikaat eeniger speeltuigen « a rendu impossible, depuis la fin
du XVIII e siecle, l'execution des grandes oeuvres de Bach »...
want door het verdwijnen van den Clarino « les prodigieux effets
de l'orchestre de Bach se trouvent.... completement aneantis ».
yanuari, 1881.
Literarisch Album, bijeenverzameld door J. R. VAN DER
Edam, J. M. Roldanus. 189o.
Onder de prachtwerken, die omstreeks Sint Nicolaas uitgekomen min, bekleedt dit Album zeker om zijn fraaien inhoud en
keurige uitvoering eene eerste plaats. Het bestaat uit bijdragen in
proza en podzie van onze beste letterkundigen, een waarlijk geurige
ruiker, die den verzamelaar alle eer aandoet.
De eigenaardige versiering der bladzijd en met lichtdruk-platen
geeft daaraan een hoogst elegant aanzicn. Wanneer men bedenkt,
hoeveel moeite en kosten de uitgever zich getroostte om van dit
boek een waar pronkjuweel te maken, dan zal de prijs van fr. 12,50
niemand te hoog voorkomen.
Het spreekt uit den aard der zaak dat niet alle bijdragen in
zulk een Album op gelijke hoogte staan, dikwijls genoeg wordt
in dergelijke uitgaven de innerlijke inhoud opgcofferd aan het
uiterlijke; maar toch haasten wij ons te zeggen, dat dit in het
Literarisch album over het algemeen niet het geval is. In- en
uitwendige waarde wegen nagenoeg evenveel op de balans van
den goeden smaak.
LANS. -
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De naam van den even keurigen als begaafden bloemlezer
stond er ons trouwens borg voor. Wij aarzelen dus niet deze
kostbare, echt vaderlandsche uitgave dringend aan onze lezers
aan te bevelen. Moge zij niet alleen vele bewonderaars, maar ook
vele koopers vinden ; de ijverige uitgever zou dot ten voile verdienen.
X.
De Liederen van Hertog Jan van Brabant, op muziek
gebracht door FL. VAN DUYSE. Overgedr. uit het Nederl. Museum,
1890, I en II. Gent, C. Annoot-BI aeckman (Ad. Hoste, opvr),
1890.
Fl. van Duyse is een toonkunstenaar, die den geest der oude
muziek, het rhythmus en de wijze van voordracht verstaat.
Dat heeft hij ons in zijne uitgave van oude liederen bewezen,
dat bewijst hij opnieuw door bovengerioemde muziekstukies.
Hij heeft deze liederen met een bibliographisch overzicht uitgegeven, dat aan verre weg de meeste lezers zeer welkom zal
zijn, want de zaken, die daarin besproken worden zijn voor de
groote menigte een gesloten boek, al is er ook nog zoo veel over
geschreven.
Wij zouden alleen de opmerking willen maken, dat vele
liederen te zeer hetzelfde karakter dragen. Hierop maakt echter
n° 8, Ver'et tegen den winter, eene uitzondering.
Wij handen ook vele liederen wel gaarne eenen toon lager
geschreven gezien, ten dienste van hen die niet vaarlig zijn in
't transponeeren en ' begeleiden van eene stem, die de hooge fa
niet goed weet te bereiken.
Maar nog eens het bundeltje geeft eene goede gedachte van
de wijze waarop (al is 't ook niet in Jan van Brabants tip) in
de 15 e en 16 e eeuw gezongen
Maria-boodschap, van P. HOECKER. Bij Franz Hanfstaengl,
de welbekende werkplaats voor verbreiding van kunstwerken door
nadruk (verviefaltigende Kunst) is een lichtdruk (photographie)
verschenen naar eene schilderij voorstellende de Ontvangenis der
H. Maagd, gr. fo fr. 6,25.
't Is nacht. Maria, nog aan 't huiswerk, hoort eene stem, of
een geluid wat naar eene stem gelijkt; onschuldig treedt iij voor
de deur, onder een klein afdak, waarnevens eenige jonge boomen staan ; daar wordt zij verblind of verrukt door een buitengewoon licht, waarin zich het schijnsel van eene edele gedaante
( t zij engel, 't zij mensch) vertoont. Onwillekeurig zinkt zij op
de kniên, met voorwaarts gestrekte armen, die den mantel eenigzins van 't onderkleed verwijderen, maar weldra langs het lichaam
nederzinkende, alleen aan de palmen der handen nog eene kleine
beweging naar voren toelaten, terwijl het lichaam zelf achteruit
gebogen op de voeten blijft rusten, het hoofd zich lichtelijk buigt,
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de oogen zich neder slaan, tet wijl zij zich onderwerpt aan 't woord
des engels. De tegenstelling van glans en duisterheid geest aan
het geheel iets tooverachtigs.
De halfzichtbare gestalte vPrmeerdert die betoovering ; de tutdrukking der H. Maagd is edel en eenvoudig, Met alledaagsch,
met onbeschaafd, maar verraadt eenen eenvouiligen, natuurlijken
geest. Een fijne lichtboog duidt zinnebeeldig het bovennatuurlijke
van den toestand aan.
Hier ligt eene poging v66r ons, om de tooneelen der gewijde
geschiedenis zoo voor te stellen, als waren wij daarbij zelven
tegenwoordig.
Het zinnebeeldige in kleederen en houding van Maria en den
engel is ter zijde gelaten en daarmede ook het realistische van
den met koorklp gedekten en leliedragenden engel der XVI e eeuw.
Hoecker heeft de bovennatuurlijkheid der gebeurtenis bier met
geloochend, integendeel aan de voorstelling eene meer mystische
kleur willen geven dan de van Eycken en Memlincs dit ooit
hebben ged aan . Hoecker is daardoor wel minder naief, maar ook
natuurltjker dan de kunsttraditie ons verhaalt. Het verlaten Bier
traditioneele naieveteit, het gevoel wat bier is uitgedrukt en het
effect zullen menigeen behagen en stichten, aan menig ander, door de
mengeling van natuurlijkheid en ascetisme, wat theatraal schijnen.
Niemand echter kan er een protest in zien tegen het geloof
aan die bovennatuurlijke gebeurtenis, daarom zij dit kunstproduct
ter vetsiering der christelijke huiskamer aanbevolen.
Joseph II et la Revolution brabanconne. Etude historique
par le Pere L. DELPLACE de la Compagnie de Jesus. Bruges, 189o.
« De honderdjarige gedenkdag der Brabantsche Omwenteling » —
onder deze benaming staat de opstand der Zuid-Nederlanden in
1789, tegen het vorstelijk gezag van Jozef II, in de geschiedenis
bekend. Hij is schier onbemerkt. zelfs bier te lande, voorbijgegaan,
terwul het eeuwfeest der groote Fransche Revolutr: alle gemoederen in beweging bracht en allerwegen met drift werd besproken.
En geen wonder! « De Revolutie, zegt Dr Nuyens zeer scherpzinnig, is geene bijzondere Fransche gebeurtenis ; zij is eene Europeesche met minder dan de Reformatie der XVI e eeuw ; zij had
een kost-nopolitisch karakter... »
Keizer Jozef II, men heeft het reeds meermaals herhaald, was
de voorlooper der Revolutie, deze gewelddadige omwerping van
historische staatsinstellingen ; radicale verandering in de verhouding
tusschen vorst en yolk, tusschen Staat en Kerk.
Aan eene onberaden rieiging tot uitbreidtng van onbeperkte
heerschappij paarde de Keizer eene sterke neiging tot de begrippen
der Fransche philosophic. Hij streefde naar 'n een en onverdeelbaar
Oostenrijk : de grenzen door natuur, taal, zeden en godsdienst
getrokken tusschen de volkeren zijner erfstaten, zou hij met eene
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enkele pennestreep uitvagen; Kerk en Onderwijs dienstbaar maken
aan den Staat, en den Staat ondergeschlkt aan zijne vorstelijke
almacht,
De Brabantsche Omwenteling was een krachtdadig verzet van
ons yolk tegen vorstelijken willekeur en centraliseerend , hervormingsplannen. De Belgen bleven met taaie volharding vasthouden
aan grondwetten, overleveringen, gewestelijke en gemeentelijke
vrijheden, aan kerkelijke en burgerlijke voorrechten ; aan het zelfbestuur van Gewest, Stad en Dorp.
« La souverainete absolue de l'Etat kait le principe commun
de la politique revolutionnaire gallicane et de la politique faronienne. Qu° cette souverainete despotique s'exerce par le Prince,
ou qu'elle s'exerce, selon la theorie de Rousseau, par la majorite
du peuple, la méme consequence en resulte, le renversement des
belles theories de la theologie chretienne, et l'oppression, par le
Diu-Etat, de l'Eglise et de toutes les sages libertes dont elle a
toujours etc la gardienne vigilante. » (p. 129)
Het ware moeilijk nauwkeuriger de politiek van Jozef II te
kenmerl,en als op bovenstaande bladzijde. Te recht heeft men de
Keizer ( een Revolutionnair op den troon » genoemd.
Helen dat het eeuwfeest « der onsterfelijke beginselen van 89! »
zoo luidruchtig gevierd werd, komt het boek van Pater Delplace
le goeder ure , 't is niet slechts een verdienstelijk, maar een hoogst
nuttig werk. Deze studie zal vele vooroordeelen doen verdwijnen,
vele dwalingen te recht wijzen, personen en feiten, door de scheeve
voorstellingen van geschiedschrijvers als Gerard, Borgnet en Juste,
-onder een valsch daglicht geplaatst, naar waarde doen beoordeelen.
Eene beknopte maar kernachtige studie over de staatsinrichting der Oostenrijksche Nederlanden, over hunne grondwetten,
keuren, vrijheden en voorrechten, over hunne verhouding tegenover den worst en tegenover de andere Staten der Oostenrijksche
monarchic, dient tot inleiding aan het historisch vet haal der
gebeuttenissen, en zal wellicht met evenveel vrucht en belangstelling gelezen worden.
Wat al dwaze vooroordeelen over den toestand des vaderlands
vOor de Fransche Revolutie vonden niet ingang bij onze landgenooten ! Lezen wij niet tot in schoolboeken toe, dat onze gewesten
zuchtten onder vreemde heerschappij, tot dat in t83o het uur der
verlosstng uit het slavenjuk des vreemdelings was aangebroken,
terwijl integendeel waarheid is, dat onder Oostenrijk de ZuidNederlanden vrije en onafhankeltike, zelfstandige landen waren
gebleven, « welke schoon zij denzelfden prins hadden als Hongarien, Bohemen en Oostenrijk daerom met in gemijnschap waren
met de andere Staeten aen dit opperhoofd onlerhoorig; » als de
advocaat Balsa — een Vonckist en Franschgezinde nogtans -reeds in 1790 deed opmerken. (Beroep tot de Staeten, blz. 68.)
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En in deze onafhankelijke gewesten was de burger niet prijs
gegeven aan vorstelijken willekeur. Reeds van ouds waren de
Belgen in 't bezit van vrijheid van persoon en haardstede, vrijheid
van eigendom en vrijheid van taal ; zij stonden te recht voor
hunnen eigen rechter en werden gevonnisd volgens wet en gebruiken; zij stemden, door bemiddeling der Staten, de belastingen en
beheerden de gelden door hunne gewestelijke gedeputeerden ; zij
verhoovanrdigden zich in gemeentevrijheden en kerkelijke voorrechten even talrijk als verscheiden.
Jozef II poogde deze staatsinrichting wederrechterlijk te verstoren ; de Zuid-Nederlandsche gewesten van hunne onafhankelijkheid te berooven en ze te verdeelen als ondergeschikte provincien
van een vorstendom, een onverdeelbaar Oostenrijk ; om tot dit
oogmerk te geraken zou hij grondwetten, vrijheden en voorrechten
vernietigen, Kerk en Staat, aan zijn vorstelijke autocratie onderwerpen.
De Brabanders, zich beroepende op de Blijde Inkomst, keerden
geweld met geweld, geraakten in opstand en zworen den meineedigen vorst af.
Was de opstand van het yolk tegen den vorst wel wettig?
vraagt de Schrijver zich af en aarzelt te antwoorden. Maar indien
dit recht tot opstand niet duidelijk in 's lands grondwetten geschreven stond, dan toch mochten de Belgen zich beroepen op de
mogendheden, onderteekenaars der vredesverdragen van Utrecht
en Rastadt, welke de onverdeelhaarheid des lands, de vrijheden
en voorrechten der burgers gewaarborgd hidden. Want niet alleen
door een erfrecht, dat betwist werd, maar nog door het recht van
verovering was de Oostenrijksche tak der Habsburgers, door bemiddeling van Pruisen, Engeland en d. Hollaadsche Republiek in het
rustig bezit gesteld der Zuid-Nederlanden.
Misschien, indien de geleerde geschiedschrijver de diplomatische handelingen van de partij der Staten, de dusgenaamde
Statisten, met de hoven van Pruisen, van Engeland en de Republiek der Vereenigde Provincien, wat nauwkeuriger had nagezien,
zou hij een gunstiger oordeel over de Brabantsche Cmwenteling
uitgebracht hebben. Doch wij zullen deze zaken ongeroerd laten,
anders werden wij Licht tot e ,me twistrede medegesleept, die bier
niet te huis behoort.
Zeggen wij liever, dat het verhaal der gebeurtenissen met
historische juistheid worth voorgedragen. Met veel doorzicht en
scherpzinnigheid ontleedt de schrijver de beginselen en strevingen
der Staatspartijen. De eenen hielden, niet zonder halsstarrigheid
aan oude grondwetten, aan verouderde voorrechten, zelfs aan misbruiken vast, terwij1 de anderen het beginsel van volksouvereineteit vooruitzetten, en den Staat wilden herinrichten volgens de
beginselen der Fransche philosophisten.
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Hieruit ontstond tweespalt, burgeroorlog en ondergang van
het gemeenschappelijk gemeenebest der Zuid-Nederlanden.
De oorsprong der staatspartijen, die ten huidigen dagen nog
het vaderland verdeelen, klimt tot de Brabantsche Omwenteling
op, en niet zonder inzicht houdt de schrijver zoolang stil bij de studie
van het ontstaan, de ontwikkeling, de streving, beginselen en uiterlijke gedaanteverwisselingen dezer gezindheden, als eene waarschuwing voor iederen staatsburger het wel meenende met het vaderland.
Dit vluchtig overzicht is meer dan voldoende, om het boek
van Pater Delplace bij onze lezers aan te bevelen. Het is het
werk van een denker, een bezadigd en gewetensvol geschiedschrijver.
En vermits de schrijver hoofdzakelijk voor oogmerk heeft de jonge
mannen onzer colleges en hoogescholen over een veelbewogen
tijdvak in te lichten, de beginselen en het doel der staatspartijen te ontvouwen, zou het misschieo niet schaden, indien de
hartader wat warmer klopte voor het vaderland.
Men neme het niet euvel op indien wij niet ten volle kunnen instemmen met de slotrede van deze, anders zoo wel doordachte stmlie
c, Par leur annexion a la Republique (francaise) les Beiges echapperent definitivement au joug de l'Empire autrichien : ce fut un bien
relatif, car 13s erreurs tebronie.-4nes, qui rendaient ce gouvernement si
funeste a l'Eglise, se couvraient d'un voile de christianisme trompeur. Les principes de 1789 etaient plus ouvertemeut anti-chretiens et par la meme moms dangereux. » (pag. 170.)
De Feller drukte in 1792 nagenoeg in zijne briefwisseling
hetzelfle gedacht idit
« Il n'y a point a balancer entre les fourbes autrichiens et
les Francois enrages; ceux-ci me sont infilliment preferables. Quand
le coup sera fa t notre bon peuple s'orientera peut-titre. Il voudra
ce qu'il veut et it sera difficile de detruire la religion chez lui.
Dans tous les cas ii n'arrivera que ce qui arrivera egalement et plus
sfirement encore par les Autrichiens... » (Feller's Briefwisseling .
Hs. 5 der Burg. Bibliotheek.)
Maar nu vragen wij ons of was de invloed der tachtigjarige
regeering van de Oostenrijksche Habsburgers, niettegenst:Jande
openlijke en heimelijke begunstiging van Staatsjansenisme, wel zoo
nadeelig voor de verbastering van den volksaard, het zedelijk en
godsdienstig bederf der natie, als de twintigjarige heerschappij van
Franke ijk ?
De overheersching van Frankrijk vernietigde voor goed de
historische staatsinrichting der Nederlanden, en ma ikte in 1815
alle poging tot hereeniging bijna onmogelijk. Zij ontaardde niet
alleen het volliskarakter, maar stikte de lanitaal in de vlaamsche
gewesten ; zij zaaide alone ongeloof en zedebederf; zij verbreidde
onder het yolk de verpestende beginselen van het philosophisme
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die tot in de onderste hgen der samenleving doordringende, het
hedendaagsch Staatssocialisme hebben in 't leven geroepen.
Met die erkele voorbehouding durven wij deze geschiedkundige studie, als een werk van onverdroten vlijt in het nasporen
van historische oorkonden, van rijpe overweging, en bezadigd
oordeel, volmondig aanprijzen.
L. MATHOT.
Nordische Fahrten, Durch Skandinavien nach S E Petersburg.
Skizzen und Studien von ALEXANDER BAUMGARTNER, S. j. XVIII, en
552 Hz., gr.-80 . Freiburg, Herder, i89o. mk. 9 (fr. 11,25), gebonden mk. 12 (fr. i6).
't Is een waar genoegen een work als dit aan te kondigen,
dat in alle opzichten — zoowel v■ at den inhoud, den vorm, de
typographische uitvoering en de smaakvolle afbeeldingen betreft
— eene eerste plaats beslaat in de werken over law).- en vo i kenkunde, in de laatste jaren aan 't licht verscheoen.
Het is verder eene ware vreugde zulk werk welkom te heeten,
dewijl daaruit de geest van een lezend publiek spreekt dat nog
iets anders weet te schatten dan de oppervlakkige verhalen van
verstrooiingslectuur van den dag.
Dlt werk leert, spant, verstrooit, vermeidt, al naar de wijze
waarop het wordt gelezen ; het spreekt tot de verbeelding, geeft
aanleiding tot studie van allerlei aard al naar den geest des lezers.
Heil het land, waar de beschaving groot genoeg is, om voor
dergelijke werken uitgevers en troopers te vinden!
En het is reeds de tweede proeve van dergelijk werk, (1) welke
ons door de heeren Baumgartner en Herder binnen korten tijd
wordt gegeven. De studie is oorspronkelijk in eenvoudigen vorm
in de Laacher Stimmen verschenen. Thans is het werk versierd
met tachtig afbeeldingen in den teks1 — prachtige landschappen,
volksfeesten der Lappen en Finnen, proeven van bouwkunst
(zoowel de houten kerken van Noorwegen als de prachtkerken
van Throndjem, Lund en Upsala), kerkelijke en burgerlijke oudheden, enz. — die ons op klare wijze de heerlijke schatten onthullen welke Skandinavie in vroegere eeuwen heeft verzameld en
ons door den schrijver met een talent geschilderd worden, waardoor hij von Buch, Mtigge, en andel en, die zich met het onderwerp bezig hielden, voorbijstreeft.
Bijzonder voelt de schrijver zich aangetrokken door de beschrijving van het aloude kerkelijk leven der bevolking.
Hij treurt te recht dat (niet zoo zeer door den geest van

(I) Island und die Farber verscheen verleden jaar op dergelijke wijze uitgegeven.
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kerkelijke hervorming, maar vooral door de gierigheid en de
roofzucht van de regenten, bl. 243, vlgg.) een oneindig aantal
kostbare kunstwerken is vernietigd ; doch de schrijver vet zuimt
ook met bij diezelfde gelegenheid te verhalen, hoe in nieuweren
tijci , de Luthersche zelven een voorbeeld van gerechtigheid geven,
door de erkenning der verdienste van hetgeen van katholieke
zijde, zoo wel wat de kunstbeschaving als de inrichting der scholen
betreft, voor het heil des yolks is gedaan. Bovenal getuigt het
van onafhankelijken, waarheidslievenden zin, wat de luthersche
geleerde Claes Annerstedt, opperboekbewaarder der hoogeschool van
Upsala en Rijksgeschiedschrijver, ter gelegenheid van het jubelfeest der hoogeschool aldaar (1877) heeft te boek gesteld, om de
rechtvaardigheid aan te prijzen in de beoordeeling van hetgeen, in
de eeuwen voor Luther, in Zweden voor de beschaving en de
welvaart des yolks is geschied (bl. 336, vlgg.).
Kortom het werk van Baumgartner is leerrijk naar alle zijden
en eene schoone bijdrage tot de kennis der geschiedenis van het
Noorden van Europa en zelfs dienstig ter verbroedering der volken
opgevoed in uiteenloopende geloofsbegrippen.
Coup d'ceil historique sur l'ordre benedictin en Hollande
avant le protestantisme par Dom. WILLIBRORD VAN HETEREN,
0. S. B. de rabbaye de Maredsous (Extrait de la Revue benddtctine de Maredsous).
Under steund door de beste bronnen geeft de schrijver een uitmuntend en volledig overzicht van het ontstaan der kloosters van
H. Benedictus, sedert het prediken van het Evangelie in de
Noordelijke provincien. Van provincie tot provincie doorloopt hij
het land en geeft een groot aantal weirng bekende bijzonderheden.
Wij hebben hier den grondslag voor de bewerking van monographieen dier abdijen, en de beschouwing van hunnen invloed op
de' zeden en de ontwikkeling des lands, in de eeuwen van 600
tot 15oo.
De schrijver spreekt ten laatste van- 't Leem in Friesland, Bieselingen in Zeeland, Anen in Drenthe en Werum in Groningen,
waarvan men niet zeker de verhouding tot de orde van H. Benedictus kan bepalen.
In het jaar 2000, door EDW. BELLAMY ; vertaling door F.
Amsterdam, S. L. van Looy, 189o, 268 blz.

VAN

DER GOES.

Och, waren alle waters wijn,
Mijn lief ik ging u vragen !
Was de wereld maar niet zooals de wereld is, dan zou Bellamy een propheet, een Verlosser kunnen heeten. Maar o, jerem !
Utopieen ! Vrome wenschen, om in de plaats van Ai allow, Infanterie, Cavallerie, — Vrijhetd, Gelijkheid, Broederschap te lezen en
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te plegen zijn reeds meermalen verschillenden vorm, onder
verschillende omstandigheden gedaan, en altijd zijn die wenschen
verijdeld, altijd zijn die pogmgen misgeslagen. Pla'o, Thomas
Morus, Campanella in zijn Zonnenstaat, Baco in zijne Sevaramben, Cabet in zijne ReiTe naar Icarie heeft Bellamy tot voorbeeld
kunnen nemen. De bekende democraat Bebel heeft in zijne Frau
bijna hetzelfde geschreven als Bellamy, maar deze schrijft eenen
aangenamen roman, gene is eenvnudig snijdend koud.
Het zou een prachtige tijd zijn waarin de balans tusschen
denken en werken, vermogen en onvermogen, bezit en behoefte
zoo hoog gehouden wierd, dat elk steiveling ei bij nederknielen
en zijn streven daarnaar richten konde, als naar eene onfeilbare
wetgeving; offerende evenzooveel voor anderen als voor zich zelven,
werkende om, de menschheid te voeden, winnende om des te
beter uit te geven. Eene prachtige gedachte, die gedachte van
gelijkheid op de wereld, gelijk de zielen gelijk zijn voor den
Almachtige !
Maar die brave Bellamy heeft vergeten bij zijne voorspellingen zeven punten in aanmerking te nemen ; deze punten zijn
Hooveerdigheid, Gierigheid, Onkuischheid, Nijd, Guizigheid, Gramschap en Traagheid. Zoolang deze eigenaardigheden niet verdwijnen
(en zij bestaan zoolang als er menschen bekend zijn) zal noch Bebel,
noch Bellamy, noch een van die andere welmeenende mannen de
wereld naar zijn verlangen kunnen wijzigen.
Allen die van een wereld willen droomen waatin deze Bingen
met meer zullen bestaan, zij de lezing van het boek der heeren
Bellamy-van der Goes warm aanbevolen.
Leve de onschuld
Conciliengeschichte, nach den Quellen bearbeitet von

CARL

sechster Band, zweite, vermehrte and verbesserte Auflage, besorgt von Dr. ALoIs KNOPFLER, o. O Pt of. der
Theologie a. d. Universitat Munchen. Freiburg '/B. Herder'sche
Verlagshandlung, 1890. 12 Mk. (15 Franken)
De geschiedenis der concilien of kerkelijke synoden is voor
de kenms van de zeden, den graad van beschaving, het geheele
uitet lijke leven der menschelijke maatschappij van het grootste belang. Men kan uit de bepalingen, waarschuwingen, bedreigingen,
door de vaders dier synoden geuit den toestand des yolks beschouwen;
want met alleen wordt daarin van geloofszaken en kerkelijken dtenst
gespioken, naar de levenswijze der geestelijkheid, den toestand
der kloosters, de v‘aarde van het geld, den kunstzin, de kleeding,
de modes, allerlei kleine driften die de wereld beheerschen vmdt
men in de canones der concilten, met drooge woorden, klaar geschilderd. Van blad tot blad wordt de gietigheid, de hebzucht
bestreden, er wordt voorgeschreven dat de geestelijkheid toch
fatsoenlijk gekleed ga (Keulen, 1260, att. 4, bl. 63). Zij moge
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geene gesloten sui koos (bovenkleed) (surcotia clausa)(i) dragen,
zeker dewijl dit de mode is der wereldsche jonkers ; er worth gewaarschuwd tegen de talrijke tornoolen en andere ijdele wapenspelen, die gehouden worden terwiji de Tartaren het christelijk
land veroveren (bl. 65) op de wijze als Maerlant daarover klaagt
in Van den lande van oversee.
De eerste uitgave heeft 916 bladzijden, de tweede 1091. Hieraan
ziet men reeds dat een groot getal synoden aan de tweede uitgave
is toegevoegd. Zoo vinden wij, bij voorbeeld, zonder lang te zoeken, nu voor 't eerst eerie i j sl a n ds che synode genoemd, in het
jaar 1269 door bisschop Arnas van Skalholt gehouden; wij lezen
hoe te Parijs in het jaar 1270 door aartsbisschop Stephaffus een
aantal dwalingen als synodale uitspraak werden veroordeeld ; bij
voorbeeld deze : dat de wereld eeuwig is, dat het Leven des menschen onder den invloed der steeren staat, dat er nooit een eerste
mensch heeft bestaan, enz. Deze uitspraken komen in de eerste
uitgave op het jaar 127o niet voor. Vervolgens hebben wij eene
synode te Tarragossa, eene te Valencia, op de eerste werd, bij
voorbeeld, het dragen van metalen gespen op borst of armen aan
de geestelijkheid verboden, aan vrouwen het zogen van joodsche
kinderen ontzegd, enz. Dit geschiedde in het jaar 1273
Aldus zouden wij nog een zeker getal voor 't eerst bier aangeduide synoden kunnen aanhalen.
Van den anderen kant had de verzameling, hoe groot zij ook
reeds zij, met nog eenige synoden vermeerderd en hadden eenige
nieuwere vverken over dit onderwerp nog nauwkeurigei gebrulkt
kunnen worden, gelijk dit reeds elders (zie Finke, in Lit. Handweiser, 1891, bl. 579, vlgg.) is opgemerkt.
Wij behoeven over de verdienste van het werk niet uit te
weiden. Iedereen kent het. sedert jaren en weet met welk geduld,
welk klaar verstand, met welken geest van orde en s:hikking, op
ernstige studie gebouwd, het geschreven is.
Men vergelijke nog tot nadere inlichting over dit onder werp :
Sttmmen aus Maria Laach, 1891, bl. 1o5, vlgg. Kilnische VolksTeitung, 18 Jan. 1891, Eistes Blatt.
Summa apologetica de Ecclesia catholica ad mentem S. Thomx
••••••••••

.."••••••••••■

(I) KnOpfler vertaalt surcotia door kraag. Dat is eene kleiiie dwaling. Men moet veeleer aan een scapulier (zie Weiss, .K. ,sticmkunde, op
het woord) denken. Wat men juist door surkOt verstond kan best nagelezen worden bij Schulz, Das Hofische Leben, bl. 196 en 225 der eerste
uitgave; de tweede, in 1890 verschenen, heb ik niet ter hand. De
bedoeling der synode is du-; waarschijnlijk, dat dit over het hoofd
geworpen kleed, zonder mouwen (?) niet de onderkleeding, die cen
geestelijk karakter droeg, moest bedekken. Men verlangde dus dat
de priester in 't openbaar herkenbaar zou zijn.
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auctore FR. J. V. DE GRour Ord. Praed. Pars II. Ultrajecti.
Wed. J. R. Van Rossum.
Met genoegen geven wij een kort overzicht van het laatste
deel van dit belangrijk werk. De verdienstelijke schrijver vervolgt
en voltooit zijn wetenschappelijk onderzoek over de zoogenoemde
« Loci theologici » of bronnen, waaruit de theologie hare bewijzen
put. Aan iedere bron gaan de noodige bepalingen, begrippen en
verdeelingen vooraf, worden de verschillende zienswijzen vermeld
en getoetst, daarna volgen de theologische bewijzen met de oplossing der voornaamste twijfelingen en moeielijkheden. Deze methode
maakt het boek uiterst geschikt voor schoolgebruik. Zij toont
duidelijk den samenhang der geopenbaarde waarhe..-i en , welke
ondetling en met de hoogere beginselen verbonden elkander verkiaren en bewijzen. Aan de hand van een kundig en ervaren
leeraar, zullen de jonge theologanten met alleen eene wetenschappelijke kennis der geloofspunten erlangen, maar ook de beste wapens vinden, om deze tegen de menigvuldige aanvallen te verdedigen. De geleerde schrijver moest zich in vele vragen vooral
van geschtedkundigen aard noodzakelijk beperken ; hij kon slechts
pie verkregen uitkomsten der nieuwste onderzoekingen aanstippen;
de bijgevoegde litterature echter geeft den leeraar het middel en
de gelegenheid om enkele punten nader te ontwikkelen.
Ziehier de volgorde der hoofdstukken of Qucestiones : De Conciliis (hi. 33) — De primatu S. Petri (bl. 64) --- De primatu
R. Pontificis (bl. 103) — De vi et ratione primates R. Pontificis
(bl. 166) — D. S. Scriptura (bl. 234) — De Traditione (bl. 262)
— De Sanctis Patribus (bl. 285) — De auctoritate theologorum
(bl. 297) — De ratione naturals (bl. 317) — De philosophorum
auctoritate (bl. 327) — De historiw humance auctoritate (bl. 344).
WI) vestigen de aandacht van den lezer op het degeltjk en
helder opstel (bl. 133) over de pauselijke onfeilbaarheid. In weinige
bladzijden worden de hoofdwaarheden met hare argumenten in
i t voile licht gesteld, en de bedenkingen ten tijde der plechtige
verklaring van het dogma ook door eenige Katholieken gemaakt,
utt den weg geruimd.
In dezer voe;e beantwoordt de geleerde Lector de veel betwiste vraag omtrent de theologische waarde en bewijskracht van
den Syllabus : de Katholieken zijn gehouden de leerstukken van
den Syllabus aan te nemen. De Syllabus, in verband met de Encycliek Quanta cii . a, is niet alleen ee-e opsomming, maar ook
eene veroordeeling der heerschende dwaltngen; loch met iedere
stelling van den Syllabus is als kettertj gevonnisd (1).

(1) Zij die niet in de katholieke Kerk zijn opgevoed maken
zich mentgmaal een verkeerd denkbeeld van de beteekents en
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Bij de verkiaring van het gezag -ler theologen en van het
gebruik der philosophie in de theologie, spreekt de schrijver met
uitmuntende klaarheid over het bijzonder gezag, dat der leer van
den H. Thomas toekomt. Zijne philosophie verdient wegens in- en
uitwendige redenen de voorkeur boven ieder andere. Dit wil niet
zeggen, bemerkt wijselijk de schrijver, dat de theoloog Been open
oog heeft voor wetenschappell,ke ontwikkeling, of met minachting
op de werken van andere wijsgeeren nederziet, om uitsluitend de
thomistische philosophie te volgen, en hardnekkig iedere opinie
van den H. Thomas ook op het gebied der ervaringswetenschap
te verdedigen, o, neen ; alleen wordt beweerd, dat de philosophie
van den H. Thomas vooral ten dienste van de verklaring en de
verdediging der geloofswaarheden de voorkeur verdient. Trouwens
de H. Thomas zelf leert, dat de « naturalis philosophia propter experientiam tempore indiget » (bl. 322). Hieruit volgt hoezeer men
dwaalt, wanneer men op het gebrekkige der natuurkennis in de
middeleeuwen wijst, om de thomistische philosophic als nutteloos
te veroordeelen. Te wenschen ware voorzeker dat met de kennis
der natuur, ook de kennts der hoogere bovenzinnelijke beginselen
gelijken tred had gehouden. Maar het verwaarloozen der metaphysica is juist de kwaal van onzen tijd, die de Paus door de
studie der oude philosophic wil genezen.
Hiermede zij nogmaals het uitmuntend bock van P. De Groot
ter studie ten zeerste aanbevolen.
Dr. A. DUPONT.
Michael Servet, een brandoffer der gereformeerde inquisitie, door Prof. Dr. A. v. D. LINDE. Groningen, P. Noordhoff,
1891. 326 biz. gr. 8').
De berichten over Servets leven loopen zoo utteen dat het
niet mogelijk is, daa I uit een beeld te schetsen. Het was den
schrijver dan ook meer daarom te doen het verdedigbare of
onverdedigbare van Kalvijns handeling in 't licht te stellen. Dat

de strekking der Encyclica en van den meer aangehaalden dan
begrepen Syllabus.
Om de woorden daarin gebruikt. de oordeelvellingen daarin
uitgesproken, wel te verstaan, moet in acht genomen worden voor
welk land, in werken tijd en bij welke gelegenheid zij zijn uitgesproken. Dit wordt at te zeer vergeten. Aan hen die ztch daarover
willen initchten en daardoor de goede verstandhouding willen
bevorderen van alle diegenen welke de w a a rh e i d zoeken, bevelen
wij bijzonder h- t werk aan, zonder naam des schrijvets uitgegeven
in 1865 bij Adria,n Leclerc en Co te Parijs, onder den titel :
Recueil des allocutions consistoriales, ency-chques, enz. Da werk
is bijzonder geschreven om de bedoeling en de oordeelvellingen
van den Syllabus nailer te verklaren, door een historisch overzicht
Red.
der pauselijke toespraken.
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Prof. Dr. v. d. Linde sterk partij zou trekken tegen den Geneefschen wetgever was niet te betwijfelen, maar de wijze waaropde schrijver dit doet, overschrijdt toch wel wat de grenzen van,
den kalmen historischen stijl, die alleen den Stempel der onpartijdigheid draagt. En niet alleen in de uitdrukkingen valt v. d . Linde
Kalvijn heftig aan, diens bedoelingen worden met de zwartste
kleuren geschilderd en de reformator wordt als cen geheel zedeloos wezen beschouwd (bl. 184-215, vlg.).
v. d. Linde's beschuldigingen schijnen ons toe niet in alien
deele genoegzaam bewezen, en van den anderen kant het persoonlijk
karakter van Servet (wien eene zekere huichelarij in elk geval
niet te ontzeggen viel) niet duidelijk genoeg gekleurc. te zijn,
hetgeen, wel is waar, een gevolg is van de gebrekkige levensbijzonderheden die wit van hen kennen.
v. d. Linde heeft eene uitgebreide boekenkennis ter zijner
beschikking gehad, hetgeen met 's mans bekende geleerdheid tot
menige hoogst leerzame bladzijde heeft aanleiding gegeven. In zijne
opgave der gebezigde literatuur hebben wij, van de nieuwere
schrijvers, alleen Kampschulte's Calvin vermist.
Het is moeielijk in een ttjdschrift wel aan Zedegeschiedenis
maar dan toch in de eerste plaats aan Nedcrlandsche Tedegeschzedenis, als samenhangend met de geschiedenis der kunsten g e wijd,
over een onderwerp als het bier voor ons liggende uitvoerig te schrijven,
dewijl het vooral van theologisch wetenschappelijken Hard is. Wii
moeten ons dus met dit weinige tevi eden stellen.
Het weik zal niet zonder vrucht gelezen worden, al heeft de
schrijver ook verzuimd zich in de beoordeeling der 1 echtspleging
en der kettervervolging op het standpunt der maatschappij van
de 16e eeuw te stellen, wat hem tot de uitdrukking verieidt
dat, indien Servet drn dood heeft verdiend, een aantal professoren
van het einde der I ge eeuw niet minder den dood schuldig zijn;
hetgeen, dunkt mij, een anachronisme bevat. Ook in de defi nine
van eenen ketter volgens het katholiek kerki echt is de schrijver
te snel, en ziet de door hem zelven geschreven woorden « Haeresie
is hardnekkigheid » enz. over het hoofd (162).
Zoo draagt het werk een kenmerk van onrust hetwelk echte
in eene tweede uitgave weg te wisschen is... .. door kalmen wil
Het verdient aanbeveling wegens de nieuwe gezichtspunten en de
uitvoerige studie waarvan het getuigt.
Katalaansch in Nederland. In de vorige aflevering was er
sprake van de groote waarde der katalaansche dichtkunst, waarvan‘
de beer Johannes Fastenrath ons een bundel met heerlijke proeven
van vertaling leverde. Wij drukten bij die gelegenheid den wensch
uit, dat grootere gedichten uit die te weinig bekende wereld in
andere taal mochten worden overgebracht. En zie, zoo gesproken,
zoo beantwoord. Eerw. hr. Brouwers zal eerstdaags in onze
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bladen eene vertaling uitgeven der Atlantide van Jacinto Verdaguer,
welken onze duitsch en niet spaansch kennende lezers tut bl. 410
vlgg. der Katalanische Troubadoure hebben leeren kennen.
Atlantide, zoo verhaalt de heer Fastenrath , bl. LIII is het
dichterlijkste, rnachtigste werk der katalaansche letteren en het
eenige spaansche heldendicht der negentiende eeuw... het is eene
reusachtige schepping van een verwonderlijk krachtige verbeelding.
De oudste overleveringen der wereldgeschiedenis zijn bier op
grootsche wijze geschilderd. Verg. ook Stimm. aus M. Laach,
1891, bl. 216, vlgg.
De ondergang van den in de golden verzonken Atlantis, de
hof der Hesperiden wordt op geniale wijze in verband gebracht
met de nieuwe Atlantis, de nieuwe ontdekte wereld... die de
kostbaarste perel in den diadeem van het nieuwe Hesperien moet
worden.
Feraguer, door het yolk Mossen Cinto genoemd, is in Folgaroles bij Vich in Katalonie d. ir mei 1845 geboren. Ms kind
arbeidde hij in 't veld. Doch hij kocht zich van zijne spaai penningen de Odyssee en sloot zich gedurende de rusturen op in een
klein vertrek.
Hoe hij priester wend, hoe hij op zee zijne Atlantide schreef,
enz. kan de nieuwsgierige bij Joh. Fastenrath gemakkelijk nalezen,
of wellicht door den beer Brouwers hooren verhalen in de vertaling
die wij verwachten.
Acta et dereta sacror. concil. recent. Collectio Lacensis Auctt.
prbb. S. J. e. domo B. M. V. s. labe conc. ad Lacum. Tom.
VII Acta et decr. sacr. oecum Concilii Vat. Accedunt permulta•
alia locum. ad conc. ejusque hist spectantia. Cum indic.bus
generalibus septem voluminum totius collectionis. Friburgi Brisg.
Herder, 1890, gr. 40 XX blz. en 1920 kol. Fr. 3o,00
Er zijn voorzeker geene geschiedhoeken waarin wij de waarheid zoo op der daad betrappen en de zeden als in eenen spiege I
studeeren kunnen, gelijk de handelingen of canones van kerkvergaderingen. Zij schenken ons een levendig beeld van den toestand der
maatschappij, hare voortreffelijkheden en hare gebreken.
Het laatste romeinsche concilie, het « Vaticaansche » genoemd,
treedt niet in vele onderdeelen en bijzonderheden van 't maatschappelijk en kerkelijk leven, dewiji het door de ttjdsomstandigheden opgeschorst is, nadat eenige hoofdpunten waren behandeld
en vastgesteld.
ledereen weet dat hetgeen dit concilie van anderc dergelijke
vergaderingen bijzonder onderscheidt, de vaststelling is van de leer
der pauselijke onfeilbaarheid. Er zijn adders betrekkelijk weinig
vraagstukken aan de orde van den dag geweest Zoo worden de
Acta en Decreta van het concilie dan ook in 250 bladzijden of
5oo kolommen nedergeschreven, terwijl al het overage wat dit deel
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bevat, uit briefwisseling, Documenta synodalia, Documenta historica,
enz. bestaat, waaruit ondertusschen ontzachlijk veel menschenkennis straalt, veel ervaring op te doen is, voor het huidige, zoowel
als voor het volgende peslacht, en daarvoor een waar stuk
zed egesch i edeni s bevat, waaruit niet alleen voor godgeleerden
maar ook voor ongewijde geschiedschrijvers, ja voor de geheele
leekenwereld allerlei te leeren valt.
Als men zich herinnert met welke moeielijkheden het concilie
te kampen had, zal men zich een denkbeeld maken van het gewicht
wat de voorgeschiedenis der vergadering voor den tegenwoordi- en
en voor volgende tijden heeft.
Wanneer men de verscheidenheid der meeningen van de aanwezige bisschoppen en andel e prelaten bestudeert, en dan weder
het verschil van dezen met de stemmen der verschillend e voortbrengselen van de pen, waaronder de best gezinde voorkomen,
krijgt men meer en meer den indruk dat bier niet alleen de
vroomheid en de wetenschap van eenige enkelen den uitslag heeft
gegeven, maar dat de geheele denkende, katholieke wereld bier
heeft medegestemd.
Wij leeren natuurlijk ook het Nederlandsche episcopaat en
diens werking in alle bijzonderheden kennen. Aan 't hooid staan
de Aartsbisschoppen van Mechelen en Utrecht, eensgezind met
hunne bisschoppen en eenen anderen prelaat, op bijzonderen wensch
van Pius IX near Rome geroepen.
Wat de inrichting van het werk betreft, past het woord meesterlijk daaror in vollen zin, en is veel hooger te schatten dan dergelijke werken van Friedberg, Friedrich, Cecconi, enz
Wij hebben eenen overvloed van oorspronkelijke bewijsstukken;
zelfs uittreksels van het dagboek van keizer Frederik, en Bismarcks
opmerkingen daaromtrent.
Groote vlijt en nauwkeurigheid is ook op de registers aangewend, waardoor, zeide Behmer in zijnen tijd, een boek eeist
een goed boek wordt.
Door die registers, welke zich over de zeven deelen uitstrekken,
kunnen wij gemakkelijk leeren wat (hetgeen juist in de Dietsche
Warande past) door de nieuwere keikvergaderingen ter verheffing
der schoone kunsten en vooral der muziek in de kerk is besproken,
en v oorgesch rev e n — voorschriften, terechtwijzingen, goede
raad en wenschen, die nog maar al te zeer in den wind worden
geslagen.
Letterkundig Jaarboek voor 1891. Amsterdam, G. N. Prem.
Wij begroeten met veel genoegen dezen tweeden jaargang.
Men vindt daarin veel wetenswaardigs en allereerst de Verhandeling
van Max Rooses over den huize Plantyn-Moretus, met eene plaat
versierd. Wij worden ingelicht over de letterkundige vereenigingen,
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de namen van letterkundigen ; wij hebben eenen kalender met
sterf- en geboortedagen, eene opgave van tijdschriften, enz. enz.
Het papier is zeer goed en de druk recht sprekend.
Doch waarom geen register of tafel aan het boek toegevoegd?
Voor een' luien mensch, gelijk de schrijver dezes is dit zulk eene
gemakkelijke wijze van kennismaking. Deze is toch het allereerste
doel van den uitgever. Verder hebben wij, bij dc bovengenoemde
lijsten, wel eens aan eenen scheepsdoctor, en zijn spreekwoord :
« God zegene den greep » gedacht, want, welke zorg ook aan
namen en titels is besteed, wij missen er velen die vrij algemeen
bekend zijn. Nu, 't volgend jaar beter! Onvermoeide arbeid komt
alles te boven. Wij vin/len hier toch vele zaken, die wij elders
vergeefs zoeken. Daarom : « Welkom n.
Kunstkroniek. Associatie met premien. Lectuur voor de Huiskamer, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone
Itunsten, te Leiden bij A. W. Sijthoff, gr. f'.
Reeds zijn zes afleveringen van dit hernieuwde tijdschrijft
verschenen. De eerste aflevering bevat eene aangename novelle van
den gunstig bekenden Gerard Keller. De platen zullen in dit
tijdschrift een hoofdzaak zijn. De groote meesters zullen daarvoor
hunne werken ten dienste stellen ; in elke aflevering verschijnt
een groote, schoone lichtdruk. Het omslag bevat eene belangrijke
menigte kunstberichten, en, last not least, de inschrijvers ontvangen
een zilveren koffi- en theeservies van 1200 gulden waarde, tafelzilver, een pianino, enz. enz. kortom, alles wat het hart en het
buishouden begeeren kunnen, — misschicn (wij zijn niet in de geheimen) ook nog een lief en rijk meisje tot vrouw! Als.. men maar
geluk heeft! Prijs f. io voor 5o vellen druks.
Annales de la societe d'archeologie de Bruxelles. Memoires, Rapports et documents. Publication periodique IV. Livr. III
et IV. Librairie speciale d'architecture etc. Bruxelles, E. Lyon-Claesen.
£)eze aflev. bevat de merkwaardige studie van den beer Gosset
.over Les coupoles dorient et d'occident, met een groot getal afbeeldingen, waarin de schrijver zich beroept op het gersg van Leo XIII
voor den koepelbouw op eens veelhoekige kerk (bl. 384
en 389).
Hij spreekt niet zonder voldoening van l'affaissement du style
ogival... et son exuberante floraison.
En dan... « Le St. Pierre de la capitale des Papes, devint
le modêle de toutes les eglises a construire en occident. Chaque
pays, chaque vine, chaque abbaye voulut avoir une coupole sur
le plan de Saint-Pierre. »
Die verlangens zijn in elk geval nooit aan den dag gekomen 1
Wij zouden gaarne de bewijzen daarvan zien. Al heeft ook Londen
zijn S. Paulus.
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Een aantal kleinere verhandelingen van de heeren de Baye,
Bouton, Combaz, Cumont, De Munck, de Nahuys, Destree, van
den Gheyn, Hagemans, de Loe, Lucas, Saintenoy, Serrure, de
Raadt, Rutot en Van den Broeck, Mph. Wauters, enz. sieren de
bladen dezer aflevering, overal sprekende van ernst en vlijt in de
studie.
Annuaire de la Societe d'archeologie de Bruxelles, 18gi.
Bruxelles, Vromant, 189i. 87 blz.
Behalve de verslagen van den algemeenen secretaris en den kashouder, cl?, doodenlijst, de lijsten der leden, enz. enz, vinden
wij, aan 't einde van het boekdeel aanwijzingen voor hen die
willen medewerken tot vereeuwiging der grafsteenen, welke in
ons land zulk eene merkwaardige bijdrage kunnenn leveren tot
de kunstgeschiedenis, enz.
De wijze waarop de sieraden der grafsteenen overgebracht
worden op papier (geene moeielijke taak 1) wordt hier uiteengezet.
Fen zeer practisch artikel 1
Rapport d. 1 S. Wij wijzen hierbij tevens op het verslag van de
werkzaamheden der Societe, gedurende het jaar 1890, opgesteld
door een der secretarissen, den beer J. Th. de Raadt.
Wij leeren daaruit den belangrijken voortgang van het Bezel.
Schap kennen en den ijver die hare leden bezielt.
1. Le triptyque de la famille Micault, par J. THEOD. DE RAADT.
hebben hier het vervolg eener beschouwing van de famtlie
NI 1.:ault, welke reeds elders (Ann. de la soc. d'arch. de Brux.
Ill, 97) is besproken, Merkwaardig is nu dat de oorkonde, welke
van het middenstuk der schilderij spreekt, gevonden is : de opwekking van Lazarus, welke weestal aan Michel Coxie wordt
toegeschreven.
De dagteekening van het triptiek wordt in bovengenoemd
geschrift ook nailer b2paald — eene moeielijke taak, omdat de
Opwekking zoek is geraakt. Mocht het geheele triptiek. weldra
weder in zijn geheel zichtbaar worden.
Wij

2. Les Seigneuries du pays de Malines. Keerbergen et ses
seigneurs. Gand, Vander Haeghen, 1889. 142 blz.
Keel Bergen is sedert de 13° eeuw in het bezit van het geslacht
Berthout. Berthold v. Berlaer (Verg. Dietsche Warande, 1890,
bl. 351) was ook beer van Helmond. Al wat Keerbergen voor
wapenkunde en andere takken der oudheidkunde gewichtig maakt,
wordt door den schrijver behandeld en met bewijzen uit de bronnen
bevestigd, welke van het a trtsbisdom afgekabbeld en door den
schrijver met groote zorg en vlijt vergaderd zijn.
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3. Armorial brabancon. Recueil d'armoiries inedites, par
Bruss. Vromant, 6o blz.
Dit werk bevat meer dan 700 onbekende wapens van brabantsche familien, in het rijksarchief van Brussel, uit de abdijen
van S. Pieter van Park en S. Geertrui (Leuven), Nazareth (tier),
S. Bernard (Hemixem), van Roosendael (Kaelhem), S. Michiel
(Antwerpen) verzameld, en geene herhaling van Bosmans, Rietstap,
enz. De Raadts geschrift vult ook de bestaande lijsten der Leuvensche schepenen aan, en toont opnieuw de gestadige vlijt des
bewerkers.
J. TH DE RAADT.

L'ecriture musicale ancienne, (Verg. Ann. d. I. Soc. d'arch.
d. Brux. 1891.)
Een belangrijk onderzoek naar het aloude notenschrift, met
een steendrukplaat, welke het overzicht vergemakkelijkt.
Graaf Maurin Nahuys, de begaafde, oudheidkundige schrijver
hield over d it onderwerp een voordracht in de Societe d'archeologie de
Bruxelles, en geeft ons bier de vrucht zijner studie ; hij leidt
ons aan de hand van Meester Gevaert en anderen, door de donkere paden der aloude muziekwereld.
De schrijver sluit zich aan bij de jongste bewering des
geleerden stafvoerders van het Brusselsch Conservatorium ten
opzichte van den oorsprong van den Gregoriaanschen zang — een
vraigstuk wat zich langzamerhand opheldert, door de vlijtige studie
der vaders 0. S. B.

3nQouti van tiibotriffen.
Belgie.
Belfort (Het). N° 3. Cap : Maerlant. Broeckaert : Dr. Koch.
Danco : L,kkrans voor Pr. Boudewln. V. Ronslê : Talen in Congo.
Biekorf. N" 19-24, 1-4. G. Gezelle : Dat vinnig vlaamsche
bloed; De Leeuw der Gulden Sporen. Ste Godelieve. De scheeve weken
(November). Lathyrus (Geeraardsbloemtje). Gezelle's Geestel. Liederen,
Chrysanthemen. Lampernisse. Rik en Rugge. Cornelis Cansele, 146o.
Germ. oorspr. d. Karlingen. Aloys-Alewijn. Bruischaal d. Gezelle :
Het meezeken; Bonte Kraaie. « Den Spiegel » (1569). Friesche-vlaamsche
woorden.
Bulletin de la Soc. Roy. de Gêographie. XIV, 3. L. prov, esp.
de Murcie Et d'Almêrie. Le Congo en 1890. Cult. de 1. cochenille.
Phènom. vulcan. en Europe. XV, 1-2. Wauwermans : Henri le
Navigateur et ]'Acad. portug. de Sagres. Baguet : Tradit. et mythol.
d. Indiens du Brêsil. Castilho : La prov. portug. de Mozambique.
Dicht- en Kunsthalle, N° 6. Sapho naar Grillparzer. J. Winkler
Prins.
Federation artistique. N°' 13-19. Siegfried. Boulenger, Artan,
Dubois. Acoustique : l'anche libre. Mission d. music. need. en Espagne.
Analyse archeol. de la tour d'Anvers. J. Lies, p. E. Lefêvre. t A. Dupont,
J. Verhulst, E. Blauwaert.
Loquela. N° 1. Aafsch, beieren, boftrek, drakebucht, gremelinge,
kletswaschte, langelippen, lonken, malegewin, pamperen, paplammeren,
poesteren, pratere, rut, sterfput, sterfvat, teildere, toeonthier, versobbedobben, wztteberd, wupizer, zoegen.
Magasin litteraire. Janv. Ritter : Bucarest et Filaret. Lelong :
Maurice Maeterlinck. Guerin : Christophe Colomb devant les Taureaux,
p. L. Bloy. Destrêe : Henry De Groux.
Museum (Kempisch). No 11. Goedenisboek v. 1655, Turnhout.
De Raadt : Duffel, Ghee en h. heeren. Welvaarts : Voogdij v. Molle.
Museum (Nederl.). N°' 1o. Nederlandsch tooneel to Gent,
1840. Gittee : Voorstellingen bij wilden en beschaafden. Swarth : H. Ram's
Gedichten.
Revue de 1'Art chretien. N° 1. Helbig : Hist. de Part pend
la .Renaiss. L'Italie. Les Primitifs, p. E. Mintz. Mordtmann : Topogr.
de Constantinople. Delattre : Lampes chrêt. de Carthage. Vie de St Yves,
p. Bonnejoy.
Revue Generale. Fevr..Mars. Woeste Les vagabonds et Dom
Bosco. Van Keymeulen : L'esprit franc. pend la Rev. De Renesse
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L'abbaye d'Ossiach. De Monge : Oct. Fenillet. Kaiser : Siegfried.
Memoires du V"' de Melun. Buet : Barbey d'Aurevilly, critique.
Rond den Heerd. I\T" 16-18. Oudvlaamsche namen. Vondste te
Meenen. Inventar. v. de Kerke v. Niepoort, 1499. Landen rudder
metter zwane. Het Belfort te Brugge.

Toekomst (De). N" 1-2. Bodenstedt : Puntdichten uit iifirza
Schaffy. De Mont : Gedichten v. A. Sauwen. Gittee : De Oude Heer
Smits. Hamerling's w erken. Kepper's Encyclopedic. Temmerman :
J. Jacobs. De Mont : Van Eeden's Ellen. Simons' Napoleon-Cyclus.
Volkskunde. NOS 1-2. De Walchersche boer. Nederl. klzichtspel
v. de 14e-180 eeuw, d. J. Van Vloten. Humor i. de Taal. Verloren
Maandag. St Marten, Greef en S t Nikolaas. De Bo's Westvl. ldioticon.
Eedaflegging iii vroeger tiiden.
Vlaamsehe School. t K. Verlat, 169. Vox Dei, drieluik v.
Verlat, 17o. De Angelus v. Millet, 172. Vertal. v. Chrestien de Tror's
Perceval. " -littens, tooneel. 12. De schilders Madiol, 13, en R. v.
Leemput, 16. Triptiek v. Lier, is. Gossaert's Trouw v. Ma,ia, 4.
F. v. 1,-emputten, 19. De Witt's Schildersparady's (161s), 21. H. Hymans' 4;elgique illustre'e, 27.

Nederland.
N" 21-24, 1-7. Benoit's Charlotte Corday. Chopiniana.
Benoit's Rhyn. t C. Brandts Buys; Niels Gade; Joh. Verhulst.
Dompertje. (Het) N°' 3-I Moderne pzedagogiek. M me de Lamartine Lessing. Ranke ov. Calvin. Fin de siècle.
Familieblad (Alg. Nederl.) N" 11-12-I. Kerkregisters (UdenVlagtwedde). Provenhuis te Alkmaar. Heraldiek i. h. Kaartspel. Grafzerken te Arnhem. Geslachten toe Laer, ab Angelis, Bredius, Gaeswijck,
Boonzaaijer, v. Rietschoten, v. Campeohausen, Keuning, de Ravallet.
Ad. v. Nassau. Kasteel Feltz. Wapen d. Chateaubriand en Croockenwit.
Elsevier's geillustr. tijdsch. Portr. der Koningin (met gedicht v.
Beets en Schimmel). Swarth : Hoop (sonnet). Obreen : Ch. Rochussen;
novellen door ten Brink, Emants en v. Sloten. Schimmel : Een Droom
(gedicht). Tsoe-Meiren : Onder het Oude Volk. Antheunis : Liefde,
enz. met muz. v. Nicolai. (Zie Omroeper).
Gids. N°' 2-3. Sillem : J. Verhulst. De Beaufort : Hasebroek's
Dichteralb. voor TOO Uhlenbeck : Baltische mythen. Ibsen's Hedda
Gabler. Briev. v. Multatuli II. Sachse : Noordsche schrijvers : _Rydberg,
Jens Jacobsen, Bjornson, Strindberg, Simons : Duitsche tooneelschr. :
Alberti's Brot; Sudermann's Ehre; Holz en Schlaf's Earn. Selicke;
Hauptmann's Vor Sonnenaufgang e. a. Uit Multatuli's Aleid. Van
Eden's Ellen.
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Gids. (Nieuwe) N° 3. Studies i. Socialisme. Booth's In darkest
England, etc. Verhalen v. Herodotus. De Gedichten v. Gorter, v. Eeden,
Koster, Lapidoth, Ram, v. Oye, etc. d. Van Deyssel.
Illustratie (Kath.) N os 25-31. Kard. Hergenrother. H. grootste
zeilschip d. wereld. Barlaymont, d. L. Stratenus. t K. Verlat :
Olifanten-batterij i. Indie. t Prins Boudewijn. Michel Angelo's Moses
(30 schoone platen).
Katholiek. (De) N° 3. Jansen's Thomas a Kempis. Louwerse's
Vad. Gesch.
Kunstkroniek. Associate met premien. Afl. 5-6. Les artistes
celdbres. J. Gram : De Wereldtentoonst. te Parijs. Emerson . (Zie bl. 230).
Maandbl. v. Muziek. N o 12. Berlioz' Symphonie fantastique.
Voordr. d. ouvert. v. Gluck's Iphzgenie in Aulis.
Maandbl. v. h. geneal. herald. genootsch. N°' 9-12. Geldersche gemeentewapens. De Lodensteyns, Friesheim, Olivier, v. d. Velde,
v. der Schalle. Huisarchief v. de Nienoord • Wapen v. Merkus, v. d.
Meer. Willem III en z. voorouders. Wapen v. Avereest.
Navorscher. (De) N os 2-3. Het Klokjen v. achten. Liesjedunderdag. Gorges-noires. Bilderdijkiana. Stadh. te Amsterdam. Huishoud.uitgave v. een predikant d. 17' eeuw. Hommeles. Oudem an's
Middenned. Woordenb. Anna Roemers Visscher te Antwerpen. Mn6motechnie. Seebae r.
Noord en Zuid. N o 6. Kok : Trucs in de letterkunde. V. d.
Waals : Typen uit romans v. Bosboom-Toussaint. De Beer : Verdam's
Gesch. d. Ned. Taal. Den Hertog : Potgieter's Ommekeer en Onder
de Linde.
Spectator. (Nederl.) N°' 3-9. Portretten-catalog. C. Montald's schilderijen. De Nederl. sentimenteele roman. Luther-codex. Groningsche
Volksalman. - Verhulst. Nfultatuli's Brieven. Carleton's Memoirs (1728).
Friesche volksalman. Multatuli's IVoutertje Pzeterse. De Burcht te
Leiden. - Ch. Ruelens. Meissonier. W. Geets. Rutten's Haspengouwsch Idioticon. Briev. v. Grotius aan Oxenstierna. t C. Springer.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. N° 1-2.
Van Veen's Schetsen v. h. leven onz. Geref. vaderen. De Ridderzaal te 's Gravenhage. Ov. Multatuli. Bacon's afgodjes.
Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letterk. II, 1. Verdam :
Rein; Scootlaken; Capztulaer ; Smaken ; Opdecken. Muller . Glimc .
Fredericq : De Ingnis. Sonnius ov. de Rederijkers (1551). De Vreese :
Nederl. drukken v. d. Sidrac. Worp : Joan v. Broekhuizen.
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Duitschland.
Anzeiger d. Germ. Museums. Nov,-Dec. Kaiserutkunden d. Germ.
Mus. Original-Skulpt. i. Silber, Bronze, Kupfer, Eisen, Stein, Elfenbein, Wachs, Thon . Plastik d. 17-18. Jahrh. Russ. Skulpt. d. 19. Jahrh.
Fl. Blitter f. Kath. Kirchenmus. N" 11-12-1-2. Die d.
Ckilienverein entgegenst. Hindernisse. Verwendung von Gummi beini
Orgelbau. Witt : Werke v. Hahn, Schnabel u. Brosig. (Nachlass.)
Magazin f. Litteratur. N°8 3-9. Erinnerungen an Grillparzer.
G. Hauptmann's Drama Einsame Mensehen. Taine' Orig. de 1. France
contempor. Der Decadent i. d. mod. franz. Litterat. Vasile Alecsandri.
Das Theatre Libre i. Paris. Schriften von Rodbertus. Spielhagen's
Erinnerungen ens Leben, 2. Wetz' Shakespeare v. Stand,. d.
verg-leich. Litteraturgesch. Sh.'s Sonette. Sudermann's Romane. Tolstdi's
Friichte der Bildung. Wildenbruch's Der neue Herr. Dualismus d.
Herzens. Rosegger's Erinnerg. an Anzengruber. Dtamatiker d. Theatre
hbre i. Paris : Ancey. Zola's L'Argent. Schwed. Schriftsteller : Tor
Hedbeig u. J. Lie. Schaffer's Gesch. d. span. Nationaldramas.
Stimmen aus Maria-Laach. N° 2. Beissel : D. h. Haus v.
Loretto. Duhr : Wallenstein's Schuld. Baumgartner : Die Atlantis d
catalan. Dichters Verdaguer.
Zeitschr. f. christl. Kunst. N °° 10-1 1. Schnutgen : Ceremonienschwert d. 15. J. i. Köln. Dom. Luthmer : Schmiedeeisernes Kirchengerath. Heimann : Bildercyclus i. Dom zu Hildesheim. Schnutgen :
Italien. Renaissance-Monstranz. Dittrich : Neuentd. Bild v. L. Cranach.
Munzenherger's Altarwerk. Ficker's Bildwerke is Lateran. Von Czihak :
Die HedNA igsglaser. Schnutgen : Elfenbein-Relief d. 17 Jahrh. Musee
Cluny zu Paris. Flandrischer Baldachin.
Polybiblion. N OS 1-2. Kunst d. Polyglottie, p. Wied. Lettres
de Gerbert, p. Havet. La cathe'dr. de Paris du 6 e au 12e s. p.
Mortet. Livres de compte d. fr. Bonis, march. montalbanais du 14° s.
p. Forestiê. Conies pop. de l'Ègypte anc., p. Mospero. Le Theatre
de la Faire etc., p. Drack. Rêpert. de bibliogr. bretonne, p. Kerviler.

Engeland.
Dublin Review. Jan. Edw. Wydville and Thom. Arundell. The
Maid of Orleans by the light of orig. documents. Scott's Journal.
Jesus-Christ, p. le P. Didon. L'Archeologie musicale et le vrai
plain-chant greg., p. Th. Nisard. Hefele's Conciliengrschichte.
De tijdschriften die wij niet ontvangen, zijn gedwongen
tot de volgende afleveringen uitgesteld.

Ittroeptr.
Thomas a Kempis.
Gelijk in ons Advertentieblad wordt vermeld, is het plan
gevormd, te Zwolle, waar de overblijfselen van den beroemden
schrijver der Navolging Christi berusten, een gedenkteeken ter
zijner eer te doen oprichten, bestaande in een zittend beeld,
vervaardigd naar het meest gewettigd portret van den grooten
schrijver, dat door de firma C. L. van Langenhuysen (Jan Sterck)
in het licht is gegeven. Om gemeld heerlijk doel te bereiken heeft
zich eene commissie gevormd van geestelijke heeren uit Vriesland,
Overijssel en Gelderland, en is een oproepingsbrief uitgegeven, met
het grondplan der hoofdkerk van Zwolle. Aan de zuid-oostelijke
buitenzijde van het koor zal het monument verrijzen, zeker een der
meest verdiende standbeelden welke sedert vele Laren op openbare
plaatsen aan 't y olk zijn te aanschouwen gegeven. De oprichting
daarvan is eene even nationals en kerkelijke, als dichterlijke en
populaire gedachte, waarmede wij hartelijk « Proficiat » wenschen,
en die de erkentelijkheid verdient van al wie gehecht is aan
nederlandsche kunst en geschiedenis. De namen der eerw. heeren
pastoors welke zich aan 't hoofd hebben gesteld der onderneming en
reeds eene aanmerkelijke som geld daarvoor hebben geofferd, zijn :
L. B. Mulder, Kan. Dek. te Wolvega. B. Van den Berg, te
Deventer. B. F. Mulder, te Dalfsen. W. F. Weitjens, te Joure.
G. J. J. Kerstens, te Workum. N. A. Van Balen, te Zwolle. H.
F. Schoemaker, te Arnhem. F. T. Weitjens, te Laterop.
Eene volgende aflevering der Dietsche Warande zal eene schets
brengen van de geschiedenis der werken van Thomas a Kempis.
Het komt ons eene zeer gelukkige gedachte voor Thomas a
Kempis zittend aftebeelden, al bestond ook niet de bekende
schilderij
De zittende houding (Christus, de Keizer) was ten alien tijde
eene uitdrukking van waardigheid en macht. Bovendien is zij
voor eenen Christelijken denker en schrijver veel natuurlijker dan
eene staande figuur met veder, boek of blad in de hand, gelijk
men die elders vindt.
Thomas leefde in zijne cel — een hoekje met een boekje —
dit vereere men in hem. Thomas was geen Aristoteles, geen
wandelaar, geen peripateticus, daarvoor ware de staande houding
te verkiezen.
Verder is het, dunkt ons, zeer wijs gedacht, het voetstuk
eenvoudig te maken. Dit doet de hoofdfiguur meer uitkomen.
Meest alle standbeelden, ons bekend, zondigen door opschik, door
gewemel van ondergeschikte figuren, van nimfen, engelen, van
generaals, diplomaten, en andere... halfgoden.
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Meestal is de bouw van een gedenkteeken, overgelaten aan den
beeldhouwer, welke het monument zoo rijk (I) mogelijk zoekt te
maken ; daardoor verdwijnt de eenheid der schepping, der conceptie onder den last der bijzaken. Mogen alle krullen, gierlanden, en andere heidensche herinneringen uitgesloten bloren!
Indien men niet alles aan eenen beeldhouwer overlaat, kan er
iets goeds ult worden, dat zoowel Nederland als de commissie
tot bijzondere eer zal verstrekken. (Zie Advertentie.)

Gothische, evangelische kunst.
Tegenwoordig vormen zich onder de duitsche protestanterk
twee stroomen in het oordeel over de bruikbaarheid van de kunstrichting — vooral van de bouwkunst — gelijk die van 1250 tot
1450 in westelijk Europa bestond.
Het oordeel van eenigen, vooral van eenen ongenoemde, die
een vlugschrift uitgaf (Gernsbach, 1886) onder den titel : Schriftworte und Thatsachen Tur Beleuchtung der Frage « Welche
Stellung gebuhrt der Kunst im Reiche Gottes? » is, dat aan de
schoone kunst, hoogstens met uitzondering der bouwkunst, een
minimum bij de godsdienstoefeningen moet worden aangewezen.
Een andere protestant, Oskar Mothes, een zeer bekende
Saksische bouwmeester, wederlegt deze meening in een ander
vlugschrift getiteld : « Evangelisch-kirchliche Kunst und ihre
Widersacher ». Mothes toont aan dat niet de vormen der eerste
(zoogenaamde) « Renaissance » aan den geest beantwoordt van
diegenen welke aan eene eeuwigheid gelooven. Zoo is bijvoorbeeld
de karaktertrek der gothische kunst de stofmassa te beheerschen
en met de grootste fijnheid wicht en tegenwicht der materialen
te berekenen een zinnebeeld van hetgeen de geloovige nastreeft.
Verder wijst in het 15 e deel der verzameling : « Zeitfragen
des Christlichen Volkslebens », een protestantsche schrijver op
het verschijnsel van den terugkeer der gothische vormen in de
laatste tientallen van jaren, en vraagt daarbij, of het niet in de
wereldgeschiedenis ligt dat de ontwikkeling van overtuiging schijnbaar vergeten gedachten en vormen doet terugkeeren, die door
geweldige omwentelingen waren verduisterd? Wat behoeven wij
« moderne Motive », aan eene oudheid ontleend welke met het
geloof aan de eeuwigheid niets gemeens heeft!

Kunstmanier. »
Aug. Reichensperger heeft onlangs in een vlugschrift, waarin
op de ongeloofelijke tegenstrijdigheden in het oordeel van sommig
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kunstrechters wordt gesproken, voorgeslagen de uitdrukking
Deutsche Renaissance te verklaren door « Antikischwalsche Kunst..
manier ».
Men moet opkomen tegen de geschiedschrijvers welke van
eene « Christliche Renaissance » spreken, dewijl hierin eenvoudig
eene tegenstrijdigheid ligt — eene contradictio in terminis
—welktogdachvrinlegft.
Plaatst men het woord Renaissance in Reichenpergers omschrijving, dan krijgt men : « Christliche antikischwalsche Kunstmanier ».
Men oordeele en keere bij tijds terug!

Rembrandt.
De Navorscher verhaalt (1891, bl. 42) een aardig geval uit
het leven van Rembrandt.
De kunstenaar had zich op min zedelijke wijze ingelaten met
eene zekere Hendrickie Jaghers, wonende op de Breestraat te
Amsterdam. De protocollen van den Amsterdamschen kerkraad
melden ons in d o 25 Juni, 2 Juli, 16 Juli, 23 Juli 1654 dat
Hendrickie Jaghers na drie vergeefsche dagingen eindelijk verschenen is en het feit bekend heeft; dat zij « daerover ernstelijck
bestraft, tot boetveerdicheyt vermaent en van den taefel des Heeren
afghehouden n is.
Nationale bouwkunst.
Op de zoogenaamde Romtnter heide, in Oost-Pruisen, zal de
noorweegsche bouwmeester Munthe een jachtslot of -huis bouwen
in grootte en stip overeenstemmend met het sanatorium Holmenkollen, bij Christiania. Het slot zal in Noorwegen uit bout vervaardigd en vervolgens in stukken naar Duitschland overgebracht
worden.
Hetzelfde zal geschieden met een matrozenhuis wat bij Potsdam in Oud-noordschen stip wordt opgetrokken.
Zoo begint men dan langzamerhand het hoofd te bieden aan
den vervelenden slender der 6rieksche friezen, architraven, zuilenrijen en gterlanden.
Smaak en wansmaak.
De Heer E. J. van Wisselingh, te 's Gravenhage, is, naar men
zegt « de smaakvolste kunsthandelaar welke in Nederland bestaat ».
Men verhaalt, dat hij nooit lets leelijks in huis heeft gehad en
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zijn invloed op de Haagsche kunstwereld ongehoord grout is. —
Zoo iets verhalen en herhalen wij gaarne. Hoe zeldzaam zijn de
boek- en kunsthandelaren, aan wien de slechte smaak, ter liefde
van het dagelijksch brood geene parten speelt !...
Van Wisselinghs agent, de heer Groesbeek heeft, sedert i Januari,
near wij meenen, te Amsterdam dezelfde zaak, als die zijns voormaligen patroons aangevangen. Moge het kunstzinnig Amsterdam
daaruit dezelfde voordeelen trekken als de Hagenaars uit Wisselinghs streven 1 De St. Niklaas-boeken, plakalmanakken en omslagen
van tijdschriften vloeien nog over van schreeuwenden wansmaak.
Doch zie Elseviers geillustreerd tijdschritt eens aan ! Is dat niet
prachtig van omslag ?
Op den voorgrond - levensgroote tulpen, op eene rij. Dit is
het zinnebeeld van den rijkdom en welvaart, voor een paar honderd jaren aan den geweldigen hollandschen tulpenhandel
ontsproten !... Achter de reusachtige tulpen rijzen uit de nevelachtige
verte een kerktoren, eene molen, eene brug en wat huizen , dit zijn de
vruchten van den rijkdom : men bouwt monumenten, men maalt
vroolijk en snel 't meel voor 't dagelijksch brood, bruggen buigen
onder den last der vrachten, hulzen rijzen als utt den grond...
doch alles, gelijk gezegd is in grauwe, grauwe verte, als hoop,
als visioen eener blijde toekomst.
Herleve de oude tulpenhandel!... En moge de heer Groesbeek
(die bier geen deel aan heeft) den goeden smaak der Amsterdammers helpen leiden.
De wedstrijd Willink van Collen
Nu twaalf jaren geleden wet d door den heer Willink van
Cullen te Amsterdam aan de Maatschappij Arti et Amicitice een
fonds van dertig duizend gulden gelegateerd, ten einde de rents
daarvan te doen strekken tot het houden van -vedstrijden in de
schilderkunst, door jonge kunstenaars, die den leeftijd van dertig
aren nog niet hebben bereikt.
Jaarlijks wordt dan ook een programma uitgeschreven, waarbij
het onderwerp en de grootte der inteleveren schilderijen worden
aangeven.
In de eergte jaren was het getal mededmgets betrekkelijk
Bering, doch het gehalte der inzendingen daarentegen stond veel
hooger dan dit in latere jaren het geval is geworden.
Het schijnt, dat thans elkeen, die slechts even met verf heeft
gemorst, zich « artiste » waant en moed heeft zich te meLen met
hen, die ernstige studie germakt hebben.
Ook de thans weder gevoerde strijd, de elfde, geeft daarvan
de treurige blijken. Het getal inzendingen bedroeg met minder
dan drie-en-vijftig, waarvan minstens de helft bestond in prullen
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van lutdjes, die 't maar eens gewaagd hebben, in het denkbeeld
verkeerend « men weet nooit, hoe een koe een Naas vangt ».
Het impressionisme, dat hier nog al opgang maakt onder de
jonge artisten, geett, wanneer het ni...t goed begrepen wordt, daartoe ook aanleiding. Men denkt, dat het genoeg is, met verf te
kladden.
De jury, bestaande uit het bestuur der Maatschappij, bijgestaan
door den heer Roelofs, had een moeilijke taak, om tusschen zoovelen te oordeelen.
Zij vereerde den prijs aan den heer Graadt van Roggen, voor
een « Landschap bij winter » van oorspronkelijke opvatting en
waaruit ernstige studie spreekt.
Edward Koning te 's Hage verkreeg de premie voor een
« Landschap bij herfst, » waar en schoon van kleur, eenvoudig
van compositie.
Verder waren er een aantal schilderijen die de een om deze,
de andere om die goede hoedanigheden aanspraak konden maken
op eene onderscheiding.
Dc jury koos de volgende vijf stukken : Een schilderachtige
Hollandsche plas, van Rudolf Haak. Fijnheid en frischheid van
kleur gaven hoer den doorslag. Jammer, dat de heer Haak te
veel zijnen meester Maris volgt. Aan den bekenden \V. de Zwart
viel dezelfde onderscheiding teii deel. Arntzenius schilderde een
natuurlijk wintergezicht in het Park te Amsterdam bij het vallen
van den avond, dat wel goed van effect van kleur, loch in de
-stoftage nalatig behandeld is.
De vierde is Corn. Kuypers, de vijfde Bodifee. Kuypers toont
in zijn eenvoudig slootje met wilgenboomen omzoomd, Bodifee
in zijn boe-derijtje en moestuin, eenen goeden smaak. Van deze
beide heeren verwachten wij voor de toekomst veel goeds. 't Zijn
beiden jongelui, die ernstig en bedaard schijnen te studeeren en
zich niet laten meesleepen door de heerschende mode.
D.

V. D. KELLEN.

Kerkelijke kunst.
De buitengewoon rijke boekverzameling van wijlen deken Munzenberger te Frankfort a/M. zal voor een uitgebreid publiek toegankelijk gemaakt worden. Zij bevat honderden van onbekende
vlugschriften, waarvan vele nergens antlers meer te vinden zijn,
sermoenen, enz. uit de z es ti end e eeu w. Verder komen honderden
schriften over de gewijde historische kunst voor. De catalogus
omvat twee boekdeelen.
Eere aan den edelmoedigen verzamelaar, die op 't uur van
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zijnen flood de laatste aflevering (de 8 e) onder handen had van
een werk over het Christelijk altaar. Het heeft heden reeds grooten,
naam verworven.
Bilderdijk.
De boekhandelaar C. I.. van Langenhuysen (Jan Sterck), te
Amsterdam, biedt in den Catalogus onder n° 1894 te koop een
handschrift van W. Bilderdijk, 9 blz. 80 getiteld Aen de Moedermaegd. De prijs is f. to. — (fr. 20.8o).

Wolfgang over Huygens.
Eene nieuwe uitgave van Huygens' volledige werken is op'
touw. Men weet het reeds. De uttgever zal Dr. J. A. Worpzijn. Dr. G. Kalif te Amsterdam, een der secretarissen van het
bestuur der Hollandsche Maatschappij van Kunsten en iv.3tenschappen, is een der voorvechters van de onderneming.
Hij heeft zich veroorloofd te zeggen dat Huygens' gedichten
niet alleen gelezen maar ook herl ez en moeten worden, om beterte worden verstaan. Dat neemt een zekere « Wolfgang » in den
Nederlandschen Spectator 1891, bl. 24 kwalijk, en zegt : «„Goede
poezie moet onmiddelliik begrepen worden »... « Men moet de
hersenen niet inspannen dat zij krdken. »
Em lieve, velen verstaan Tollens en toch Bilderdijk niet, velen,
van Alphen en toch Potgieter niet, velen vinden de Iliade vervelend
omdat zij niet veel meet- dan het grieksche alphabet verstaan.
Woordklanken « genieten » is met moeielijk, maar nadenken, verstaan, gevoelen is lets dmiers. En toch aldus geniet men alleencle innerlijke schoonheid.

De heeren Brouwers, Claeys, Genard, de Nahuys.
De lezers van het nieuwe prospectus en het omslag onzer
laatste aflevering hebben bemerkt welke gewicht ge uitbreiding
aan de Dietsche Warande is gegeven. Ntet alleen dat het gunstig
bekende tijdschrift De ivetenschappelijke Neder!ander zich voortaan aansluit bij de Dietsche Warande maar ook zijn hoofdopsteller,
eerw. heer Brouwers, onlangs tot lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie gekozen, en in Belgie als redenaar algemeen gevierd,
zal als nieuwe medewei ker optreden en met de heel en Dr. H. Claeys
en J. Genard, bijzonder de nieuw geoperide rubriek der Vondelzana
vertegenwoord ig en
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Verder deed het bestuur de gelukkige aanwinst van den heer
Graaf Maurin Nahuys, in 't buiten- en binnenland als penningen wapenkundige wel bekeni.
Graaf Maurin Theodoor Cornelis Florentius Napoleon
Nahuys, een afstammeling van het aloude geslacht Horstmar Ahaus
Nahuys in Westphalen, werd geboren te Utrecht den 4" November
van het jaar 1832.
Op mannelijken leeftijd gekomen verliet hij Nederland om in
zachtere streken zijne gezondheid te herstellen, die door de liefdewerken aan overstroomden en cholerazieken gewijd, geknakt was.
Sedert zijne terugkomst, zich te Brussel gevestigd hebbende,
bewees hij merkwaardige diensten aan de heraldische en numismatische wetenschap door zijne geschiedenis der penningkunde
onder Lodewijk Napoleon (1858) en die van den tijd der inlijving
van de Nederlanden hij Frankrijk (1863). Eene menigte artikelen (ook
in de Dietsche Warande sedert hare hernieuwing in 1887) getuigen van zijne vlijt en geleerdheid. Daarom zij hij door alle onze
vrienden met levendig welkom als bestuurlid begroet (1).

Aanspreker, Dooden-verklikker, Lijkbidder.
Een treurige post !... — Toch zou menige arme man in den afgeloopen winter zeker gaarne de dooden-verklikker in de kunstenaarswereld geweest! Het was, helaas een goed baantje! Met onverbiddelijke seis zijn ons van de schoonste en beste krachten in de laatste
weken weggerhaaid : de groote Schmidt, Meissonier, Chaplin, Springer,
Verhulst, Delibes, Taubert, Aug. Dupont, Blauwaert, De Swert !
Over een paar dezer voortreffelijke talenten zijn levensberichten
bij de redactie ingek.omen, waaraan wij met genoegen eene plaats
wij zen .
Frederik v. Schmidt, de groote duitsche bouwmeester is, den
Januari, te, Weenen, in den ouderdom van 65 Laren gestorven.
Schmidt is een der enkele architecten van onzen tijd welke
met die van Belgie's hallen, stadhuizen en kerken kan vergeleken
worden.
De bouwkunst onzer voorvaderen, bijzonder die der ceuwen v66r
15oo, is zoozeer versmaad, zoozeer onbekend in onze academièn, dat
een bouwmeester, die een verzoek krijgt een ander publiek gebouw
21 "

(1) Eene volledige lijst der werken van Graaf Nahuys vindt
men in een opstel van Alphonse De Witte, getiteld Medaille Nahuys, enz. Bruxelles, J. Goemaere, 1890.
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te bouwen waarvan de vormen, verdeeling en versi..ring aan
vroegere eeuwen herinnerende toch van den geest onzer eeuw
doortrokken moeten zijn, menigmaal zijne volledige onmacht vertoont.
Wanneer men den bouwmeester vraagt een gebouw te stichten
in den stip welke in noordelijk Frankrijk in de 15' eeuw heerschte,
dan zal hij antwoorden :
« 0, met ger.oegen. »
Hij slaat een boek op waarin de tot ons gekornen monumenten uit die dagen worden beschreven, en zoo goed als het gaat
wordt het gebouw tot stand gebracht.
Vraag hem een gebouw, gelijk er in de zestiende eeuw in
Belgie begonnen te verrijzen, hij zal u alweder op dezelfde wijze,
doch nu met nog meer voldoening bescheid geven.
Aldus gaat het niet met eenen, maar ongeveer met alle architecten
onzer dagen, dewijl onze academièn het gemis aan genie niet
kunnen verhelpen.
Schmidt of, geadeld (!) von Schmidt, was de architect van
het Weener stadhuis en leidde sedert jaren de restauratie van
den S.-Stephaansdom, waarin hij alle oude en nieuwere monumenten zocht te bewaren, niet om de eenheid van het gebouw te
verhoogen, maar de historische ontwikkeling te toonen.
Hij was te Frickenhofen in Wurtemberg geboren, studeerde
aan de polytechnische school te Stuttgart, en was bouwgezel aan
den Keulschen dom.
In 1857, hoogleeraar aan de bouw-academie te Weenen zijnde,
werd hem de restauratie van den dom te Milaan opgedragen. Doch
dit werk bleef onvoltooid.
Alle groote straten van Weenen vertoonen de sporen van zijne
werkkracht ; een zestal kerken werden in Weenen door hem
gebouwd.
Schmidt was ook lid der jury voor het beursgebouw te
Amsterdam. Hij reisde naar Nederlands hoofdstad en toonde zich
hoogst ingenomen met het toenemen van de nation ale ontwikke.
ling der bouwkunst aldaar.
Men verhaalt een aardigen trek uit zijn leven, tijdens hij
bouwgezel in de bouwhut van den Keulschen dom was.
De werklieden dier hut vormden een gezelschap, waaraan zij
een geheimvol karakter gaven, uitgedrukt in een meetkunstig
teeken, gelijk er de steenhouwers (1) of metselaars van vroeger
eeuwen bezigden.
In later Laren ondervraagd welk geheim toch door dat teeken
werd uitgedrukt, weigerde Schmidt voortdurend zijn gegeven woord

(1) Verg. de studie : Steenhouwersteekens van

D. Warande, 1891, bl. 66, vlgg.

FRED. PFAFF .
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van geheimhouding te breken ; tot eindelijk op zekeren avond
prof. X. eene voordracht hield over de metselaarsteekens van alle
landen en tijden. Zoo kwam deze dan ook over het teeken der
Keulsche gezellen te spreken.
Hij bewees de onschuldige beteekenis der teekeus in 't algemeen, toonde aan, dat het Keulsche teeken niet anders beduidde
dan een onderzoek naar den graad der kennis van eenen of anderen
nieuwen gezel, om te weten of hij de eerste gronden der meetkunde
verstond, zonder welke hij in de bouwhut niet toegelaten werd.
Toen men vervolgens Schmidt vooraan onder de toehoorders
zittende tot getuige hiervan riep, kon de oprechte kunstenaar zich
niet Langer inhouden en sprak overluid : « Ja, zoo is het. »
Wanneer men Schmidt sprak van zijne werken, en die vergeleek
om ze nader aan te duiden bij de voortbrengselen van eene verleden eeuw, dan glimlachte hij en antwoordde
« 1k bouw niet --aaar eene eeuw, ik bouw geene eeuw na ; ik
vraag wat goed is voor onzen tijd en welke vormen het denkbeeld
uitdrukken van den bouw die mij wordt gevraagd.
« Ik bouw geene beurs, a la 13° eeuw, geene kerk a la vijftiende; ik bouw a la negentiende eeuw, doch edele vormen en
verstandelijke constructie zoekende. »
Daar Schmidt een genie was heeft hij aldus niet schoolsch
behoeven na te volgen, bleef altoos zich zelf, schiep oorspronkelijke werken, en toonde overal de domheid, de bekrompenheid
van onze hedendaagsche bouwmeesters, die (op enkele uitzonderingen na ) niet beter weten, omdat wij Brie honderd jaren land; de
ontwikkeling der nationale bouwkunst hebben bespot en versmacht
met onze platte lijsten en platte daken.
Oostenrijk verloor ook, voor weinige weken Theophiel Hansen,
een van Schmidts beste vrienden schoon een ware Renaissancist.
De bouwmeesters Semper, Schmidt, Hansen en Ferstel wat en het
die aan het nieuwe Weenen zijn heerlijke uiterlijke gestalte hebben
gegeven : Semper vooral door den burgschouwburg en de museums,
Schmidt door 't stadhuis el het « Zoeahuis » op het plein van den
afgebranden Rmgschouwburg gebouwd, Hansen door de Academie
van beeldende kunsten enz. en Ferstel door de beroemde Vottvkirche.

't Is buttengewoon aardtg dat de boekbewaarder der Cistercienserabdij bij Antwerpen zijnen abt afraadt een catalogus der bibliotheek
te laten drukken. (Zie bl. 175.)
Abt Robensius verlangde dit, dew ijl hij het te Rome, te Leizpig
en te Leiden had gezien.
Maar wijselijk sprak de monnik : « Doen wij dit, dan wordea ons
de boeken gestolen.... Groote Heeren, wren men niets weigeren kan,
vragen ze te leen, en zij komen ..... niet of gescheurd weerom. »
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Toonkunst is Wereldzin.
Van de bijeenkomsten bij Frederic Le Play wordt, volgens De
Katholiek, 1891, bl. 37, door den Moniteur Universel (welk nurnmer?)
gezegd, dat de gesprekken, welke aldaar gevoerd werden over iets
veel beters liepen dan over paarden, muziek en kled erenmaken.
Arme toonkunst ! Hoe verhevener en onveistaanbarer, des te
meer wordt zij gesmaad. Zij is de grande prostituee, goed voor
Jan-en-allemans zinnelust ; goed om door den modder gesleept te
worden gelijk eene oud-germaansche overspeelster , goed om tot
uithangbord te dienen van hen wier luiheid, stompheid, of armoede
geen ander handwerk bereikbaar maakt dan het blazen van de
tonica en de kwint op de bas tuba.
De muziek, de eenige kunst die de « dochter des hemels » wordt
genoemd, moet ook haar naam verbinden aan den eersten, besten
klant, wien het invalt v66r de kermistent van den acrobaat of anderen
dutzend-kunstenaar den trom te roffelen Zij wordt gesmaad en
gehoord als eene verworpeling, als een misgewas, eene misgeboorte,
of hoogstens als een paard of een meubel, waarvan in fatsoenlijk
gezelschap niet gesproken wordt,
Aldus leest men op de aangehaalde bladzijde : « [In den salon
van Le Play zagen zich] de eigenlijke gens du monde zeer teleurgesteld.... De gesprekken die daar gewoonitjk gevoerd worden, waren
niet de hunne; daar was geene sprake van paarden of schoone
vrouwen, van muziek of ameablementen, noch van het tooneelstuk
of van de kleermaker a la mode. Staatsbelangen, sociale wetenschap,
geschiedenis, ziedaar de onderwerpen der levendigste gesprekken. »

Te Amsterdam is onlangs Lohengrin met Nederlandschen tekst
(vertaling van den heer J. Leeuwerik) opgevoerd.
Den zwanenridder van Teisterbant, den stichter van Brabant nederiandsch te hoom zingen, klinkt (Ceteris paribus) in elk geval beter
dan een fransche L'eau en grains.
De heer Desire Pauwels zong de tenoorpartij.

Bouwt Grieksch!
De aula der stedelijke universiteit van Amsterdam is bijkans
geheel gereed. Zij is gebouwd in « streng Gri ekschen stijl , »
onder eene zoldering door 18 kolommen gesrhraagd. Het licht dringtdoor een lantaarn van gekleurd glas (I) binnen. De architect is J. B.
Springer.
131j 't algemeen afnemen der studie van het Grieksch op de
scholen is het natuurlijk eene uiterst goede zaak door middel van
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gebouwen aan de beoefening der Grieksche beschaving de hand te
houden !
Het zou immers zeer belachelijk zijn, in eene Nederlandsche
stad naar vormen te zoeken die eenige nationaal-historische waarde
hebben, aan het klimaat beantwoorden, en de grootheid der Nederlandsche Artes, der kunst en letteren van Nederlands Voorheen
in het geheugen terug roepen.
Zoo iets late men over aan zulke dwaze bouwmeesters als wijlen
Schmidt en Consorten. (Verg. deze aflevering, bl. 239, vlg.)

Is eene comedie geen blijspel?

Te Antwerpen wordt eene Internationale prijsvraag uitgeschreven
voor drie tooneelstukken : een drama, een comedie en een blijspel.
Het eerste wordt met 600, het tweede met 5oo, het derde met
Soo franken beloond.
Maar indien iemand nu eens een spel inzond wat door de jury
seen « drama », geen « comedie », geen « blijspel » wierd genoemd
Wat dan ? Zoo zou hij niets ontvangen en had misschien het beste
kunstwerk geleverd. Rodenbach deed zeer wel toen hij Goedroen
alleen een « spel » betitelde. Waarom kan hetgeen men drama belieft
te noemen, niet meer vroolijke tooneelen bevatten dan een stuk wat
zonder zelfmoord of iets anders dergelijks eindigt ?
Waar ligt de grens tusschen comedie en blijspel ? Zijn De Neven
meer een Blijspel dan De Gzerigheyt van Ogier, of omgekeerd ?....
Wij moeten met die onderscheidingen van den pruikentijd eens goed,
ee-is door en door opruimen!

Het Vredelievend Lier.
Dezer dagen is er te Lier eene nieuwe « Maatschappij » gesticht
tot Bevordering van den Lierschen Handel, Nijverheid, Kunst
en Wetenschappen ».
Deze maatschappij, opgericht buiten allen geest van partijschap
en alleen ten doel hebbende den bloei en de welvaart der stad
Lier, heeft natuurlijk algemeenen bijval gevonden.
M. Eugeen Hellemans, nijveraar, is voorziter gekozen der
nieuwe maatschappij ; hij wordt in zijne eervolle en lastige taak
bijgestaan door negen bestuurleden. Zoo leest trim in het Land
van den 21° Feb! uari.
De Dietsche Warande vermeldt gaarne de pogingen van allen
die streven, zonder haat en nijd, zonder leugen en bedrog, zonder
eer- en heerschzucht, dikwerf politiek genoemd, zonder ander doel
clan het geluk der burgerij te bevorderen, door wetenschap en
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kunst, door handel en nijverheid vreedzaam en eensgezind samen
te werken ter bereiking van dit schoone doel.
Vlaamsche Academie. Zittingen van Januari en Februari. De
heer H. Sermon droeg eene merkwaardige verhandeli ig voor over
Vlaamsche Vertaal- en Woordenboeken tot den fare 170o. Dr Aug.
Snieders (bestuurder) deelde eenen opstel mede getiteld : Het kwartier
Kempenland, folklore uit de 17e en 18 e eeuw.
De heer P. Genard gaf bijdragen tot de aloude verbuiging der
eigennamen,. te Antwerpen, de heer de Potter, Oprakelingen van
biographzschen aard, de heer Broeckaert, Biographische sprokkelingen.
Verder werd de begrooting voor 1891 goedgekeurd en eene cornmissie tot het stellen van prijsvragen, alsmede tot het onderzoek van
het Woordenboek der Nederl. taal benoemd, dewijl, naar 't algemeen
gevoelen, hierin te veel en te weinig wordt verklaard en de Zuidnederlandsche schrijvers te zeer worden over het hoofd gezien.
Akademie van Wetenschappen (met k). Vergadering van
Februari 1891. Levensbericht van Mgr. Borret, door prof. Boot. De
heer Valeton spreekt over de drie wetten, waarbij in Rome aan
de plebiscita kracht van wet is verleend.
De heer Simons heeft het vervolg van zijne verhandeling over
Brunhilde, enz. (zie zitt, van Decemb. D. W. 1891, bl. 129) nog niet
voortgezet.
Prins Boudewijn en de « Vlaamsche Broederbond .»
De Vlaamsche Broederbond, willende hulde brengen aan de
gedachtenis van Z. K. H. Prins Boudewijn, heeft eenen prijskamp uitgeschreven voor een Vlaamsch dichtstuk, getiteld Prins
Boudewijn herdacht. Het moet ten minste 25o regelen behelzen
en v6Or 1 October 1891 aan den Voorzitter des Bonds, M. V.
Chielens te Brugge worden gezonden. De gedichten mogen niet
onderteekend zijn en moeten eene kenspreuk dragen, welke herhaald wordt op het omslag van een gesloten briefje, waarin de
schrijver zijn naam etc. doet kennen. De prijs bestaat in een
Eerernetaal en eene premie van 3oo fr.

der edelste en krachtigste strijders voor de
handhaving der nederlandsche sprake en zeden
in Belgie is ten grave gedaald.
JAN-JACOB DE LAET heeft op den 22n April j. 1.
het tiidelijk leven met de eeuwigheid verwisseld.
Hij was geboren te Antwerpen, den 13 n December
1815, studeerde de medicijnen, loch trail slechts korten
tijd op als arts, om zich als nijveranr en handelsman
van de eene, van de andere zijde door medewerking
aan de dagbladpers eene groote onafhankelijkheid te
bereiden. Ook schreet hij eene reeks van fraaie novellen
en gedichten, die meest van de jaren 1840 tot 1848
dagteekenen.
Sedert 186 3 was hij lid der karner van volksvertegenwoordiging waar hij door zijne stamgenooten niet
minder geacht was wegens de openheid van zijn christelijk
EN

karakter, als wegens zijn onwankelbaar streven voor de eer

en de

vrijheid zijner belgisch-dietsche medeburgers.

en CONSCIENCE behooren tot de
eersten die, met achterstelling van menig persoonlijk
voordeel, aan de wederopbouwing gearbeid hebben van
hetgeen aan vlaamsche overlevering en zeden sedert het
jaar 183o was te gronde gegaan en thans eerst langzamerhand weder tot eere komt. DE LAET is ook een
der stichters der Koninklijke Vlaamsche Academie.
JAN DE LAET

R.

I.

P.

DICHTKUNST, LETTE REN.

den titactinAt bifitiAtcaris
nit fit tiorige intim
GODFRIDUS BOUVART,
door

DOM WILLIBRORD VAN HETEREN,

0. S. B.

(MAREDSOUS).
(Slot) (I).

IJ zeiden reeds dat de beoordeelingen meestal
in de taal van het to bespreken werk geschreven zijn.
Fol. 23 vinden wij over Boileau de volgende
regels (waarvan wij de verantwoordelijkheid geheel
en al aan den schrijver overlaten) :
« Monsieur Boileau merite toutes les louanges qu'on peut donner
A un Poete francais profane; it est subtile, instructif, divertissant etc.
Mais, mon cher Lecteur, permettez-moi que je vous dise une fois
en ma vie, ma pensêe sur la poesie francaise, qu'on a imprimee jusqu'aujourd'hui. Qu'on y trouve la bonne rime, le sublime, le ridicule,
l'energie, les equivoques, et enfin tous les agrements que l'on puisse
imaginer en un poeme; pourtant, si vous etes poete, vous m'avouerez
qu'on n'y trouve pas la cadence des vers flamans du Pere Poirters,
de monsieur Croon, et de monsieur Cats. Ce dernier a sceu le vrai
mistere pour faire couler elegamment les vers; mais quoyqu'il a fait

(I) Zie bl. 169, vlgg.
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beaucoup de vets francais en ses emblemes, on n'y trouve neanmoins
pas un epigramme ni meme une strophe de quatre lignes qui ayent
la juste cadence, quoyqu'on y trouve la cesure au milieu des vers et
la bonne rime : it y a toujours quelques sillabes courtes, employees
pour de longues, ou au contraite de longues miser pour de courtes.
Par exemple. Devant le bel ouvrage de monsieur Pei-ault, qui a pour
titre Hommes illzistres, en grand folio : l'estampe du titre est vraiment
bien gravee et a pour inscription ce vers magnifique de monsieur
Boileau :
Le ciel en sa forma tart de grands luTini-nes. Celui qui
n'a pas des oreilles de carton, sent facilement les deux fautes, qui
soot en ces deux mots de Brands; car l'article de est toujours court
et cependant it est dans ce vers mis pour une longue sillabe; et
l'adjectif grand est toujours prononce long, quoique, pour Bonner la
fluidite requise au vers, on le doit dire icy tres court. On ne trouve
pas de telles beuvues dans les vers flamans de monsieur Cats; mais
on y remarque que tous les mots et toutes les sillabes ont la mettle
mesure et prononciation longue ou breve comme en prose.
L' versification des Francais n'est pas encore arrivêe jusque la,
tt it ) a peu d'apparence qu'elle y parvienne. Qu'ils fassent tons leurs
vers comme ces deux suivarits, et nous en serous contents :
Que peut tenser alo; s la miserable troupe
Voyant le medeczn avec la mort en croupe.
Ou bien ces quatre :
fe ne scaurais trouver travail qui est plus rude,
Que l'ennuieux loisir d'un homme sans etude,
Qui ne sortant jamais de son oisivete,
Ne sort aussi jamais de sa stupidite.
Mais it semble que cela leur est impossible; et plus, que cette
impossibilite vienne de ce que leur langue ne souffre point de transposition de mots. Qu'on examine ce paiadoxe, l'on trouvera que j'ay
dit la verite, malgre tous les Poetes francais.
Sed ad lineam, verte folium.

Na vervolgens, op fol. 27, over Rance, die
volgens hem het verval der monnik-orden overdrijft, zijne meening uitgesproken to hebben : c que
ce n'est pas un prophete qui le dit >>, komt hij tot
de werken van den destijds, vooral in Belgie, zoo
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hooggeroemden Vader Cats (I), wiens populariteit Potgieter « eene nationale ramp » noemde.
Ofschoon Bouvart erg met den zoogenaamden « Catsiaanschen dreun » ingenomen was, zooals blijkt
uit de hierboven aangehaalde beoordeeling van
Boileau, en later uit de bespreking zijner eigene
werken nog duiderlijker zal blijken, toch meent hij
zich tegenover de buitenwereld te moeten rechtvaardigen dat hij, als monnik, in zijne eel werken bezit,
die de ouders en biechtvaders reeds ten zijnen tijde
aan de christelijke jeugd verboden te lezen. « 1k,
zoo schrijff hij, om nog geruster te wesen, wanneer
ik van sin was die werken te koopen, hebbe pro
cautela (of se mischien verboden wierden) daertoe
verlof gevraegt en verkregen van mijnen Bichtvader,
onsen Heer Prior, onsen Eerwsten Abt, en onsen
Hoogwsten Heere Carolus Bischop. De gezeyde
Boeken syn my door onsen Eerwsten Heere Prelaet
txerardus Rubens, van Mechelen, hier in de Abdye
gebrogt in het jaer 1733, en soo en hebbe ik er,
Godt lof, nog geene materie van Bicht-puntjens
uyt gehaelt. »
Het zal toch wel niemand verwonderen dat een
Cistercienser-monnik « materie van Bicht-puntjens »
kan halen uit het lezen en bezitten van die werken,
wanneer, volgens Busken Huet, den zeker niet nauwtoezienden schrijver van Lidewijde « geen fatsoenlijk meisje van onzen tijd, een gedicht van Cats
0) Aanschouwelijk wordt die populariteit van Cats in Belgii
gemaakt door de bekende sage, dat de Aartsbisschop van Mechelen,
als hij Vondel den hoogsten lof wilde geven, hem zou hebben toegevoegd : . Zoo voortgaande, zult ge Cats nog evenaren ». Dr. W.
JONCKBLOET, Geschiedenis der Nederl. Letterk. (Groningen 1882). IV,
p. 129.
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ten einde toe lezen kan, en geen onzer opgeschoten knapen straffeloos kan bladeren in de dichterlijke nalatenschap van den vromen Raadpensionaris »
— en als diezelfde Busken Huet de gezamenlijke
dichtwerken van Cats verlaagt tot « eenen gedrochtelijken bundel erotische poezie ». (i)
Op fol. 5o vinden wij de volgende bemerking
omtrent het werk van Dorn Claude De Vert
« Les raisons physiques et d'institutions des ceremonies se trouvaient comme etouffees sous les raisons mystiques et allegoriques. Dom De Vert est
venu le flambeau a la main dissiper ces epaisses
tenebres. Cet ouvrage a dessille les yeux d'une infinite
de gens, et a present it n'est plus permis de penser
autrement que D. Claude nous le demontre. »

Deze drie aanhalingen, gevoegd bij hetgeen hier
voorafgaat, kunnen den geachten lezer een denkbeeld
geven van de wijze waarop de geheele catalogus
vervaardigd is. Om nu nog beter het eigenaardig,
opgeruimd karakter van onzen bibliothecaris to doen
uitkomen zullen wij thans de titels der geschriften
laten volgen die hij zelf vervaardigd heeft, en ook
verscheidene uittreksels uit die werkjes, voor zoover
wij in het bezit van deze konden komen (2).

(i) Litt. Fantasien I, p. 59 (Haarlem 1884
(2) De gedrukte werkjes van 3ouvart, alien na zijnen dood uitgegeven,
zijn uiterst zeldzaam geworden. Twee daarvan ontvingen wij ter lezing van
den welwillenden Heer Van der Haegen, bibliothecaris der Gentsche Hoogeschool. De opschriften en mededeelingen die nu gaan volgen, ontleenen wij
aan den Catalogue de la Bibliothêqne des collections Van der Straelen
— Moons — van Lerius ›>, (II, p. 16) aangevuld door de lijst die
zich in ons Hs. zelf bevindt. (fol. 28.)
f<
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I. Vooreerst moeten wij vermelden « Fortunatus
Asinus Arcadius, Stirpis Antiquitate Adamum superans, ex Facultate Medica. In cujus Laudes cecinit
sic Belgica Musa. Den Lof van den Ezel en is

gemaekt lot dankbaerheyt over myne senezing- van
de Miring a° 1719 den 2 Juhi (2256 vers) ».
Dit kluchtig stuk werd uitgegeven in den

Comj5toir Almanach voor .'1 Schrikkel-Jaer ons Heere
Jesu-Christi MDCCLXX VI, (Antwerpen, bij P. J.
Parijs), dus ongeveer zes jaren na het overlijden
van den dichter. Het bevat, zooals de titel zelf
aanduidt, eene doorloopende lofrede op den Ezel.
De dichter laat er achtereenvolgens al de ezels
optreden die in de geschiedenis, vooral in de bijbelsche geschiedenis, eenige vermaardheid verkregen
hebben, en hij weet van ieder hunner iets goeds
te zeggen. Dan somt hij al de goede hoedanigheden
van het ezelsgeslacht op, en bewijst dat zij lastertaal
spreken die beweren dat de ezel dom is, lui en een
vijand van 't werken. Hij eet alles wat men hem
voorzet en is goedkoop te onderhouden. Ezelinnenmelk is uitstekend voor zieken en ezelsvet heilt wonden;
zijn huid vormt een bijzonder sterk leder, en, gespannen op de trommel spoort het de soldaten aan, want
g het raest gelijk den drommel.

Ezelshaar vormt goede Dense elen. Kortom, zegt de
schrijver op het eind van zijn gedicht,
Ve61 heb Ik' er van geleesen,
Veel heb Ik' er van gehoort ;
Dat Ik schreef all' dat behoort,
't Moest 'nen Boek in quarto weêsen
EZELS Lof is zonder end,
Schoon hij luttel is bekent
'k Heb 'nen g'heelen Boek gevonden
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In 't Latijn, tot EZELS Lof : (I)
Maar 't was hier en daer te grof :
Want de slaegen die er stonden
Raekten somtijds menig man,
Die niet wyser worden kan.
En dat wil Ik vrij wel zeggen,
Dat dit Dichtjen, niet geheel,
Maer omtrent een vierden deel,
Naer een neerstig over-leggen,
Is uyt dieen Boek gebracht,
Meer' by dagen als by nacht.

Doch laten wij, om het gedicht beter te doen
kennen, hier en daar eenige regels ervan overschrij ven.
P.

P. 35.

P. 36.

Papegaeyen konnen klappen,
Maer 't en is maer lossen Praet,
Die met Reden niet bestaet;
En 't is altyd 't zelve snappen :
't Is naer zeven jaeren lang
Altijd koek-koek eenen zang.
Maer den EZEL wist te spreêken
Tegen Balam met Verstand
Als den Ridder viel in 't zand :
Had de Beest niet afgeweèken,
Balam had de Dood gesmaekt,
En den EZEL vry geraekt.

30.

Eertyds om het land te Ploegen,
Mogt' er niemand na de Weth,
Die van Godt is zelfs gezet,
Os en EZEL t' zaemen voegen :
Beeste van zoo zoeten Aerd
Dient met geenen Os gepaert.
Om gelyk den Os te treckea
Heeft den EZEL geene Macht,
Cleynder Lyf heeft minder kracht ;
Hy zou Hem te bersten recken :
Ziet waer Godt voOr zorge draegt
Mits den EZEL Hem behaegt.
Daer is noch iet schoons te leeren,

(I) Encomium seu Laus Asini — in

4°.

Lugduni Batavorum.
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Uyt Godts-Woord het heylig Schrift
Voor den Mensch een weêrde Gift ;
Honderd zes-en-dertich keeren
Word den EZEL daer genoemt,
Wat een Beest is zoo beroemt ?
P. 38.

EZELS hebben lange Ooren,

Immers alle die ik kenn';
Zoo kan niemand tweyffelen,
Of zy zyn ook snel in 't hooren
Want, gelyk' Er gaet in spel,
« Lange Neysen hooren wel »
'k Heb gezien met ander' Zieken,
(Als Ik noch in 't Ziek-huys was,)
Dat den EZEL niet in 't Gras,
Maer in zavel ging staen rieken :
En als 't imand open de
Lag' er in een Rotte Pe'.
EZELS zien gelyk de Valken
En zy voelen wonder wel,
(Schoon Zy zyn wat dik van vel;)
Want voOr On weer gaen zy balken ;
Wil Gy weêten van den Smaek,
Ziet wat Ik hier achter raek. ,
Die myn Beest beticht van Botheyd,
Moet zyn Re6den over-slaen',
En zoo by 't wilt houden staen,
Die beticht ik ook van Zotheyd,
Syn Verstand is Ruyrn zoo goed,
Als 'nen EZEL hebben moet'.
EZELS en zyn niet geboren
Om als Leden van den Staet
Gaen te zitten in den Raet,
Oft te spreêken als DoctoOren :
Of het nu en dan geschied ;
Godt vraegt dat van EZELS niet.
Aengezien de vroege Grysheyd
(Die de Vrouwen zoo ontstelt)
Van de Schryvers wordt getelt
By de Teekens van de Wysheyd;
Acht dan onsen EZEL Wys,
Wan Hy is geboren Grys.
P. 39.

Die het wel wilt ovei-leggen,
Vind Verstand in deze Beest;
Hagel, Regen en Tempeest
Weet den EZEL te voOr-zeggen,
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Als syn Ooren hangers neer,
Staekt uw' Rys, oft keert maer weer.
Eer Hy noch ziet Wolken dreyven,
Toont Hy zeker en gewis,
't Onweer dat voor handen is;
Want fly zal Zich ergens vreyven :
En my dunkt, die dat voor-ziet,
Is voor-waer zoo bot noch niet.
Wie dacht oyt op 't Wijngaerd snoyen,
Had 't den EZEL niet geleert ?
Daerom moet hij zijn geeert
Van die zich met Wyn bemoyen ;
Daer den EZEL Ran ken byt,
Vinden wy de Vruchtbaerheyd.
P. 40.

Als men spreeken wilt van zeden,
Hoe wird in den Ouden tyd
Uyt-gebeed de Lydzaemheyd ?
Door 'nen EZEL. En met Reeden ;
Want geen Dier wol d zoo geplaegt
't Geen' voor Menschen lasten draegt.

P. 41.

Wil ik u die Snelheyd toonen ?
Brengt' er by het kloekste Peerd :
Bind dan aen dea EZELS steèrt
Maer een' drooge Blaes met boonen :
Jaegt s', en ziet in dit Geval,
Wie het snelste loopen zal.

P. 44.

Letter-Ezas raek Ik niet,
Oft Hun Eer oft Schand geschied.
• 4,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Die 'nen EZEL kent, kan merken
Dat die ingetoge beest,
Nimmer is van steêgen Geest ;
Maer gedienstig om to werken,
G'heel verduldig en noyt gram
Maer zacht-moedig als een lam.
P. 45.

'k Was aen Tafel eens gezeten,
'k Hoorde kloppen aen de Deur ;
Ik en ging terstond niet veur,
Mits Ik bezig was met eeten :
Om te-weeten wie het was,
Riep Ik : Deo Gratias.
't Eêten moest de Beesten locken ;
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Want myn Beest die kwam in huys,
En syn Jong, met groot gedruys
Als 'nen Boer op holle-blocken :
'k Gaf ze wat, en joeg-ze voord,
Mynen dis wird niet gestoord.
P. 46. Vremdelingen konnen merken.
Dat ons EZELS vallen kleyn ;
Maer het kan niet antlers zijn ;
Dat koomt van zoo jong te werken.
Maer in 't hoog Arcadien
Zyn z'als kleyne kemelen,
Daer is 't dat lees' Beesten rusten
Tot hun zes oft zeven jaer ;
Niemand kweelt die Beestjes daer,
En zij springers na hun lusten :
Maer 't Geslacht is hier verdrukt
Want 't Climaet is Hun mislukt.
P. 48.

Zeven EZELS kosten minder
Om te voeden, als een Peerd,
En hun mest is meerder weêrd,
Noch 't Getal en doet geen hinder;
Want den stal is haest gestelt :
Koopt den EZEL, hebt gij geld.

P. 49.

En byzonderlyk voor zieken ;
Kwaelyk heeft Hy deel oft lit
Daer geen' Kracht oft Baet in zit.
'k Lach met Plaesters, zalven, smeêring
Kruyden, zakskens op de borst,
En Tisanen voor den doi.A
Van de Menschen in de Teering :
VoOr dat hopeloos gekroch,
Neemt maer EZELINNEN zog,
'k Heb 't 5 maenden moeten drinken (I)
'k Nam het met 'nen lichten zin,
En Ik liet' er eersten in
Wat geraspten zuyker zinken,
Meei' oft min, 't en steêkt niet nau,
't Is on' dat 't niet matten zou.
Drinkt het nucht'ren, 't zal U baeten ;
('t Is geen' vuyl' Quakzalverye)
En de korts, gelooft het vry,

(I) Van

2

April tot September 1719. (Note van den dichter).
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Zal U met' er haest' verlaeten :
Neemt het verFch, met kloeken moet
Op den grond daer licht het goed.
P. 50. Wynig' zyn' er die het weêten,
't Geen' ik hier noch zeggen zal :
Geenen EZEL heeft een Gal.
P. 52.

Die wilt sterke schomen draegen,
Koopt een paer van EZELS huyt,
('t Is een Leer dat machtig sluyt :)
Noyt en zult g'uw geld beklaegen :
Zelden dat den zoOl versleyt ;
't Overleer is goed altijd .

P. 53.

Zoekt 'nen schilder goey Pinceelen,
Die van EZELS Hair zyn goed,
Om to schilderen daer by moet,
Al was 't ook op fyn panneelen :
Beentjes uyt de EZELS kuyten
Wel bereyd met goed verstand
Door een fraeye meesters hand,
Geêven veer de beste Fluyten .

II. Aenspraek van eenen Boer uyt Duytsland,
gedaen binnen Roomen voor omtrent 30o RaetsHeeren, in 't jaer Christi 140; overgezet uyt Antonii
de Guevara 1614-(17").
III. Oprechte beschrYving Der vermaertsten toren
fantwerpen (1723).
IV. Geloonde Diverey. In Nederduytsche Rymen
overgezet door Godefridus Bouvaert. Priester der
Abdye van S. Bernaerts by de Schelde.
V. Diogenes van dezen tijd.
VI. De Horlogie-maker in de kist. (17**)
VII. De wyse antwoord van Daniel den Gek
binnen Keulen. Ex relatu D. Otten, Secretarii Episcopi Antverpiensis. (17**)
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Eenige dier werkjes worden, met waarschijnlijk
nog meerdere andere, aangeduid in den Catalogus
(fol. 28) door de volgende woorden :
0 Verscheyde Gedigten, bestaende in Historien,
Beschryvingen, Bruyloft-digten, Lidekens, Briven,
Opschriften, Bijschriften, Invallende gedagten en
spreekwoorden. Vier vol. in-fol. » (1)
VIII. Historie, regels ende bemerkingen wegens
de Nederduytsche Rym-konst. Door eenen Liefhebber
der zelve konst. t' Antwerfien,by fluberlus Bincken,
Boekdrukker en verkooper, op de Katte-vesi. (1773)
Dit boekje, dat Brie jaar na den dood van den
schrijver uitgegeven werd en 13o bladzij den beslaat,
bestaat uit twee deelen waarvan het eerste (bl. 1-35)
de Historie, en het tweede (bl. 35-einde) de Bemerkingen en Regels over de Rijmkunst bevat. Het
was in anonymen vorm uitgegeven; de tijd zijner
samenstelling (1742), die reeds eenigzins aangeduid
was in het volgende vers van de voorrede :
c Hy is al by den Heer, die ons pier onderricht. »

wordt in het boek zelf aangegeven op bl. 13 (2).
hone kende het werk en citeert « diese Schrift, ihrer
Unbekantheit wegen » (3); den schrijver ervan schijnt
hij echter niet gekend te hebben. Snellaert haalt het
werk ook aan (4), en Prof. Serrure aarzelde niet het

(I) Wij hebben vernomen dat die vier vol. in-fol. laatst op eene
groote boekverkooping te Gent verkocht weiden, Het is ons echter
niet gelukt te weten te komen wie ze gekocht heeft, noch waar zij
zich thans bevinden.
(2) ... Want tot noch toe in dit tegenwoOrdig jaer 1742, heb ik
in de aldernieuwste Boeken wel eenige goede Fransche Veersen gevonden.
(3) Uebersicht der Niederlandischen Volks-Literatur alterer Zeit. (Tubingen 1838), pag. 32.
(4) Vaderl. Letterkunde, p. 187.
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werk aan onzen Bouvart toe te schrijven. Dat deze
er inderdaad de vervaardiger van is, lijdt geen twijfel,
daar hij het uitdrukkelijk in ons Hs. onder het getal
zijner eigene geschriften opgeeft.
Over het algemeen genomen, bevat dit werkje
zeer veel goeds, en men treft er verscheidene voorschriften en verklaringen in, (b. v. art. XVIII, van
de vloeybaerheyd der veersen) die nu nog in der-.
gelijke werken goed op hunne plaats zouden zijn,
en die men bij na letterlijk zou kunnen overschrijven (1).
Dat er zich hier en daar, vooral in het historische
deel, wel onnauwkeurigheden bevinden, moet ons
niet verwonderen, daar ten tijde van Bouvart, de
geschiedenis der letterkunde nog in hare eerste
kindsheid was.
Bouvart dus, na de Brie schrijvers vermeld te
hebben, die volgens hem het best over den oorsprong
der Vlaamsche taal geschreven hebben, (2) bespreekt
de hooge oudheid van den zang en het rijm, en
brengt hier een groot getal bewijzen bij, getrokken

(I) Op fol. 43 komt een tamelijk zeldzaam voorbeeld van verdraagzaamheid voor. Na gezegd te hebben (< dat het niet noodig is
dat vocalen en consonanten geheel gelijk zijn, maer dat het noodig
is, dat sy hier te land op de zelve toonen ofte Klanken worden uytgesproken gelijk lood en dood, (niet groot en gal) » vervolgt Bouvart :
« Dit is noclitans maer voOr degene, die op syn Brabandsch willen
rymen : want die den hollandschen trant willen volgen, hebben meerdere
liberteyt, om dat de Hollanders op gelijke toonen uytspreken, al wat
met gelyke vocalen word uytgedrukt; en daerom rymt by hen wel :
groot op gout, gereed op lad.
(2) GOROPIUS BECANUS . De Originibus Antverpianis, libri novem.
Antverpia, Typis Plantinianis, 1569. In fol.
ADRIANUS SCHRIEKIUS, Yperen 1614.
ABRAHAM VANDER MYLEN. De Antiquitate Linguce Belgic re
Lugd. Batay . 1612
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uit den Bijbel, uit kinderrijmpjes (I), sprookjes en
spreekwoorden op rijm. Dan komen citaten getrokken
uit de Duitsche vertaling van het Onze-Vader (circa
75o), uit de Evangelien-harmonie van Otfried (circa
800), uit de Rijmkroniek van Melis-Stoke (1248), uit
Jacob van Maerlant, (dien hij J. van Meellandt oft
Mellandt heet, naer syne flood Uylenspiegel genoemd)
uit Lodewijk van Velthem, en uit een gedicht van
142o. Hierbij echter komt de volgende bemerking die
wij nu, sedert de ontdekkingen der hh. Prof. Jonckbloet,
Bormans e. a., voorzeker niet meer als juist molten
beschouwen; << Tot noch toe (142o) word men Rym
gewaer; maer zonder cadentie, zonder maete, zonder
behoorlijke voeten; de welke in het jaer 1500 noch
niet bekend waeren.
Maer Pater Engelbertus van der Donck, Minderbroeder tot Antwerpen, van wie ik eenen Rymboek
gevonden heb, die van hem zelf geschreven is in
oft omtrent h?t jaer 1523, heeft in syne Gedichten
ock het getal van syllaben begost te onderhouden :
... syne Rymen wat op order te stellen in staende
en loopende vt-- ersen.. Daer-en-boven en waeren de
voeten in de Ryin-konst hem niet bekend... \> (2)

— « Goede veersen, schrijft hij verder (3) noeme ik
waerin alles waergenomen word, dat in die van
Jacob Cats te vinden is, te weten :
1) Ongekrenkten zin in het geheel Gedicht,

(I) o. a. pag. 5 « ... want wat is het anders als Rym dat sy
roepen wanneer sy, eenen ronden wrong van willige basten gevlochten
hebbende, dieen omhoog werpende, zeggen
Fliere-muys, komt t'avond t'huys etc.
(2) Pag. II, 12.
(3) Pag. 13.
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2) Accent van idere syllabe, gebruykt gelyk in
proza,
3) Getal van voeten ordentelyk in alle veersen
en couplet,
4) Stilstaand ofte snydinge in het midden der
lange Veersen,
5) Het eynde ordentelyk in korte oft lange
syllaben. »
Ziedaar dus zijn ideaal, Cats is zijn voorbeeld,
en voor dezen meester in de kunst moet zelfs Vondel
het hoofd buigen. Deze schrijver inderdaad, « geeft
zig zelve meerdere liberteyt, als Jacob Cats; want
by en onderhoud geene vaste cesure, snydinge ofte
stilstand in het midden der lange veersen die meer
als acht syllaben hebben; ook en is hij niet zoo
nauwkeurig over den accent; (p. 3i). Bij degene, die
Vondel volgen, word de cesure zonder eenig scrupuel
achtergelaeten; en sy geven voor reden, dat Vondel
dit soo begeert heeft, op dat de Lezers van syne
Gedichten, en de Opzeggers van de rollen in de
Tooneel-spelen, minder zouden zingen; zoodanig, dat
syne Rymen met den zin, en niet met de cadentie
gelezen zynde, meer gelyken na Prosa, als na veersen (p. 69).
Jacob Cats heeft deze Toelaelinge (verkorting der
woorden door uitlating eener syllabe) geheel soberlyk
maer loos/ van Vondel zeer dikwijls gebruykt
(p. 107). Het getal van de teene. mael onnutte woorden is niet zeer groot : wet te verstaen, in den Stiel
van Cats : want ik twijffele niet, of deze en diergelijke zijn alle gangbaer bij J. van Vondel. ›)
c(p. 123) Bouvart spreekt bier van woorden die men
onmogelijk in de verzen kan te pas brengen by.
A elmoessen, Beeldhouwer enz. want hij geeft zelf
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toe (p. 105) « dat bij Joost van Vondel geene Participia, ja geene woorden onnut zijn. » Overigens
verliezen zijne aantijgingen tegen Vondel veel van
hare kracht omdat hij « de Werken van Joost van
Vondel niet al-te-mael gezien had. » (p. 59)
Het merkwaardigste kapittel van het geheele
werk is wel het Art. XVII « van de Veersen
zonder Rijm >. Men is verwonderd in dezen grooten
bewonderaar van Cats teveps een groot liefhebber
en beoefenaar (p. 9o) der rijmlooze verzen te vinden.
Hij betuigt zelf « dat hij den eersten niet is
die deze begonst heeft, en kan' er in onze taele
met honderden aentoonen, de welke in Holland
gedrukt zijnde, met eene VoOrreden zoo sterk verdedigd, ja bevestigd zijn, dat het maer dwaesheyd
is, daer tegen iet te willen spreken oft schrijven. Y)
Schrijver bedoelt hier de voorrede van den « Olijfkrans der Vrede » door Gerardus Brandt (Amst. 1649)
waarvan de slotsom is, die Bouvart ook aanneemt, dat
hot Rijm geen deel der Dichtkunst is. Het is hier
.-de plaats niet om te spreken over het al of niet wen.4chelijke der rijmelooze versmaat die in Const. Huygens « den eersten hoofdketter in desen D en naderhand
in van Alphen, Nieuwland en Bellamy zulke groote
voorstanders vond « maar wij willen toch niet nalaten
hier de ware woorden van Prudens van Duyse (I)
aan te halen : » « ontneem Bilderdijk het rijm, en
zijne Tier mist hare welluidende snaar, die door
menig onverwachten toon en ook wel eens door
een zielverpoozend point d'oroue streelt of schokt. »
Onder de beoefenaars der rijmlooze verzen in Belgic
ten zijnen tijde somt Bouvart o. a. op : Pater Petrus
(I) Verhandeling over den Nederlandschen Versbouw, 's Hage
1854, P. 233.

IX.
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Maelkamp prcepositus van het Professen-Huys der
Soc. Jes. tot Antwerpen.
Voordat wij afscheid nemen van de « Regels
der Rijmkonst moeten wij nog even aanstippen
dat Schrijver als vereischten tot het wel dichten
stelt :
De Goestie
Den Kneep
De Genie

Vervolgens « dat het beste middel om te componeren is, veel uytdoen, dan blijft er maer het
beste staen » en eindelijk :
Fabricando fabri fimus,
want,
Al missende leert men zingen;
Al hippelende leert men springen;
Al slabbende leert men eten ;
Al vraegende leert men weten;
Al zoekende leert men vinden ;
Al werrende leert men winden;
Al broddende, leert men werken etc.

compendios, de computatu
Tabula
Ecclesiastic°, moneta vulgari, Mensurarum longarum,
I° Horologiorum solarium, inter quas est una
Literarum Dominicalium Indictionum et Paschatum
ab a° xti I° usque ad annum 1852 et in calce Memoriale de annuo reditu Bibliothecae et Bibliothecaris
Loci Sti Bernardi in-4°.
2°) Summarium Chronolog. waarvan de voiledige titel fol. 15 te vinden is en aldus luidt :
Summarium Chronolog. et topographicum continens fundationem, exordium, incrementum et fata
Monasterii et Conventus Religiosorum abbatiw B. M.
V. Loci S. Bernardi ad Scaldim Pars l a ab a° 1233
usque ad an. 1468, continens gesta sub abbatibus
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non mitratis jussu Rmi D. Alexandri ejusdem loci
Archimandrit6e. Collecta a fratre Godfrido Bouvaert
ejusdem ccenobii bibliothec. a° 1738. cum indice
rerum memorabilium. MSS in fol.
Secunda pars imcompacta manet, nam continuanda est donec sit opus justm molis. In fol.
Van dit tweede deel wordt nog fol. 28 gezegd :
q 2 d, pars, est gum in armario, vulgo Buffet, quod
positum est inter lectum et Horlogium nostrum
stAivum, f°.
Ook wordt daar nog opgegeven de
Historia
zwyvicana ».
Op de laatst bladzijde van het HS. bemerken
wij nog de volgende regels : « insuper in angello
ex Libello didici monachum talem decere vitam, ut
non sciatur degere in claustro, nisi illic oculis cernatur » en daarna het bericht dat de schrijver in
het klooster niets heeft medegebracht dan een « circinum communem et regulam mneam », en dat hij
na meerdere jaren zijn bibliothecaris ambt bekleed
te hebben, in 17 45 verscheidene physische instrumenten
gekocht heeft.

In de hiervoorgaande bladzijden hebben wij
getracht een onzer Vlaamsche dichters, wiens naam
voor zoover ons bekend is, in geen enkel der thans
meest gebruikte overzichten der Nederl. Letterkunde
voorkomt, eenigzins bekend te maken. Bouvart verdient dit, zoowel om den geestigen luim die overal
in zijne geschriften doorstraalt en omdat wij in hem
eenen nieuwen navolger erkennen van Cats « den
aangebeden dichter der Belgen
zooals Willems
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zich uitdrukt (I), als om zijne, voor dien tijd, niet
geringe kennis der taal, en letterkundigen smaak,
waarvan hij, en in zijne Ristorie en repels der
Rymkonst b en in zijne litterarische beoordeelingen
genoegzame blijken geeft. Bovendien voelden wij
ons aangetrokken om het HS. en de werken van
Bouvart to bespreken, omdat zij ons een nieuw
bewijs verschaften dat de Vlaamsche letterkunde,
op het einde der 17 e en in het begin der 18 c eeuw,
ook in de kloosters nog vurige beoefenaars vond.

( I) WILLEMS. Verhandeling over tie Nederl. Taet- Letterkunde,
0820) II p. 13.

DICHTKUNST, LETTEREN.

door

MELATI VAN JAVA.

wend een kunstenaar, dat stond vast, een groot
kunstenaar zelfs, beweerde ieder, die de proeven
i
zag van zijn werk. 't Is waar zoo romantisch, als
die van de meeste kunstenaars begon zijn loopbaan niet.
Hij was geen jonge herder, die onder het hoeden
zijner kudde beeldjes snijdt, totdat een groat meester
IJ

wevallig, herder en kudde langs komende, de vormelooze

voortbrengselen zijner kunst ziet eri den knaap medeneemt
om hem verder te ontwikkelen onder zijn eigen leiding.
Hij was ook geen koksjongen als Canova, die
begint met leeuwtjes uit boter te boetseeren en daardoor de aandacht op zich vestigt ; ook had hii geen
eenvoudige vveduwe tot moeder, wier meubeltjes en
papieren hij bedekt rnet krabbels en teekeningen, totdat
de oude vrouw, door een buurman op het denkbeeld
gebracht, dat er iets in die kinderlijke halen en strepen
zit , met haar zoon een beroemd

kunstenaar gaat

opzoeken, die natuurlijk verbaasd staat over zooveel
genie en den knaap een toekomst voorspelt vol roem

en eer.
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Och peen ! De ontwikkeling van Jozef Castell was
zoo natuurlijk mogelijk geweest, zijn vader was schilder,
hij maakte portretten en schilderijen op bestelling; de
bestellers waren altijd zeer tevreden over zijn werk en
het ontbrak hem nooit aan opdrachten.
Hij zou het zeer goed hebben gehad als zijn
huishouden minder groot en zijn vrouw minder slordig
was geweest, maar gelukkig had ook hij niet veel oog
voor de disharmonie, welke er bestaat in een onopgeredderde kamer, in borden met barsten, in koffiekannen
en theepotten zonder ooren, in spinnewebben en stofnesten zelfs niet in een als vogelverschrikster gekleede vrouw.
Hij was een zoon uit het yolk, die met een
weinigje talent en veel vlijt zich had opgewerkt; zijn
vrouw daarentegen was een echte artistennatuur, sedert
geslachten hadden haar ouders en grootouders, beurtelings penseel, beitel of pen gevoerd; zij verkeerde
altijd in hooger sferen, en haar man was er trotsch op
en verlangde volstrekt niet van haar, dat zij hem als
hij uit zijn atelier in d^ huiskamer kwam het leven
veraangenamen zou door stoffelijke gezelligheid.
Zij had genoeg te doen, als zij met haar kinderen
tobde, maar velen verwonderden er zich over dat niettegenstaande de man zooveel verdiende, het gezin altijd geld
noodig had, altijd diep in de schulden zat en het eigenlijk aan niets opmaakte, noch aan kleeding, noch aan
tafelgenot, noch aan uitgaan, noch aan gezelschap ontvangen, noch aan huisversiering.
Zoodra de jongens zich alleen bewegen konden,
bracht de moeder hen op het atelier van haar man,
dat was de ruimste kamer in huis; zij had dan gewoonlijk
nog een paar kleinen om voor te zorgen, en er
was daar zooveel voor de kinderen te zien. Niemand van het kleine grut, amuseerde zich echter zoo
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goed als Jozef in het groote, kale atelier, waarvan
de vioer het rijkst voorzien was, want daar lagen
boeken, stukken van beelden, schilderijen zonder lijsten,
schetsen, prenten heel en half gescheurd in schilderachtige wanorde door elkander.
Hier zoog het kind als het ware de kunst in, hij
teekende eigenlijk reeds vOOr hij praten kon, hij was
het zoetste van alien, zijn broertjes en zusjes hielden
sours in vaders prullen duchtig huis, zij vernielden meer
dan hem lief was. Jozef daarentegen behandelde zelfs
de meest beschadigde overblijfselen van vroegere schoonheid met een soort van instinktmatigen eerbied.
« Dat kind wordt kunstenaar » zeide de moeder
trotsch « de anderen op zijn hoogst handwerkslui. »
De vader zag ook met een soort van eerbied neer op
het knaapje; hij wist genoeg dat hij maar een handwerksman was in de oogen zijner vrouw, dat haar
begrippen over kunst te hoog stonden dan dat hij er
naar reiken kon.
Vader van een kunstenaar te worden, vervulde hem
met een soort van heilige vreugde, en hij deed alles
om den aanleg van bet kind te ontwikkelen; van het
oogenblik dat zijn ouders in Jozef een kunstenaarsziel
vermoedden, werd hij het middelpunt van het huis. Het
wonderkind, want dat bleek hij weldra te zijn, kreeg
recht op alle opofferingen van vader, moeder, broers en
zusters want de anderen legden zich allerlei ontbering en
op, ten einde hem in staat te stellen zich zoo goed
mogelijk te ontwikkelen.
De vorderingen van het kind waren dan ook
verbazend ; alles wat andere kinderen met veel moeite en
inspanning leeren, scheen hij als bij intultie reeds te weten.
Zijn moeder verwaarloosde en huis, en keuken en
kinderen nog meer dan ooit, alleen om zich met Jozef
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bezig te houden, en niemand van de haren vond bier
jets aanstootelijks of verwonderlijks in : Jozef was'
immers een genie, die hun aller glorie zou worden.
Het kind moest goed leeren ; de ouders reisden
naar de groote stad, waar zich een kunst-academie
beyond, zoodra Jozef oud genoeg was er de lessen van
te volgen.
Jozef was een stil, nadenkend kind ; zijn ernstige
omgeving, de afzondering, welke de bewondering zijner
ouders te midden van het woelige gezin kunstmatig
om hem hadden weten te vormen, maakten van hem
een geheel jongen van anderen zeer verschillend ; op,
de academie verstomden tegenover hem plagerijen en,
speelzucht zijner kameraden. Allen schenen zijne meerderheid te voelen.
De stifle knaap, Wiens oogen meer naar binnen
dan naar buiten schenen te zien en aan zijn overigens
onbeduidend gelaat een schoonheid van hoogere orde
verleenden, boezemde hun een soort van ontzag in.
Bovendien hij was zoo vriendelijk, zoo weinig
eischend; hij vroeg niets anders dan het recht van
zelf te werken, en om in de wereld van kunst en
schoonheid, welke zich thans in voile heerlijkheid voor
hem opende, vrij te dwalen en te droomen. Hij wilde
beeldhouwer worden; de schoonheid der vormen trok
hem meer aan dan die der kleuren en het technische
der kunst was hij in ongelooflijk korten tijd meester.
Nu werd het zaak om de schoonheid, die hij zoo
diep en innig voelde, zichtbaar te maken ; wat hij
boetseerde in klei of was, deed ieder van bewondering
verbaasd staan. Aan het minste wist hij cachet te geven,
zeiden zijne medeleerlingen; maar hij zelf was nooit tevre-

den; de fraaiste voorwerpen, die door koopers met goud
zouden betaald worden, vernielde hij dadelijk weer,
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tot wanhoop der overigen, die zich zoo gaarne meester
wilden maken van proeven zijner kunst.
« Dat is het niet, dat is het niet ! » zeide hi}
telkens « ik zie meer, ik zie schooner ! »
Dan sloot hij zijne oogen en keerde in zich zelven
terug om het ideaal te aanschouwen, dat hij zich yoorstelde en dat zich diep in zijne ziel beyond ; van jongs of
had hij het gezien dat visioen van stralende schoonheid, dat beeld vol betoovering en glans ; maar hij
kon het nog niet afbeelden, neon, daarvoor moest hij
meer leeren, meer zien, meer voelen.
« Meer leven ! D zeiden anderen, die vol minachting neer zagen op academische ontwikkeling ; hij had
genoeg geleerd, werd zijn ouders gezegd, hij kon niet
meer leeren op school; in den dagelijkschen' omgang
met de schoone werken der vroegere geslachten zou
hij zich alleen nog kunnen ontwikkelen. Eenigen meenden dat alleen de werkelijkheid, het leven hem lessen
konden geven.
Zijne ouders deinsden voor Beene opoffering terug ;
toen hunne hoop dat hij den Prix de Rome winnen zou,
verijdeld was — want Jozef had altijd gewerkt maar niets
voortgebracht tot den dag der bekroning — besloten zij
zelf eene refs voor den knaap te bekostigen naar alle
hoofdplaatsen, waar de kunst hare schoonste tempels
bent.
Naar Parijs, naar Rome, naar Munchen en Dresden,
zou hij vertrekken, en hij ging heen. Daar voelde de
jonkman een nieuwe wereld voor hem opengaan. Zijne
ziel scheen hem een rijk besnaard instrument, dat bij
elke schoonheid, door zijn oogen aanschouwd, eindeloos
trilde van genot ; hij bleef uren, dagen zwerven in de
zalen van het Louvre, in de kunstverzamelingen van
Florence, Rome, Napels en Duitschland.
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Nu eens voelde hij zich gevangen door de schoonheid der antieken, en gaf zijn ideaal vormen, die hem
zoo heerlijk, zoo zuiver, en zoo helder voor oogen
stonden, dat hij smachtte naar het oogenblik, waarop
hij het in werkelijkheid zou kunnen scheppen ; dan
weer verblindde hem de ongeevenaarde kracht en
stoutheid van Michel Angelo, of dan was hij betooverd door de gratie van Canova, of door de statigheid
van Thorwaldsen.
Elken dag bracht hem nieuwe vreugde, nieuwe aandoeningen ; het was of hij alle dagen nieuwe ontdekkingen deed, of wat hij gisteren gezien had in het niet .
zonk bij hetgene hem vandaag weer vertoond werd.
Nu eens droomde hij van den Mozes dan van den
Gladiator, van Ariadne, soms van een torso, dan ging
hij weer op in nieuwere kunst, dan betreurde hij het
zich niet uitsluitend aan de schilderkunst gewijd te hebben
als zijn geest te gast ging aan Rafaels Madonna's of
Michel-Angelo's Sibyllen.
En zoo vergat hij tijd en arbeid, verleden en toekomst
in de onvergelijkelijke vreugde, welke het aanschouwen
der schoonheid op hem rnaakte ; hij zwelgde in de kunst;
soms werd hij er duizelig en bedwelmd van, onvatbaar
om meer te zien, meer te genieten en als hij niet zag,
niet genoot, dan hongerde en dorstte, dan versmachtte
zijn ziel weer naar nieuwe indrukken, naar nieuwe
aandoeningen.
Het zien van schoone kunst werd hem een hartstocht, een levensbehoefte ; hij moest zich daaraan dronken
drinkers, en dan Ieefde hij eerst en voelde zijn eigen
ziel zich oplossen in een wereld zonder grenzen.
Te huis daar zou hij werken, daar zou alles wat
hij in zich opgenomen had, zijn eigen scheppingen ten
goede komen. lien zware slag deed he.a uit die heer-
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lijke droomerijen opschrikken ; zijn vader was bijna
plotseling gestorven. Zijn moeder en verscheidene kinderen
bleven broodeloos achter of ten naaste bij ; het was zijn
oudste broeder die het hem schreef in koude, bijna
ruwe woorden ; het gezin had zich voor hem opgeofferd, het was nu aan hem om zijn moeder, zijn
'broeders en zusters eenigerrnate terug te geven wat hij
hun had gekost.
Ja, dat begreep hij ! Hi) moest terugkeeren en
werken. Zijn moeder was gerust ; het kapitaal was immers
op goede rente geplaatst, alles 'vat men aan Jozef ten
koste had gelegd zou hij terug betalen, ruim en overvloedig, want hij was een genie en hij had zooveel
gezien, zooveel geleerd !
Arme vader! die het niet had molten beleven dat
zijn zoon tot roem, aanzien en rijkdom kwam!
Jozef aanbad zijn moeder ; hij vvilde niets liever
dan Naar met welvaart omringen ; daaraan zijn leven
en talent toewijden kwam hem begeerlijker dan iets
anders voor.
Hij kwam terug en het bleek spoedig dat de beloften door het kind gedaan nog met vergeten vvaren ;
hij richtte een atelier op, zijn ()tide meesters gaven
hem de grootste bewijzen van welwillendheid; hij moest
beginnen met iets te maken, jets ten toon te stellen.
Jozef wilde lien raad. volgen ; maar hoe hij ook dacht
en zocht, hij vond niets, geen onderwerp Wilde hem
invallen ; wanneer hij op iets zijne keuze gevestigd had,
dan herinnerde hij zich plotseling, dat hij slechts het
voetspoor van anderen volgde, dat een groot meester
het onderwerp reeds voor hem gekozen had.
Maar dan kon hij het nog behandelen op zijn
manier, op zijn eigen wijze het opvatten, hij dacht er
zich in, hij maakte het tot zijn eigendom; maar het
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reeds geziene vervolgde hem overal, ho3 hij ook zocht, hij
kon zijn eigen beeld met terugvinden, hij zag het steeds
door de vormen en lijnen van anderen been schemeren;
het was hem niet mogelijk zijn eigen conceptie daarvan
los te maken. En zoo verdroomde hij zijn dagen, zoo
verloor hij zijn tijd en het gebrek begon te drukken,
de schulden riepen luider, de verwijten van broers en
zusters werden scherper. Zijn bewonderaars en vrienden
rieden hem aan toch te beginnen, maar hij kon niet,
hij schetste en kneedde het klei en wat hij te voorschijn bracht, het waren slechts banale vormen, conventioneele reeds veel geziene figuren, die hij vol ergernis.
vernietigde.
Toen kreeg hij een bestelling voor een grafmonument ; men gaf hem de hoofdvoorwaarden duidelijk aan,
men bond zijn fantaisie; hij moest slechts aan de voorschriften gehoorzamen en hij zette zich aan den arbeid
door den nood gedwongen, vol mcdelijden met zijn
sukkelende moeder, zijn broers en zusters, die « handwerkslieden » geworden waren. Nu zou hij toch zich zelf
zijn ; hij verbrak de banden hem opgelegd, hij wilde
iets maken, dat niemaud ooit gezien had, iets nieuws,
iets oorspronkelijks, nu voelde hij de scheppingskunst
in zijn ziel gloeien, en wist hij wat hij wilde.
En toen het model gereed was, stond degene die
de bestelling gedaan had, het verbaasd aan te zien ;
hij had geen enkel voorschrift gevolgd, geen enkele wet
geeerbiedigd, hij had alleen zijn fantaisie gevolgd en hij
bracht iets onmogelijks, iets monsterachtigs voort, iets
dat hem zelf met schaamte, de anderen met walg vervulde.
En toen werd het hem duidelijk, hij had zijn genie,
de scheppingsvonk, die in hem gloeide uitgedoofd of wel
had hij die ooit bezeten?
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Zijn talent was een ./Eolus-harp gelijk ; elk zuchtje
elk ademtochtje deed het trillen, en ontlokte daaraan
zoete melodie6n ; maar uit zich zelf was het stom en
doof. Zijn geest nam alles aan, zoog alles op, doordrong zich van de indrukken, die van buiten kwamen,
maar kon niets terug geven. Misschien ook was het
zaad, dat in zijn ziel kiemde verdrongen door de schitterende planters en kostbare blo2men, welke hij er van
buiten in had aangedragen en in zijn bewondering
had hij geheel vergeten dat er misschien een teer spruitje
opwies, waarop hi) acht moest slaan en dat nu geheel
verstikt scheen.
Het was eene vvreede, eene bittere ontdekking,
toen het hem klaar werd, dat hij zich zelf verloren had
en zijn geest tot overvloed vervuld was met vreemde
beelden, vreemde gedachten, vreemde indrukken. Hij
kon in dat dichte woud of liever in die overvulde
kunstgalerij geen weg meer vinden; hij smachtte naar
lucht, naar licht, hij wilde zijne herinneringen verliezen,
zijn geest vernieuwen verhelderen. Rust, geestelijke
vasten meende hij zoude hem goed doen !
Een zomer aan zee of op de heide, of in bergen
en bosschen doorgebracht, een bad in de eeuwig jonge
frissche natuur zou hem bevrijden van de overtollige
indrukken door de kunst in zijne ziel gelaten, dan zou
hij misschien zich zelf terugvinden en dan weten of
dat « zelt » de moeite van het aankweeken en ontwikkelen nog waard was.
Maar hij had geen tijd en geen geld voor zulk een
kuur; hij moest werken en verdienen. Met bloedend
hart nam hij bestellingen aan, hij arbeidde voor brood,
dag en nacht juist zooals men het van hem verlangde ;
niemand zag hoe hij Teed, zelfs zijne moeder niet,
die intusschen over het verlies barer laatste illusiai hem
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grievende verwijten deed omdat hij ten slotte niets
antlers geworden was dan zijn vader, een handwerksman
in de kunst en geen kunstenaar.
« En wij hebben er toch alles voor gedaan, alles
voor opgeofferd, » klaagde zij bij Wien het maar
hooren wilde. « Wij hebben hem laten leeren, laten
reizen en zich vri) laten ontwikkelen, en nu is er toch
niets van terecht gekomen, niets ».
Jozef werd hoe langer hoe stiller en meer in zich zelf
gekeerd; hij werkte en zwoegde, hij verdiende veel geld en
spoedig leefden moeder en kinderen geheel en al op zijne
kosten; hij was hun kostwinner, zij konden nu leegloopen,
als zij wilden, maar roem en eer bleven hem verre. Wat
hij leverde, zeiden de kunstenaars verachtelijk, was slechts
fabriekwerk, niets meer !
Het liet hem onverschillig, hij zocht niet meer
naar zich zelven, ook niet naar nieuwe indrukken ; hij
was tevreden wanneer zijn werk goed betaald werd,
wanneer zijne moeder en de anderen maar tevreden
waren.
Zijn broeders en zusters trouwden ; zij waren gelukkig
in hun kring, zijne moeder stierf, tot het laatste klagend
dat haar lievelingszoon zoo slecht aan haar verwachting beantvvoord had. Gelukkig was het dat vader, zoo'n
teleurstelling niet beleven mocht!
jozef sleet zijn leven eenzaam, vreugdeloos tot dat
het voor hem niet meer noodig was hard te werken.
Nu liet hij het zijn knechten doen ; hij teekende uren
lang, hij begon op nieuw te zoeken, maar duidelijker
werd het hem dat zijn fantaisie dood was, dat niets
haar meer kon opwekken.
Hij ging weer op reis, naar de plaatsen waar hij
vroeger zoo veel genoten had ; kon hij zelf niet scheppen,
dan wilde hij ten minste zijne ziel nog laten juichen
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en jubelen in den hoogtijdszang, door anderen gedicht.
Helaas ! ook die snaren trilden niet meer; hij had
zooveel gezien, zooveel gehoord, het alledaagsche was
zijne ziel komen vervullen, de begeerte naar goud had
alle teedere gevoelens verstijfd; hij was geen kunsteanar
meer niet alleen, hij had zelfs geen kunstenaarsziel meer.
Onderweg werd hij ziek , hij bleef in een gasthuis,
weken, maanden lang, hij kwijnde langzaam maar zeker
weg, en vreemd! hoe zwakker zijne krachten werden, hoe
ijler zijn lichaam werd, des te fijner scherpten zich de
vermogens zijner ziel. Evenals voorheen kon een kleinigheid hem weer doen lijden en juichen ; wat hij zoo lang
gewenscht had ging nu in vervulling, de herinnering
aan alles wat hij van anderen gezien en bewonderd
had drong zich naar den achtergrond, hij ontwaarde nu
nog nooit te voren geziene schoonheden die zijn geheele
wezen van verrukking deden trillen, hij zag weer als in
zijne kinderjaren visioenen vol pracht en luister. Dan
vroeg hij orn krijt en papier en trachtte te schetsen, of
om klei dat hij beproefde te kneden, maar zijn vingers
waren te slap, zijn spieren te zwak om klei of krijt
te hanteeren.
« 't Is zoo jammer, zoo jammer ! » zuchtte hij, « ik zie
nu zoo duidelijk als nooit te voren, mij zelven ! »
Hij stierf nog in een laatste poging van iets voort
te brengen, een stuk weeke was in de hand ; groote
tranen lager op zijn kille wangen en zijn oogen hadden
zich gesloten over een blik vol verrukking en zijn laatste
woorden waren : « Ik zie, ik zie! »
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13tanbberibtAlitutuo.
Luim of Ernst?
ij

hebben in lang geen Standbeelden-Nieuws
gegeven.
Reeds een paar malen hebben wij ons echter
de vraag gesteld, wat men van die standbeelden-oprichtings-woede (!) to denken hebbe...
Wellicht hebben de afgeloopen koude winter en de
watervloeden een weinig afkoelend erop gewerkt.
In ons eerste artikel over dit onderwerp, in 1889,
is er aangetoond dat het prachtige, kunstrijke Athene
zijnen val nabij was, toen het, van de aloude eenvoudigheid afwijkende, 3oo standbeelden voor eenen en
denzelfden persoon ging oprichten. Doch zulke oude
-voorbeelden, zulke pruikerige waarschuwingen zijn niet
welsprekend !
Of Bismarck al zeide « Gij Keulenaars, richt mij
toch geen standbeeld op. Later zult gij er spijt van

(I) Dietsche %Varande, 1889, bI.

211,

189o, bl. 151.
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hebben als de bordjes zullen verhangen zijn.... » Bismarck
-sprak in den wind; de bordjes zijn, zooals elkeen weet,
verhangen, en daar staat nu de beroemde man nog
altoos met de hand aan den sabel.
't Ware jammer hem nu tot een meer actueel
-standbeeld om te gieten. Maar ter zake.
In 1889 deelden wij de oprichting van alle standbeelden merle, waarvan ons bericht was toegekomen.
In 1890 telden wij er opnieuw eene groote menigte.
En van hoevelen is ons de konde ontsnapt?
Sedert lien is er weder een aardig getalletje opge,doken : 1. van lang verscheiden, beroemde mannen ;
2. van ter nauwernood gestorven, beroemde mannen ;
3. van oude, zeer oude, bij het yolk onbekende grootheden, die door 't yolk met een verbluft gezicht aangegaapt
worden ; 4. van Jevende vrienden, meest staatslieden,
van sterke kleur, partijmannen van de uitgelezenste
Lsoort. Men oordeele.
Allewaert staat reeds in de Scheldestad.
Arc, Jeanne D', te Nancy, Verdun, enz.
Beers, Jan van, is in gang.
Beham, te Neurenberg.
Bismarck, komt (?) in Beieren.
Bizet, te Parijs.
Blucher's standbeeld komt.
Bodeghem van, te Brussel.
Brederode, Jkh. van, te Brussel.
Brunswick, Therese de, te Pesth.
Christus (als wijsgeer 1), te Rome.
David, J. B., komt te i.dier.
Daviel, te Evreux.
Dodoens (Dodonxus), te Brussel.
Duyse, Prud. van, te Dendermonde.
Faid'herbe, te Rijsel en te Beaupaume.
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Galait, te Doornik.
GOthe, te New-York.
Gocdon, op een kameel, te Chatham.
Haerne, de, te Kortrijk.
Hofmann von Fallersleben komt op Helgoland.
Hohenzollern, Karel, Anton van, te Dusseldorp.
Humbeeck, Pieter van, komt te Brussel.
Lambrecht (bisschop), te Gent.
Lasalle, te Chicago (Zie bl. 154, 189o).
Lessing, te Berlijn.
Licht, Het, 25 meters, met een wenteltrap, te Dinant.
Luther, te Eisenach en te Berlijn.
Marnix van S t Aldegonde, te Brussel.
Mazzini komt te Rome.
Mendelssohn Bartholdy, te Leipzig.
Mercator, te Locquenghem.
Miry, Karel, komt weldra.
Ortelius, te Brussel.
Orley, van, te Brussel.
Paulus, St., Kerkbeeld te Rome.
Pestalozzi, in Neufchatel.
Regaus, te Perpignan.
Richter, te Dresden.
Rogier, minister, komt (?) op vele plaatsen (zie
bl. 152, 189o).
Tadema, Alma, te 's Gravenhage.
Tartini staat te Triest.
Thomas a Kempis, te Wolvega.
De beide Congo-Van de Velden te Antwerpen.
Vosmaer (borstbeeld op eene fontein), 's Gravenhage.
Weber, Karel, Maria von, te Eutin.
Wilhelm I, keizer, te Berlijn, bij Keulen (op den
Drachenfels), te Dusseldorf, te Minden (zie verder bl. 152,
189o).
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Willem de Zwijger, te Brussel.
Willems, J.-F., komt te Antwerpen.
Wolkenstein, Oswald von, te Tirol.
Dit zijn de reeds onthulde of in werk zijnde monumenten.
Elk leere daaruit het zijne.
Allen zullen daaruit als in eenen spiegel zien, welk een
mengelmoes van tegenstrijdige oordeelvellingen, Welk een
verscheidenheid van opvatting der waarheid en onwaarheid, welke ijdelheid, welke partijzucht, en zelfs welke
haat tegen niet gekende stelsels daaruit spreekt 1
Men doe er zijn nut merle, als men kan. Eenigen
der genoemden verdienden zeker voor hun karakter en
werken sedert lang eenen krans.
Van de andere zijde is datgene wezenlijk de grootste
ironie der mode, die de oprichting van standbeelden als
eene verplichting schijnt op te leggen, datgene, zeg ik,
wat te Rome tegenwoordig door middel van standbeelden wordt gezocht. Men behoeft niet verder dan
den Gids (189o, bl. 343, vlg.) te vragen.
RED.

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

den fielverlit vuuroternpantrier
bey steenperiobe, gevonbeit bii Blitastri0t,

door

CASIMIR UBAGHS.

(Met afbeelding.)

NDER de bewerkte voorwerpen der steenperiode
behooren die, welke in vrij kunstloozen vorm,
dieren, planten of menschen nabootsend, bestemd
waren tot versiering of opListering der primitieve
woningen van genoemde periode. Deze voorwerpen vindt
men in ons land zoowel als elders uiterst zeldzaarn
terug. De mannen der steenperiode, aan wie het
metaal nog onbekend of niet toegankelijk was, en welke
in gedurigen strijd om hun bestaan , steeds met
wilde dieren te kampen hadden, ten deele om zich
te verdedigen, ten deele om zich aan hun vleesch te
vergasten, hadden geen tijd of lust om zich met geregelde en nauwkeurige kunstoefening, zooals die met
hunne beschaving overeen kon stemmen, bezig te houden ,
Wij vinden dan ook bijna uitsluitend ruw gekapte
of geslepen voorwerpen. Meest werd om zijne hardheid
en scherpte de doelmatige vuursteen daartoe gebruikt,
alsmede werktuigen uit hoorn en beenderen der dieren,
die men op de jacht had nedergeveld, en op jacht
of vischvangst of tot huishoudelijk gebruik weder te
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pas kwamen. Voor de schoone, liefelijke gade en jonge
dames der steenperiode werd ook gezorgd. Om haar te
versieren, werden kleine beentjes van dieren doorboord
en geslepen (zie mijne 0 Station lacustre pres Maastricht, » Il e edit. pl. II fig. 1o), schelpen geglanst, en
somtijds paarlen van kleiaarde vervaardigd. Zulke voorwerpen strekten dan in den vorm van oorbellen, halssnoeren of armringen tot de voornaamste versiersels.
Dat men verschillende primitieve teekeningen en
ruw beeldwerk uit den steentijd, als in stee p gekraste
mammouths en rendieren, op hertshorens nagebootste
afbeeldingen van Cervus, Ursus, Bos, etc. gevonden
heeft, is buiten twijfel, maar dat er soms eene sterke
verbeelding noodig is om die teekeningen te herkennen,
is eveneens waar. Indien men bij voorbeeld plaat I en
II van de « Antiquites celtiques et antideluviennes.
L'industrie primitive et les arts a leur origine par
Boucher de Perthes, » gadeslaat, dan zijn, naar mijne
meening, de 36 figures daar afgebeeld, « Figures en
silex caracterisees par l'ceil -- Antideluviennes, » waarin
de schrijver alle mogelijke dierkoppen wil zien, niets
anders dan een spel der natuur. De kleine gaaties
van binnen in den vuursteen, voortgebracht door den
afdruk van een of ander fossiel, vindt men overal, en
men behoeft daarin geenszins door den mensch bewerkte
dierenvormen te zien.
Eveneens schijnen mij van hetzelfde aangehaalde
werk « les figures en bois extraits des tourbieres » (pl.
21, 22 en 23), meest alien stukjes houtwortel ten deele
verweerd, te zijn, welke voor eene sterke verbeelding
tnin of meer houten mannetjes of poppen nabootsen,
maar die nooit iets, zooals de schrijver meent, met een
sculpteur novice te doen hadden.
Het is te verwonderen, wanneer men in hetzelfde
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werk bl. 665 (Notes) leest, dat wetenschappelijke mannen te Parijs, om den wille van het stuk menschenkaak te Abbeville, in steengruis lagen met ruw geslagen
vuursteenbeitels door Boucher de Perthes gevonden, en
aan wiens echtheid door velen getwijfeld werd, spiritistische vergaderingen belegd, en den geest aan wien
het stuk kaakbeen behoorde opgeroepen hebben. Den
28 n Maart 1863 ondervroeg men hem ; hij noemde zich
Yoe ; dat het stuk kaakbeen van hem was, werd
door den geest bevestigd ; vervolgens vroeg men of
nog meer beenders van zijn lichaam daar bedolven
waren, door welke oorzaak hij omgekomen was, sedert
hoeveel jaren deze catastrophe plaats had gevonden,
of hij heeft kunnen spreken en geleerd was geweest,
of hij plantetend mensch was geweest, of de overstrooming waarin hij zijnen flood gevonden had uit zout
water bestond, of hij stee pen wapens kende, of hij
grooter was dan de hedendaagsche menschen, etc. etc.
Die arme geest, verbluft door zich na 20000 jaren
rust (volgens zijne eigene verklaring) in de tegenwoordigheid dezer geleerde mannen te zien, beantwoordde
allergehoorzaamst de vragen hem door de geleerde
vergadering gedaan. Ja zelfs de geest van den grooten Georg Cuvier, zie bl. 665 (Notes), konde men
niet met rust laten, hij werd door de vierschaar
der geleerden opgeroepen, verscheen, en gaf door middel
van twee mediums, zijne schriftelijke denkwijze over
deze onderzoekingen te kennen. De vergadering deed
hem bekennen, dat hij zich tijdens zijn leven yengist had, met te zeggen dat de mensch van vrij
jongen datum was. (« Les reponses claires et precises
de George Cuvier ont emerveille tout l'auditoire de
savants, qui lui ont vote en masse des remerciements n,
bl. 666. (Notes). Ja eenige geleerden hebben zelfs in
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sommige woorden van dit medium het schrift, de
schrijfwijze van den geleerden Cuvier herkend.
Opvallend is het dat de geest van Yoe en die
van Cuvier, in hunne beantwoordingen blijk gaven van
studie gemaakt te hebben over den toestand der hedendaagsche anthropologie en voorhistorische wetenschap.
Het gevolg dezer geestoproepingen was zelfs voor
Boucher de Perthes wat al te sterk, want hij voegt bij
het verhaal de woorden : « Nous ne croyons pas a ux
prodiges ».
Dat deze geleerden in 1863 nog aan een bestaan
van den geest na den flood geloofden, bewijzen deze
vergaderingen en geestoproepingen, geloof, wat helaas
bij vele hedendaagsche aard- en natuurkundigen zoek
geraakt is.
Buiten de kleinere voorwerpen van been, welke
als sieraden der dames uit den steentijd kunnen gediend
hebben, vond ik in de door mij opgedolven station
lacustre bij Maastricht, den bewerkten axis van Bos
taurus, zie pl. III fig 7 mijner beschrijving, waarvan
de bovenste platte rand rosetvormig uitgekorven was;
ook de harpoen, beschreven bl. 70, afgebeeld pl. II
fig. 7 van « L'age et l'homme prehistoriques et ses
ustensiles de la station lacustre pres Maastricht. H e edit.
Liege 1884 D mag zeker als kunstproduct voor dien
tijd beschouwd worden. De primitieve, in wording
begrepen kunstenaar, heeft zich, tot vervaardiging dezer
stukken, waarvan het eerste blijkbaar alleen tot versiering diende, zich van scherpe vuursteen-splinters of
messen ter vervaardiging bediend; hiervoor spreken de
menigvuldige krassen en insnijdingen, welke zich ook
onder den rand van dezen wervel bevinden.
Door den beer Dr W. Pleyte, conservator van het
rijksmuseum van oudheden te Leiden, werd een voorwerp
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beschreven en afgebeeld (« Schedelvereeniging in Friesland ») wat wellicht ook tot deze categoric behoort. Het
bestaat in het linker wandbeen van een menschenschedel, schijfvormig bijgewerkt, waarvan de koorde
10 c. m., de pijl 2,8 c. m. bedraagt ; door een
gaatje, verticaal bij den rand geboord, kan een tDuwtje
gestoken worden, om het op te hangen. De heer Pleyte
neemt aan dat het voorwerp als amulet diende, om den
draper, door den geest des afgestorvene aan wien het
stuk behoord had, voor onheilen te bewaren.
Dit hoogst merkwaardig voorwerp werd gevonden
in het Terp Zwaard, onder Stiens; het bevindt zich
nu in het rijksmuseum van oudheden te Leiden, alwaar
de beer Pleyte onlangs de vriendelijkheid had mij hetzelve
te vertoonen (i).
Onder de zeldzame voorwerpen der steenperiode
welke niet tot zelfverdediging, jacht of huiselijk gebruik
kunnen gediend hebben, maar uit tijdverdrijf of kunstzin misschien als vereeringsvoorwerp uit den steentijd
(1) Dit behoort tot de zoogenoemde schedelschijfjes, waarvan
er vele met een gat doorboord zij, om ze op te hangen, of
als amulet te dragen, evenals er schedels met gaten van 3-4 en
meer centimeters voorkomen. In sommige schedels zijn schedelschijfjes gevonden afkomstig van andere schedels. D r Prurneres
heeft in zijne verzameling 167 schedels of fragmenten v in schedels
welke trepanatie ondergaan hebben. De Baye's verzamelmg telt
een total voorbeelden van trepanatie. Deze was sours bij het leven
gechied, want de randen van het gat waren genezen, bij anderen
had de operatie na den dood plaats gehad. Men heeft schedels
gevonden welke de trepanatie ondergaan hadden, in verschillende streken van Fran krijk, Boheme, Rusland, Denemarken, Italic,
verder in het noorden van Afrika en in Amerika. Deze merkwaardige vonden spreken voor het geloof aan het bestaan van een
leven na den dood, bij deze zoo ver verspreide barbaarsche volken.
De tijd dezer voorwerpen ligt volgens D r Pleyte tusschen het
tijdperk waarin men ruwe steenen voorwerpen gebruikte, en de 3e
of 4e eeuw onzer tijdi ekening.
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gebezigd zijn, vond ik voor eenigen tijd bij Maastricht, buiten de Boschpoort, het hierbij in 2/3 der
natuurlijke grootte afgebeelde merkwaardig stuk. De
teekening is wat schuins genomen om beter de bewerkte
openingen der linkerzijde to doers voorkomen.
Hetzelve bestaat in eene grijze holle niervormige
vuursteenklontering, welke oorspronkelijk vijf eveneens
holle hoofdvertakkingen had, ongeveer in den vorm als
op de plaat door puntlijnen is aangegeven.
Deze pijpvormige en holle, somtijds bolvormige
vuursteenklompen met vertakkingen, vinden zich menigvuldig in de onderste afdeeling van het Maastrichtsch
tufkrijt, ook in de diluviale grindlagen en rolsteenen
van het Maasdiluvium, als voortbrengsel der uitwassching
van de krijtbergen.
De man der steenperiode, misschien een bewoner
onzer station lacustre, vond deze eigenaardige vuursteenklontering, hetzij in de krijtlagen van den St-Pietersberg, hetzij in het depot des Maasdiluviums, bekeek
die met zijne vertakkingen, en kwam op de gedachte
dat hij door voorzichtig wegnemen dezer vertakkingen,
zich den romp of het pantser van een steenen mannetje verschaffen konde.
De vertakking a werd voorzichtig verwijderd ; de
omranding der holte met kleine slaagjes gekapt en
gefatsoeneerd, zoo stelde men de halsopening van het
mannetje daar.
De twee zijdevertakkingen, b, werden eveneens met
voorzichtigheid weggenomen, en met kleine slaagjes
bewerkt, zoo kreeg men den doorgang voor de armpjes.
De twee onderste vertakkingen, c, werden op dezelfde
wiize weggenomen, zoo ontstonden de openingen voor
de beenen ; de rand der opening voor het rechter been
is ten deele geslagen, ten deele geslepen.
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Achter de rechter armopening in den rug, beyond
zich nog eene vertakking ter zelfde grootte der armopeningen, welke op dezelfde wijze weggenomen is.
Ik zeg dat die aanhangsels of vertakkingen met voorzichtigheid moeten atgenomen zijn, want daar de vuursteenklontering met hare aanhangsels van binnen hol was,
behoefde het maar eenen onvoorzichtigen slag, en het
in wording begrepen mannetje van den voorhistorischen
kunstenaar barstte in stukken.
De wandingen der openingen hebben daar, waar
de conische punten weggenomen zijn, eene dikte van
6-12 millimeters, wat voor zulke korte punten, eene
sterkte daarstelt, welke niet te veronderstellen is te
zijn afgebroken door wrijving of drukking en het
voortschuiven langs andere rolsteenen.
Overigens vindt men vele dier niervormige, grijze,
vuursteenklonteringen met conische aanhangsels, in het
diluviale Maasgrind, maar meestendeels zijn deze aanhangsels, door het afwrijven tegen andere rolsteenen,
afgestompt en meer of minder gerond, maar niet afgebroken, want daartoe zijn deze betrekkelijk kleine
vuursteenklonteringen te sterk.
De linksche opening b, welke het regelmatigste
atgenomen en mooiste bewerkt is, vertoont de omranding naar buiten scherpkantig, menigvuldige kleine
vuursteensplintertjes door fijne slaagjes weggenomen,
zijn naar binnen der holte meer of minder trechtervormig aangebracht, zoodat de bewerker na bet conisch
aanhangsel daar weggenomen te hebben, zijne fijne
slaagjes van den buitenrand, naar de binnenholte der
opening geleid heeft. Deze opening is zoo mooi en
duidelijk bewerkt als het van Pen geslagen vuursteenvoorwerp te verlangen is.
De opening van den rand a is bij het wegnemen van
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den conischen punt, naar onderen ingescheurd, zoo ook
de rechter openingen b, en c, welke insgelijks bij 't afnemen
der conische punten, van achteren gespleten zijn, en
ten deele eenen conchoIdalen breuk vertoonen, waarvan
de randen naar voren door kleine slaagjes getatsoeneerd zijn.
Het wegnemen dezer conische punten, en het bewerken door afschilveringen of kleine slaagjes, Welke alle
van buiten naar de holten der openingen hebben
plaats gehad, spreken er ten stelligste voor, dat ons
voorwerp niet ontstaan kan zijn door afslijting en
wrijving met andere rolsteenen bij voortstuwing van
het diluviale grind; in dit geval zouden zich de randen
der holten glad of gerond afgeslepen moeten vertoonen.
Het voorwerp, ofschoon van grijzen vuursteen heeft
eene bruine kleur of patine, welke zoowel de bewerkte
gedeelten der aanhangsels, als het heele voorwerp van
binnen en van buiten bedekt, en toe te schrijven
is aan ijzeroxyd, welke de laag bevatte waarin het
voorwerp gevonden is De ruimte binnen deze vuursteenklontering, schijnt eene soort van zeeplant bevat
te hebben, de driehoekige verdiepingen, van binnen
in de ruimte a aangegeven, schijnen mil afdruksels van
dit zeegewas te zijn , want de vuursteenen zijn ontstaan uit keiaarde welke het zeewater bevatte, en deels
ook uit de kalklagen welke in zee bezonken.
Tijdens het ontstaan der krijtgronden, waren verrottende zeedieren, planten, vooral sponsen, de oorzaak
waarom zich de keiaarde samenhoopte en om de dierlijke of plantaardige stof samenklonterde , want hoe
dikwijls vinden wij het binnenste eeuer vuursteenklontering bestaan uit organische overblijfsels van dieren
en planten, welke menigmaal ofschoon in keiaarde
veranderd, prachtig bewaard zijn gebleven.

290

BEWERKT VUURSTEENPANTSER

Dus hebben wij hier te doen mzt een voorwerp
der steenperiode, voorstellende een steenen pantserlijf
van een mannetje, opzettelijk hiertoe vervaardigd uit
eene natuurlijke vuursteenklontering, welke na met
overleg uitgevoerde bewerking, dien vorm verkregen heeft.
Maar tot welk doel is aan dien vuursteen dezen
eigenaardigen vorm gegeven ? Tot huishoudelijk of verdedigingswerktuig? Daaraan valt niet te denken. Zoude
dit pantser mogelijk bij de voorhistorische bewoners
der Maasvallei gediend hebben, hetzij voorzien met
kop, armen en beenen , ruw gevormd uit bout of
klei, als beschermgeest der woning van een dier stammen? Dit is eene gissing bij mij opgekomen, want voor
een zeker doel is dit voorwerp bewerkt. Evenwel kan
het ook zeer goed eene voorhistorische aardigheid zijn.
Noch onder de menigvuldige steenwerktuigen welke
ik verzameld heb, en zich in mijn museum bevinden, noch
in eenig museum van ons land, of van het buitenland, in
geen der menigvuldige schrijvers over steenen werktuigen
welke tot nu toe mij toegankelijk waren, heb ik een
voorwerp van dien acrd beschreven of afgebeeld gevonden ; dit spreekt voor de groote zeldzaamheid van het
voorwerp, en zette mij aan het te beschrijven en algemeen bekend te maken.
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DICHTKUNST, LETTEREN.

elm ben uitturnbigen boom bet

folatoriotio* stof,
door AUG. GITTEE.

(Slot (t).)
IJ rest nog te spreken over het karakter dat aan al de vakken
der folklore gemeen is, en de voortbrengselen der volksmuze
in een zoo eigenaardig Licht plaatst : ik meen hun sterke
kleur, hun plasliciteit.
Tusschen de taal van den gemeenen nian en de taal der betere
6tanden bestaat een hemelsbreed verschil. Meer btjzonder wordt hier
de plattelandbewoner bedoeld, bij wien de taal zuiverder bewaard
bleef dan over het algemeen in de steden.
Op het land schittert de taal door een gtooten kleurenrijkdom, terwijl bij den meer ontwikkelde de vreemde beschaving,
welke hem met de nieuwe kenntssen wordt toegevoerd, als 't ware
afbreuk deed aan de echtheid en den omvang van den natuurlijken woordenschat. Daarom, wie aan de volheid zijner moedertaal
wil putten, wie zijn eigen copia verborum wil verrijken, luistere
naar de onverbasterde volksklassen. Deze, meer dan andere, moeten
als « spraakmakende gemeente » golden,
Zooals wij reeds zagen in de bespreking van het volkslied, kent het
yolk, dat in een andere wereld leeft dan de meer ontwikkelde stand,
geen afgetrokken begrippen : deze vet staat het niet, en bant het onverbiddelijk utt zijne taal. Ztja geest onthoudt slechts goed bepaalde beel7
den; en zoo voelt het zich gedrongen, op gansch natuut lijke wijze de
uitdrukkingen zijner gedachten te verlevendtgen, 't zij door krach-

(1) Zie D. W. 189o, bl. 575; 1891, bl. 55.
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tige termen of door herhalingen, 't zij door synonymische bijstellingen, vergelijkingen, figuren of spreekwoorden. ledereen die
eenigszins intiem met het yolk omging, weet met welke voorliefde
de gemeene man tot al deze wendingen zijn toevlucht neemt.
lk hoef nauwelijks er op aan te dringen, hoe zeer zij hem
gemeenzaam zijn : snijdend als een mes, rood als bloed, een vergelijking in plaats van een absoluten superlatief, op een weer Tatten,
een metaforische uitdrukking in plaats van het minder schdderende :
in verlegenheid zijn; gaarne drukt het zijn gedachte tweemaal uit :
taal noch teeken geven, zonder vaar of vrees, paal en perk, dik
en dun, en honderden alliteratien en assonantién, dood en beg raven;
spreekwoorden, die hem een bepaald feit voor een geheele categone van feiten herinneren, zijn niet minder zijne lievelingen : Als de
duivel oud wordt, wordt hij eremijt ; wie Tijnen neus schendt, schendt
Rijn aangericht. Al zulke spreekwijzen heeft de menigte steeds in
den mond, terwijl wij, die gaarne gelooven dat wij onze taal beter
kennen, een minder schilderachtige uitdrukking zouden vinden.
De groote liefde die het yolk voor dergelijke wendingen koestert,
heeft in de letterkunde typen geschapen, welke zich steeds door
hun humor en gemoedelijkheid, onmiddellijk ce gunst des lezers
verwierven. Ik behoef slechts BOUKE uit Van Lennep's PleegToon,
en KOBE uit Conscience's Baas Gansendonck te noemen.
Vele dezer wendingen zijn zeer oud, la, moeten, evenals de
schat der sprookjes, sagen, raadsels en kinderrijmpjes als een voorouderlijk erfdeel beschouwd worden.
Zij vormen een i ubnek, die men wel de folklore der taal
mocht heeten. Door het veelvuldig gebruik dat het yolk et van
maakt, verkrijgt ieder volksprodukt eene ongemeene levendigheid
en plasticiteit. Men herin:-ere zich de meesterlijke voorstelling in
Grimm's Kinder- and Hausmarchen; zij berust, zooals bekend is,
op een knappe aanwending der bij 't yolk _neest geliefde spreekwijzen.
De middelen tot welke de menigte haar toevlucht neemt om
aan de uitdrukking harer g-2dachten een zoo hooge kleur bij te
zetten, zijn talrijk. Eenige leidende princiepen, welke aan de vorming der bedoelde spreekwijzen ten grondslag dienen, wil ik hier
aanduiden. Wij zullen trachten de wetten na te gaan, die in de
sch,:pping zulker linguistische feiten gevolgd werden, en tot de
oorzaak op te klimmen, waardoor zij zich met een vaster vorm
in het geheugen der menigte prentten.

Behalve eigenlijke woordkoppelingen bestaan er ook geheele
zinnen, die steeds met denzelfden vorm optreden, enmede vooral
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bij het yolk bekend zijn. Hierop moet gedrukt worden, dat beide
steeds een stereotiep karakter aannemen.
Deze tot versteeningen geworden wendingen treffen meestal
door hun uiterlijke gedaante : door den klank dus ankerden zij
zich niet zelden in den geest des yolks. Hun ouderdom geett hun
derhalve een groot taalhistorisch gewicht.
Ze zijn of allitereerend, b. v. met man en muis; of assoneerend, b. v. heer en meester; of rijmend, b. v. slecht en recht,
huis noch kluis; of eindelijk rijmloos, b. v. hals over kop.
De alliteratie en de assonantie behooren tot de gedenkwaardigste en schoonste rijkdommen onzer taal.
De oudste gedenkstukken der Germaansche talen bezitten het
eindrijm nog niet, maar wel de alliteratie. Zij berust op den gelijken klank der aanvangletters van de geklemtoonde lettergrepen
of staven, op zulke wijze in het vers verbonden dat meest op het
eerste haltvers een, op het tweede twee staven vallen (1).
De staande uitdrukkingen waarin alliteratie voorkornt, zijn nog
talrijk en bij het yolk zeer geliefd. Nog zeggen wij : aan jets paal
en perk stellen ; blutsen en builen ; blauw en bont slaan ; door dik
en dun; vlam en vuur spuvc, en, e. a.
Met betrekking tot den vorm is de alliteratie vokalzsch, waarbij
de vokalen onderling alle allitereerend zijn : op en af; in en uit ;
of konsonantisch : lui en loom. Zij bestaat tusschen de grondwoorden niettegenstaande de aanwezigheid van voorvoegsels : vergeven en veigeten. Ook in uitdrukkingen als : jaar in jaar uit,
berg op en berg af, mag, meen ik, nog alliteratie gevonden worden.
Doch, bestaat tusschen de saamgekoppelde woorden een verband van uiterlijken vorm, ook met betrekking tot de innerlijke
beteekenis kunnen wij steeds een ye! band vaststellen.
De rneeste zijn gevormd uit twee gelijksoortige begrippen,
aan elkander verbonden door nevenschikkende voegwoorden, meestal
door en : b. v. vrij en vrank; tusschen pot en pint; lui en loom;
zonder vaar of vrees.
In vele drukken de saamgevoegde woorden verschillende begrippen uit, meestal tegenover elkander gesteld, loch ook wel
gecoordineerd; b. v. taal noch teeken geven ; boer en burger;
laden en lossen.
De disjunctieve voegwoorden of en noch verbinden meestal
elkander uitslurtende begrippen ; toch komen van deze voorbeelden
voor, verbonden door en; b. v. buigen of bersten ; buigen of
breken; min of meer; binnen en buiten ; op en af; in en uit.
Tot de rubriek der gelijksoortige begrippen moeten de uitdruk-

0) JONCKBLOET,

Geschied. d. Ned. Lett. I' bl.

29.
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kingen gebracht worden, waarm de nevens elkander geplaatste
woorden in een onderltng verband staan van deel tot geheel. Hun
ontstaan is licht te verklaren : door de opsomming der deelen
wordt het begrip van het geheel klaar omschreven ; voor het minder ontwikkelde verstand is de weg die langs de voorbeelden leidt,
de kortste en duidelijkste.
Deze uttdrukkingen hebben betrekking tot de lichaamsdeelen :
tusschen vel en vleesch; met huid en haar; tot de natuurvoor.
werpen welke nauw samengaan : bladeren en bloemen; distels en
doornen ; tot saambehoorende gereedschappen : met trom en trompet ;
tot elkander volledigende begrippen : kalf en koe ; man en muis ;
weduwen en weezen ; stok en steen ; lucht en licht; groen en geel;
geld en goed.
Niet alleen in samengekoppelde terrnen wordt alliteratie gevonden ;
ook tusschen het attributief gebruikte adjectief en het volgende
substantief, alsmede in de spreekwoordelijke uitdrukkingen en
samenstellingen. Eenige voorbeelden •
het groene gras ; zoo groen als gras ; de goede God ; groote
God ! heelshuids; /ichter/aai ; mode rozen ; de wijde wereld ; een
domme duivel ; in voile vaart; op vrije voeten ; vuile visch ; heer
in huis ; bind dat aan uw been ; stijf als een stok ; blaffende honden
bijten niet ; goudgeel ; grasgroen ; stokstijf; heethonger; kroeskop ;
nagelnieuw ; regelrecht ; vogtivrij ; ook in vele samengestelde onomatopeeen, zooals : bimbam; boe noch ba; k/inkk/ank ; klitsklets; mikmak ; p/itsp/ets ; kribbelen en krabbelen ; rimram ; pif poet paf;
kwieken of kwaken ; 'iege rage; T ing Tang ; eindelijk in vele
kindcrrijmpjes, vaak « spreekoefeningen » genoemd, waarin de
moeilijkheid bestaat in den wederkeer van steeds dezelfde of verwante
konsonanten : mulder maal mijn meel, mijn moeder moet morgen
mik maken met mechelsche mastellen ; Dierik deed den duivel dansen
door den dikken dunnen draf, daar den duivel kwaad om was ;
Rood leer rekt wel.
Na de alliteratie is de assonantie de oudste. Hierdoor verstaat men de minder volkomen overeenkomst van klank, waarin
wel klemtoon en vokalen, doch niet de eiudkonsonanten gelijk
zijn : b. v. leven en velen ; loop en koor; tasten en verpanden.
Om een rijm te vormen wordt overeenkomst vereischt van
den slotklank der sluitwoorder. van twee of meer versregels, en
wel zoo, dat bij het zoogenaamde staand of mannelijk rijm en
slo'konsonant en klemtoon dezelfde zijn, terwij1 voor het slepend
of vrouwelijk rijm daarbij nog een gelijkluidende en toonlooze
staart komt : bejaard vervaard; beleven en vergel'en; verzoend vormt
geen rijm met beloert.
Het rijm is betrekkelijk jong. In de g e eeuw ging het uit
de kerkelijke poezie in de Oud-duitsche gedichten over, in welke
het allengs het stafrijm, en eindelijk ook de assonantie verdrong.
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Nog langen tijd evenwel vergenoegde zich onze podzie met het
assoneerend rijm. In de volksliederen komen beiden voor; nog
immer heeft het yolk met een assonantie volkomen vrede, niet
alleen bij ons, loch ook in de Fransche en Duitsche volksliederen.
In de volkstaal zijn de assoneerende uitdrukkingen met zoo
talrijk bewaard gebleven. Eenige der meest gebruikte zijn b. v.
dag en nacht ; gev% onaen en geboren ; heer en muster; met ooren
en pooten, enz.
De rijmende zijn in grooter menigte voor handen. Het yolk
houdt van i ijm, en met zelden nemen spreuken en spreekwoorden
dezen vorm aan ; de uitdrukking treft nogmaals door haren klank
en deze omstandigheid heeft meegewerkt, om de onderscheiden
deelen van menige zegswijze onafscheidbaar te maken : huis noch
kluis ; van Goi noch zijn gebod weten ; goed en bloed ; met raad
en daad.
Rijmlooze gepaarde uitdrukkingen trekken de aandacht tot
zich slechts door de versterking, welke door het dubbele beeld
verkregen wordt ; meestal bestaan zij uit twee synonymen, het
laatste gewoonlijk met een enger beteekenis dan het eerste : flood
en begraven ; bidden en smeeken ; bloed en merg ; eerst en vooral.
Een beeld wordt somtijds ontworpen door twee tegenovergestelde
deelen van het voorwerp : groen en rijp; groot en klein ; kop noch
staart ; over berg en dal ; op en neer.
De maatstaf waarmede deze uitdrukkingen moeten gemeten
worden, is de graad van onverandeilijkheid, welken zij bezitten ; en
alleen indien ze een stereottep karakter vertoonen, mogen wij ze
I. eschouwen als deelmakende van den taJschat des yolks
Op dezelfde wijze moeten wij vele andere uitdrukkingen beoordeelen, ja, vaak geheele zinnen, welke onveranderlijk van het eene geslacht
aan het a ldere overgeleverd worden. Hiertoe behooren vocreerst de
vergelijkingen en spreekwoorden.
De beeldspraak neemt in de volkstaal een groote plaats in. Zij
is voor de menigte een zeer krachtig amid el om hare gedachte levendig
en plastisch uit te drukken. Is iemand zeer arm, zoo wordt hij voor
't y olk « arm als Job »; doet hij slechte zaken, « hij gaat den kreeftengang. » Wordt iemand afgewezen : « hij heeft een blauwtje geloopen »;
of « hij valt door de mand »; komen twee vrienden goed overeen, zoo
« zijn ze twee handekens op een buikske ».
Op den stereotiepen vorm der spreekwoorden hoef ik niet te
wijzen; immers wordt er lets aan gewijzigd, zoo verliezen zij veelal
hun karakter van spreekwoorden. Het 'akelijke deel is in de spreekwoorden niet het minst belangwekkende; want hierin, evenals overigens
in de onderscheiden vakken der gesproken letterkunde, werden ons
zinspelingen bewaard op de vroegere geloofsbegrippen van het yolk.
Zij bevatten menigen brok oude beschaving, 't zij op het gebied van
het geloof, 't zij van de rechtsgebruiken, 't zij over het algemeen op
het gebied van zeden en volksleven.
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Nevens de metaforen en de spreekwoorden, zijn er bij de menigte
nog vele 'inspelingen op als bekend veronderstelde anecdoten in
gebruik. Gaarne schrijft het yolk een gezegde, dat men meestal veel
bezigt, aan een legendarische personage toe. Talrijk zijn deze zinspelingen, en vele zeer geestig. « Bloed trekt », zei de boer, en hij
kuste zijn kalf. — « 'k Wou dat ik thuis was, » zei de kater, en hij
zat in den strop.
Van Lennep heeft er onder andere eenige in het « Verhaal van
Kapitein Pulver » in zijn Ferdinand Huyck ingelascht. Vele klimmen
tot vroeger eeuwen op, hoewel het in talrijke pevallen oamogelijk is,
hun oorsprong te verklaren, daar zij niet zelden op gansch locale
voorvallen betrekking hebben. Doch benevens deze vindt -.nen er ook,
die op vroeger bier te lande b,:kende volkssagen en dierensprookjes
teriir,gaan, zooals men bij MONE en STECHER (1) kan nalezen. Ook ware
het belangwekkend door een verdeeling in het licht te stellen, aan
welke personages het yolk de geciteerde aardigheden toeschrijft.
Het populaire, in zijn onderscheiden vormen, kenmerkt zich door
een frischheid van gevoel en uitdrukking beide, welke het steeds tot
een kostbare bron van inspiraties maakt voor de letterkunde en de
kunst. Die schatten van kinderlijk-naieve poezie brengen, op een gemoed
dat nog voor natuurindrukken vatbaar is, hetzelfde uitwerksel te weeg
als een wandeling naar buiten, langs beck en beemd, door veld en
woud. De zuivere onbedorven lucht scherpt onze door het stadsleven
afgestoinpte zinnen. Uit de on vervalschte, onkunstmatige voortbrengselen van den volksgeest waait ons een boschgeur te gemoet, die ons
voor een oogenblik de conventioneele huichelarij der wereld doet
vergeten, en ons tot de natuur terugbrengt. Welke dichter, welke
kunstenaar zou versmaden, zich aan een beekje te laven, dat frisch en
immer helder, over keitjes en zand been zijn stillen loop vervolgt,
Goethe is een voorbeeld van de waarde, die het populaire
voor de letterkunde heeft. Zijne moeder was een weergalooze
sprookjesvei telster, en met den knaap de geschiedenis slechts ten
halve te verhalen, en hem de voortzetting te laten raden, wekte
zij bij hem al vroeg de dichterlijke vindingskracht op. Het valt
niet te betwijfelen, dat het jeugdige vuur, welk de begaafde moeder
in het gemoed des jongen Wolfgangs wist te doen ontvlammen,
voor gansch zijn litterarische loopbaan van groot gewicht geweest
zij. Later ook trokken hem de volksideeen zoo zeer aan, dat ze
niet zelden onder zijn kunstige hand tot meesterlijke balladen werden.

(1) F. J. MONE, Uebersicht der Niederlandischen Volksliteratur
alterer Zell, Tubingen 1838, bl. 115, 304 en vlg. — J. STECHER,
Histoire de la Litterature Merlandaise en Belgique, Bruxelles 1887,
b!. 155-56.

DER FOLKLORISTISCHE STOF.

297

De populaire stoffen zijn overigens met de kunstmatige letterkundige voortbrengselen eng verwikkeld. Bij alle volkeren en te alien
tijde hebben de dichters hun rijkstc ingevingen uit de volksoverlevering geput : de homerische gedichten zijn samengesteld uit oude
volksliederen ; de gbeid4 aangrijpendste figuren der moderne podzie,
Hamlet en Faust, wortelen in d,.:. volkssage ; het vreesaanjagende
spook, dat ons in Macbeth een rilling door de leden jaagt, vindt
zijn oorsprong in h:t volksgeloof, en de teederste bloemen van
Heine 's lyriek hebben hun voedsel uit den bodem der volkspoezie,
gezogen.
Het populaire, dat zich meestal onveranderd door de eeuwen
heen heett voortgepiant, voert ons in een jeugdiger en vreugdiger
tijdperk van onze geschiedenis terug, in een tijd, toen men
nog gevoelig was voor de indrukken van hetgeen men om
zich heen zag. In vroeger eeu wen stood de mensch dichter
tot de natuur : in zijn gemoed heerschte noch een frischheid van
gewaarwoording die zich op zijne voortbrengselen afdrukte. Daarop
berust ook het eigenaardig karakter der foikloristische stof, die
behoorende tot de kindsheid van den volksgeest, ook de eigenschappen bezit, welke te alien tijde het sieraad van de jeugd waren,
zoowel bij een enkelen persoon als bij een yolk.

Pe Voattuen in geiangrn
door Em.

HIEL.

PSALM XX. (I)
Krijgs- en zegezang.
HOOGE PR TESTER

Verhooren zal u jahve (2), ten dage van verdrukking,
Beschermen u de heilge imam van Jacob's Heere,
Hij zal u hulpe zenden uit Sions heiligdorn;
Gedenken zal Hij de offers, gedenken uwe spijzen ;
De geuren uwcs vvierooks zijn Ja lwe welgevallig,
Hid schenke u vat uw heite bestendig warm begeerde,
Vervullend 't vroom voornemen, dat gij in uwen zin voert.
REI VAN LEVITe N.

We zullen juichen over uw heil!
We zullen roemen : machtig is God!
Ilij heeft voor u het heiligste veil!
Heil !banier beschermt uw lot.
DE KONING.

Nu weet ik, Godgezalfde, de Heer zal mij bewaken,
Verhooren zal me zeker, de Heerscher uit den hemel.
Mien vrome heldendaden zal hij thans viuchtbaar maken,
Dliln gloriekrars doen schittren in eeuwig lichtgewemel.

(I) Veig. Dietsche Warande 1890, bl. 617.
(2) Jehovah, daarover in de volgenle aflevering.
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REI VAN KRIJGERS.

Betrouwt uw karren, vijands!
Betrouwt uw zwaarden, vijands !
We roepen vreugdig : !Jeer, o Heer!
In wild verwarten, vijands!
Vergaan uw paarden, vijands 1
Gij valt vernield, ter neei
PRIESTERS EN KRIJGERS EN VOLK,

rond den Koning geschaard.

Thans, fiere dappren,
Gevierd den Koning!
Want recht staan wij ! we houden stand!
Laat vlaggen wappren!
Dat iedie \\Toning
Juich', juich' : op God vertrouwt zich 't land !

*MUMMA**
SCHILDERKUST.

6. Ouffeno' hun of tu er fixti Etat Ø .
I

- ENE der beste nieuwigheden in het hedendaagsche kunstleven,
. is de gewoonte, die meer en meer veld wint, bijzondere,
, kleine tentoonstellingen te houden van de werken eens
enkelen meesters. Gelijk een concert een des te harmonischer
indruk zal maken, naar mate de verschillende stukken meet- samenhang
hebben, aan eenen enkelen meester ontleend zijn, en daardoor een
algemeen karakter dragen, zoo zal cok een zeker getal va 1 schilderijea
des te beter genoten kunnen worden, naarmate wij bij de beschouwing
minder door verscheidenheid van stijl, van opvatting en zienswijze,
van koloriet, worden gestoord. Een enkel, deugdelijk kunstwerk
moest eigenlijk nimmer te gelijk met andere werken worden
opgehangen aan eene en dezelfde wand.
Van de eene zijde gaf de Cercle artistique aan sommige meestersgelegenheid hunne werken te doen kennen ; van de andere zijde
openden velen hunne kunstwerkplaats voor de wezenlijk belangstellende beschouwers.
Zoo deed het reeds herhaaldelijk de kunstenaar G. GutTens, die
zich zoo beroem.d maakte door de verheerlijking van St. Georg te Antwerpen, van de kerk te St Nicolaas, van het raadhuis te Kortrijk ea
(helaas!) de beurs te Antwerpen. Sedert die heerlijke dagen zien wij het
publiek en... de bestellingen niet vooruitgaan, niet opstreven 1 Guffensis heden vooral portretschilder, maar in dot vak toont hij, evenveel
geweten, toeleg, takt, fijnen smaak als in de aloude, vroegere werken
van anderen aard .
Wij hebben bij den meester een twaalftal nieuwe portretten
bewonderd ; daaronder kwamen voor, de Ridder en mevrouw de Corswarem, van Hasselt, de jonggetrouIN de Gravin Legrelle, geboren
van den Branden de Reet,A, Meionkvrouw de Theux, dame van het
heilig Hart te Jette, wijlen de beer Nagels, van Hasselt, wijlen mevrou w
Siret, het portret van den meester zelven en vele anderen.
Welk eerie gratie heeft de schilder in die vrouwenportretten
uitgedrukt; zwier zonder gemaaktheid, keurig gekozen kleeding,
zinnebeeldige achtergronden, eenvoudigheid van uitdrukking, verrnijto
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ding van alle eigenlijke pose, en dat alles in onberispelijke teekening,
in een sprekend, helier koloriet, wel wijselijk berekend op de plaats
waar de portretten zullen opgehangen worden!
Daarnevens geeft de kunstenaar ons nog eenige vruchten van
zijn penseel aan de gewijde historie ontleend, to genieten : de dood
van den heiligen Hermann, omgeven van groepen zijner orde,
waarvan Guffens zoo recht de eischen verstaat. (Men denke aan
de vetlichting der beurs, enz.) Tweemaal Christus : eens als
rechter, eens met het zinnebeeld van het heilig Hart, een liefelijk
portret van H. Berchmans, enz. enz.
Mochten nu andere kunstenaars het voorbeeld van dezen meester
volgen en door dergelijke kleine tentoonstellingen hunne kunstgenooten, vrienden en andere lief hebbers verkwikken en veredelen.
ALB.

TH.

leo /atono (1).
0 De prijs van Rome. »

Ad notam.

n

e EN jaar geleden zegde men nog « Le Salon . » — gelijk
men tijdens de « groote » eeuw van Lodewijk XIV in de
hoven en de kanselarijen, « de Koning » zegde — en
eenieder verstond die uitdrukking. Heden zegt men « Les
Salons » — en het is met zeker dat eenieder weet waarvan er
kwestie is, of van welk Salon men spreken wil.
Die innemende en bevallige naam, Salon — onder welken
men meer dan eene eeuw de tentoonstellingen van schilderijen
kennelijk maakte — wekt in ons het gedacht op eener samenspraak tusschen lieden van goed gezelschap, over zeer uiteenloopende onderwerpen. — En is het dan ook niet eene der liefste
samenspraken, die welke de toeschouwer met de kunststukken
houdt — stifle, zwijgende tedekaveling, maar hoe vruchtbaar !
Le Salon is als een groot bock ; elke zaal is een kapittel ; elke
schilderij is eene bladzijde. Dat bock heeft zelfs een groot voordeel op alle werken van zut ver lettetkundig gebted — het laat toe
het vervelende over te slaan, zonder dat de belangtijkheid van
't geheele er iets bij verliest.
Reeds verscheidene jaren bezoek ik trouw Le Salon, en nooit
kom ik er binnen zonder de voldoening te gevoelen welke men
heeft als men geLefdkoosde schrijvers door bladert — in wien
altoos nieuwe schoonheden te ontdekken zijn. In die menigvuldige
zalen, waar men boAdeelen van noode zou hebben voor de ontleding, breng ik genotrijke uren door met te zien, te herzien,
nogmaals te beschouwen, aan mijne inbeelding'vrijen loop gevende.

(1) Bewerkt naar
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Het is vooral v6Or de verdeeling der belooningen dat die
wandelongen in het Salon aantrekkeli j k zijn. Men ondervindt clan
den weifeienden schroom van den verzamelaar, den winkel doorsnuffelende eens oudheidskenners om eenen onbetwijfelbaren Rembrandt of eenen Corot te vinden, welke door Trouillebert met
geschilderd is. Men gaat, komt, staat std, men is ingenomen, men
laat zich door zijne vei beelding medeslepen en men springt op
de herinneringsteekens zooals zij in den geest opduiken.
Maar zooh last de beloonim,en toegekend zijn — dat het
gouden cermetaal, schotterend in de groote zaal, al de blokken op
zich vestigt, gansch de opmerkzaarnheod bezig houdt, al de bewondeo ing trekt, gelijk de premie tusschen de horens van den vetten
os — zoohaast de bordjes op de lijsten gespijkerd zijn, en de
naar mojn oordeel willekeurige keus is gedaan, — dan is mojn
genoegen bedorven, mijne wandeling ult.
Waarom bestaat dot geven van medal.en? De kunstrechters,
hoe oprecht, eerlijk en bevoegd, zoj kunnen zich bedriegen, en
bediiegen zich ook dikwijis? Waarom moet men een kunstwerk
aan de openbare beoordeeling voorstellen — daar men van te
voren weet dat dit kunstwerk de bewondering en de onderscheiding
zeker zal wegdragen ?
lk ben altijd van gedachte geweest dat de beoordeeling eenen
jury eene vruchtelooze inspanning is, welke meest altijd uitgaat
van een valsch standpunt. Eene vermaardheid, met moeite en plotsalings door mon of meer stemgerechtigde tijdgenooten vastgesteld,
wordt dikwijls door de volgende geslachten afgebroken. Dot deed
eens, met vet nuftige ju i stheod, aan Alfred Stevens het volgende zeggen :
« Men moet Lich niet haasten een standbeeld aan een man op
te richten. Haasten wij ons ook met de stukken onzer hedendaagsche meesters in onze museums te brengen. De HO alleen is
de onfeolbare rechter. »
Woe Kent fieden Brion? — Btion! Is het een held van Homerus, of een persoon uot de godenleer? Neen; 't was een schilder,
met de medalje en door 's lands eerteeken versierd — in zijnen
tijd gevleid... thins vergeten Men zoeke van de andere zijde op
de lojst der proven van Rome, de namen van Delaroche, Horace
Vernet, Clesinger — ge zult ze daar met aantreffen. « `Vat bewijst dat ? « zult ge mil zeggen. » Moet de prijs van Rome daarvoor afgeschatt worden ? Zijn Monet e, Balzac en anderen ook Been
lid van de academie geweest... de academie is daaroon met minder eene glove gebleven »... Dat wol ik niet tegenspreken. Ik zeg
alleen dat de prijs van RDrne veroordeeld moet worden — niet
om te verdwijnen, maar om eene hervorming te ondergaan (1).

(i) In een volgend artikel geven wij de gedachten daarover
uotgedrukt door muster J Portaels — den bevoegden rechter in
die zaken — bestuurder der K. Academie van Brussel.
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In letterktinde, in muziek, zoowel als in schilderkunst, zijn de
aanmoedigingen noodzakelijk, vooral bij het begin eener jonglingsloopbaan, dikwijls met vele hinderpalen belemmeid. Eene
dergelijke belooning is daarom eene nuttige zaak. Aan de jaarlijksche herhaling der belooningen is de eerste schuld te wijten
dat de tweedracht ontstaat tusschen de kunstenaars, en vaak eene
maatschappij verdeeld wordt, welke in vollen bloei was.
Wie zal binnen eene ceuw zich bezighouden met eene kwestie
die zooveel ophef maakte in 1890?
Eenieder heeft al op eenen zomeravond, in 't veld, op de
kerkhoven, blauwe vlammetjes gezien, dwaallichtjes genaamd. Dit
natuurverschijnsel heeft zijn' tegenhanger in het verstandelijk 'even...
Wanneer een geslacht ondergaat, wat blijft er van over? eene
kleine vlam, de weerspiegeling van verledeo roem, welke eenige
groote namen verlicht, waarbij de kuiperijen, de haat en de afgunst
in de schaduw blijven. Waarom zich in 't leven bevechten en haten,
als men deftige namen draagt, bestemd om aan de nakomelingschap over te gaan? Men weet altijd wanneer eene scheuring ontnooit wanneer ze eindigt.
staat
PIE TER D'HONDT.

)3othenfiennio.

" 13eatrice. „
%cid nub Turn ber pantescheit piclOungett, VON G. GIETMANN S

J.

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Buchharidlung.
Qs

IE den eenvoudigen titel van Be a trice leest, zou niet zoo dadelijk
vermoeden, dat dit boek een der gewichtigste vragen op letterkundig
gebied behandelt. En wanneer men dan weet, dat de schrijver
door zijne zeldzame belezenheid en grondige studie wat de Da n t ep o e z i e betreft, en evenzeer door zijne scherpzinnige gave van vergelijken
en groepeeren your de behandeling van ILA vraagstuk de voile bevoegdheid
blijkt te bezitten, dan kin men verzekerd een merkwaardig boek
voor zich te zien. Zulk een boek mag met onopgemerkt voorbijgaan;
vandaar dat wij allen beoefenaren van Dante, wien de lezing een bijzonder
genot zal aanbieden, deze studie mogen aanbevelen. Van nu aan zal
men bij iedere pDging om een antwoord te geven op de vraag
Wie
rekening moeten houden met de
en wat was Dante's Beatrice ?
denkbeelden en bewijsvoeringen van den heer Gietmann.
Inderdaad, het recht begrip der Divi n a Co m m e d i a en Dante's
andere werken hangt voor een groot deel of van de opvatting der
hnofdpersoon. Eene groote verdienste van het boek is de eenheid
die het door zijne opvatting brengt in de beschouwing der Dan te-podzie,
zoowel die der Vita Nuova en van het Con v Ito als der Di vi n a
Com m e di a. TerlAr ij1 in Florence de Beatrice-tentoonstelling werd gehou den, verraste de Schrijvcr de belangstellenden in de Dante-poezie met
deze studie, wier titel de een he i d zip uer beschouwingen vertegenwoordigt.
Wat ons tevens zulk een weldadigen indruk bij het lezen van dit
bock geeft, is de waardige en kalme wijze van polerniek-voeren, waar
de Schriever door den aard van zijn onderwerp zich gedrongen gevoelt
tegen andere of vroegere beschouwingen op te komen. Wig zijn op
dit punt in den laatsten tijd niet verwend. Ik durf daaruit dan ook

306

BOEKENKENNIS.

besluiten, dat de S,;hrijver inti, die Cotten zijn kerkgenootschap en
kerkelijke beschouwingen sta, de vrijhei 1 zal toestaan met bescheidenheid eene enkele bedenking tegen nine argumenten in het midden te
brengen. Trouwens, het vraagstuk dat de Schrijver oplost of althans
van eene nieuwe zijde beschouwt, is louter van letterkundigen en historischen aard en op dat gebied kunnen wij elkander gaarne ontmoeten.
Wij zijn in de Nederlandsche gewesten uit het oogpunt van literarische ontwikkeling beslist vooruitgegaan. Het is nog met Lang geleden,
dat men in Nedeiland een vraagstuk als door den heer Gietmann behandeld worth, niet dan alleen onder de oogen van een onnoozel Klein
getal lezers zou kunnen brengen, in weerwil dat Duitschland Dante
evengoed als Shakespeare reeds tang had ingeburgerd en Frankrijk
zaowel als E tgeland hem de ernstigste belangstelling toewlidde. Sedert
in 1864 de eerste metriszlie vettaling der Di v ina Co m m e di a bij ons
verscheen, is de Dietsche taal ' net den monumentalen arbeid van M" Joan
Bohl verrijkt, die « het G Dichtstuk - terzinen overbiacht (yi).
En nog onlalg,s heft de hear Vaa Haigstraten, Ord. Prae I. to Huisen
in Galderlan I twee belangrie artikelen over Dante uitgegeven, die van
groaltge stu lie g2tuigm. De Sohrijver verklaart zich daarin terecht tegen
enkele uitspraken van Bus'en Huet, (lie in zjn Ens z)' iederen keener
van Dante geergerd heeft om de oppervlakkig3 wiite waarop hij over
Dante 's verhauding tot Beatrice gesprokea heeft. \Vat hij beweeit,
raakt oak vat zeer nabli het vraagstuk, dat de heer Gietmann behandelt, (loch willen voor de eer van ons land hopen, dat de laatste
met Fleet's studie geen kennis heeft gemaakt. Van zeer gunstigen invloed
op de beoefening van de Dan te-po6zie zip de studi6n van den predikant Prof. Gunning g2wee,t, en 13( yvenal het grootsche gedicht van
Potgieter, een niet minder waatdig mma vent, Florence getiteld.
Het doel van den beer Gietm in i is, aan te toonen, dat Dante 's liefde
tot de dochter van Folco P3rtinati \vet tot de one droa:nen zal behooren ,
waardoor het eigcnlyke leven en streven va i de dochter on ler de handen
van uttieggers en bi3grale3 3 th it is g.!warden; dat in ie ler geva I
de hoofdstrekking, het eigenlij k onderwerp van zijn dichtstuk Of geheel
uit het oog verloren, of vetkeerd \vor,lt voortgesteld. Het is niet te
loochenen, dat de als vaststaande aangenomen realiteit der aaidsche
Beatrice door vers.:I-idle:lie schrjvers tot heden te veel als hoofdzaak
op den voorgrond wordt geschaven daartegenover moet men tot de
erkentenis komen, d it de ware, de ideate rol Naar in het dichtstuk
toebedeeld alleen begrepen kan worden opg _vat als ee,ie doorloopende

(I) Als eene bijzonderheid vermeld ik bier, dat reeds in 184f eene
vethandeling over Dante en eene vertaling van 5 zangen der D. C.
verschenen in het Kunst- en Letterblad onder redactie van Conscience
en Th. Van Rijswijck; de schrtjver was P. F. van Kerckhoven. Eerw.
hr. Haghebaertl o, pr. heeft iii Rend den Heird eveneens gelukkige
proeNen eener Nertaling der D. C
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all e g or ie. Die allegoi ie (aldus tracht de schruver vervolgens te bewgzen) bestaat daarin, dat het onderweip der Dante poezie geen ander
geweest is dan de onzichtbare i deal e Kerk , de Bruid Gods van
het Hooglied, naar de opvatting van Dante en zijn tud, echter omgezet
in de taal der minnepoezie van Provence en Italie ; de verheerlijkte
Bruid bugevolg van het menschelijk hart in zijne edelste ontmkkeling,
zoodat wij een weerklank meenen te hooren van het welbekende
woord in Dante's Sonnet, opgevat in zune door den dichter gewilde
mystieke beteekenis :
« Amore e '1 core gentile sono urea cosa
Dat is pen stelling z )rider gewichuge beteekenis. Die geen ieemCleling is in de geschiedenis der beschavmg en literatuur, weet maar
al te goed, dat het laatste woord omtrent de minnepoezie van Pi ovence
E n Italié nog lang niet gesproken is. De Schrijver doet eene gem ichtige
schrede op den weg der oplossing. Kornt des Schrij ‘ ers opvatting
natuurlijk ook meermalen in volmaakte overeenstemming met de beste
Dante-beoefenaren , daar de uitsluitend letterlijke opvatting van eerie
aardsche liefde tot een meisje van Nl e. sch en bloed — hoe rein die
liefde ook moge geweest zip — in geen geval is vol te houden, toch
is de verklaring van het beeld der allegorie, gelijk Gietmann het wil
en zoo consequent van begin tot elide vervolgt, eene geheel nicuwe
poging, die van beslisten invloed moet zun, waar men tot het rechte
begrip der Dante-poezie wil komen.
Voor eerie allegorische opvatting zel% e in de Div i n a C o m media
is alles te z2ggen ; daar is mets tegen in te brengen, ook al neemt
men juist met de verklaring van den Schrijver aan. Zoo is er ook bij
de oudste uitleggers nooit van lets anders dan van zinnebeeldige opvatting sprake geweest, zelfs al ontkent men daarbu in het rninst met
de lietde tot het meisj e van Florence, dat Dante Bea tr ic e, de hellaanbrev,-,ende, de zalrg-inakende, noenit, omdat haar eigenluke voornaam hem onbekend is. De allegoi le is ook geheel in den geest
der Aliddeleeuwen even als het vizioen; dat weten Amy uit iedere
andere literatuur. Z j heeft zicli zoowel op politiek als voornameluk op
religieus gebied tot in de I7 e eeuw, zelfs in de noordelij ke landen
staande gehouden. Het vaderland van het uitgebreide allegorische
gedicht : The Vision of Preis the Plowman » uit de 14 e eeuw
was ook dat van John Bunya n's beroemde allegor ie A Pilgrim's
Progress ». De zinnebeeldige verklaring door Dante pelf zoo uitd ru1kelt* gewenscht, is tevens zoo on vermudelijk en noodzakelyk, dat
ieder andere, die zich volsti ekt buiten haar zou willen houden, eenvoudig eene onmogelijkheid wordt.
Doch met de erkenning van A 11 ego i le heeft men het vraagstuk
zoo dadeluk nog Diet opgelost. Er zijn er ook, die met een der laatste
Dante-vertalers aldus redeneeren : r< De personen zoom el als de voorvallen in de Div. C om in edia hebben steeds naast hunne zinnebeel-
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dige beteekenis hun voile rêaliteit als bestaande individuen, als werkelijke feiten. De Virgilms der « He 1 » is niet louter een allegorische
figuur, maar tegelijk de historische dichter der « Aen is. » Beatrice
is bijgevolg niet alleen de verpersoonlukte Theologie, of ook de gra tia
perficiens, maar tevens en evenzeer de schoone Florentijnsche jonkvrouw, die in het hart van den negenjarigen Dante een onuitbluschbaren liefdegloed heeft ontstoken. Dit in-een-vloeien van den eigenlijken
en symbohschen zin gaat het geheele dicht door, en daarop juist berust
in niet geringe mate de dichterlyke indruk van het geheel. * Nu, blijkt
het, komen de moeielijkheden. Wanneer wij ten opzichte van Dante's
liefde en zijne verheerlyking van Beatrice aan allegorie hebben te
denken, — en wie zal zoo onzinnig zijn dit te ontkennen? — wacht
dan met het oog op het zoo even aangehaalde ook de volgende vraag
Diet evenzeer een antwoord : Is de Dante-poezie met .le Div. Cornmedia enkel allegorie en niets antlers, of is zij ook de voorstelling van
feiten en dus deels historisch met betrekking tot Dante's leven ? En
waar hebben wij dan beiden te scheiden, of wel ontsnapt ons telkens de
mogeliikheid tot onderscheiding? En hoe men haar ook opvatte, wat
wordt dan door de eigenhike allegorie in beeld gebracht? Naast den
Heer Gietmann staan nog andere meeningen. Scar t azzini , de laatste
verklaarder van Dante, die sedert Prof. Witt, op Mien naam aanspraak
kan maken, beweert dat Bar toli in zijne « Storia della Litteratura
Italiana * de eerste geweest is, die iets geleverd heeft, dat oraeen
historisch-kritisch levee van Dante gelukt. Welnu, Bartoli toont aan
dat hij in Beatrice de verheerlijking van het hoogste vrouwelijke ideaal,
Pidealita fern min ile ziet. Of moeten wij blyven aannemen, wat
of heden de meeste uitleggers gedaan hebben, dat de Nerheeilijkte
Beatrice de hoogste God de l ij k e Wysheid, die tot het eeuwige
opvoert en de aanschouwing Gods waardig maakt, verpersoonlijkt ?
Of moet het in den meer concreten zin de Theologie zyn, die zij
voorstelt? Of ook, zal men met Boccaccio moeten aannemen, dat de
Goddelijke barmhartigheid door Dante bedoeld is? Voor de opvatting
van de Goddelijke Wijsheid stemt ook de analogie eenigszins, daar
Vlrgilius beschouwd wordt als de verpersoonlijking van de Wijsheid
der natuurlijke dingen en dus de Wetenschap, dewyl hij alleen als
leidsman door de Ile 1 en gedeeltelyk door het V a gevu ur kan
optreden en tot de dingen van hooger orde een andere leiding noodig
is. Volgt uit de laatste opvatting ook niet, dat de Dante-podzie zeer
stellig tweeerlei Beatrice verheerlykt, namelijk, de zoogenaamd historische, dat is, die der Vita N u o va en der meeste Can zonen tot
aan haar dood, en de afgestorvene, die Dante uit het Vagevuur overbrengt naar het Paradijs en hem de kringen der gezaligden rondvoert ?
De Schriever van « Bea t r ice * gceft inlichting op die vragen en
beantwoordt ze naar zijne zienswijze en in verband met de vooropgezette stelling. Natuurlyk wordt niet iedere vraag afzonderlyk behan_
deld ; dat zou eenige baekdaelea ver2isc:12n. Het zou trouwens ook
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niet noodig zijn, daar het doel van den schrijver niet zoo zeer was
wederleggend op te treden, dan wel positief zijne eigen stelling omtrent
het symbool te bewijzen, waardoor het rechtstreeks beantwoorden der
tegen werpin g en verviel.
Er blijkt intusschen uit, met welk belangrijk geschrift wij hier te
doen hebben en welke gewichtige vragen op het gebied der Dantecultuur-historie » achter den
poezie en dus op dat der literatuur en
Beatrice » verborgen liggen.
titel van
Die stelling door den Schrijver te bewijzen is, wij doelden er
reeds op, dat de verheerlijkte Beat ri c e identisch is met de Kerk,
juister nog, niet zoozeer met de zichtbare en historische Kerk, dan
wel de ideale Kerk, al zij ook de eerste natuurlijk de uiterlijke verschijning van de laatste, en daarmede een. Bijgevolg wordt niet alleen
de historische verklaring en het verband met de dochter van Foie()
Portinari, later gehuwd met Simon Bardi, opgeheven, maar moet ook
de Beatrice van de Vita N u o v a en il Co n v i t o een zijn met die
der Div. Comm edi a, en vervalt dus de bovengemelde gevolgtrekking
waartoe de andeie opvatting leiden moet.
Met grooten takt en geleidelijken gedachtengang wordt de bewijsvoering van begin tot einde gevolgd, — doch men begrijpe wel, het
punt van uitgang.wordt daarbij als grondslag aangenomen. De woorden
aan het slot der Inleiding verdienen hier herhaald te worden. « Het
was natuurlijk onmogelijk, alle moeilijkheden vooruit te zien, die zich
ook den opmetkzaamsten en onpaitijdigsten lezer bij een zoo ingewikkeld vraagstuk moeten voordoen. Wrj gelooven echter het onze gedaan
te hebben door al de bijzonderheden die tot eene oplossing kunnen
leiden, duilehjk en met onbevooroordeelde nauwgezetheid te hebben
bijeengebracht. Wij hopen daarbij hen die wij niet in alle opzichten
hebben kunnen overtuigen, toch in de hoofdzaak voldaan te hebben ;
en zou ook dit niet bij alien bereikt zijn, wij hopen in ieder geval
toch menige wenk van beteekenis gegeven te hebben ten opzichte eerier
deugdelijke Dante-verklaring. Men kent den dichter veel te eenzijdig
slechts als getiialen navolger van de Troubadours, wien hrj eigenlijk niets
anders dan de vormen der minnepoezie ontleende. Het is hoog noodig
dat hem ook recht gedaan worde wegens den diepen zin der Franciskaner-dichters, wien hij zeer nabj komt ; en nog noodiger is het dat
eenmaal duidelijk worde aangetoond, hoe diep hij in den geest der
»
kerkelijke mystiek en der bijbelsche beeldspraak was doorgedrongen
De billijkheid eischt bij de erkenning van de aangehaalde woorden
nog op enkele argumenten te wijzen, vOor wij de vrijheid nemen
eenige bedenkingen in het midden te brengen. Is de stelling van den

(I) In verband met de laatste opmerking van den Schrijver verwijzen wij naar het werk van Ozanam e Les poetes Franciscains, » in
bettekking tot aante's Div. Comm.
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Heer Gietmann joist niet nieuw te noemen, de behandeling van het
vraagstuk is het zeker om de taktiek daarbij gevolgd. Nu eens voert
hij hulptruepcn aan rechtstreeks door den Dichter zelf geleverd. Zoo
verrast hij (13n lezer reeds dadelijk met de aanhaling uit i 1 Con vi to,
waarin Dante zeer beslist zegt in welken zin hij wil worden opgevat.
Van den allegorischen of mystieken zin sprekende zegt hij, flat hij claaronder een zoodanigen verstaat, die zich onder het kleed der verdichting verbergt; 't is eene onder schoone beeldspraak (eigenlijk, o ider
sch000 verzinsel, bella menzogyza) wegduikende waarheid. Zoo beduidt
de fabel van Orpheus, dat de Wi4ze door de macht van het wbord
het hardste hart kan temnrm en verzachten en diegenea naar zijn
kan leiden, die vreemd zijn aa q het levee der Kunst en Wetenschap ;
zij toch die niet het redelljk leven der verstandigen voeren, zijn in zekere
mate met een steenachtigen bodem te vergelijken. Nu mogen de theologen den allegorischen zin anders opvatten dan de dichters, ik voor mij
zal mij bier steeds bij de beschouwing der laatsten aansluiten en neem
dus den allegorischen zin in dezelfde beteekenis als bij dichters in gebruik
is. >> Vrapg nu, wat wij met het oog op deze besliste uitspraak te
denken hebbc-n van enkele uitdrukkingen betreffende de dochter van
Folco Portinari, later Mevrouw Bardi. ..\Tu eens het h_q in eene canzone, dat haar schoonheid de opmerkzaamheid der engelen in den hemel
heeft getrokken; dat aan den hemel niets meer ontbreekt clan haar
be,it alleen; dan weder wordt verkoniigd, dat alleen de aanbhk van
het meisje of de jeugdige vrou,v in het hart der zondaren alle booshei 1 uitroeit en tot een ootmoed stemt, die tot de hoogste zaligheid
moet leiden; geen die ooit met haar sprat: zal ooit verloren Bij
haar dood, zoo vettelt Dante ons, was de geheele stad Florence, (en
het was t )3 q maals e31 zeer v )1(r,jk3 st i 1) als een troostelooze %odatene, vin al h tar sc l -loo beroofd. \Vaar bltjft bier de historische
persoon ? Zij gaat geheel op in het zinnebeeld, dat is voor leder
klaar. Daar naast staat zeer duidelijk de allegorie aangegeven van
de andere vrouw o; welke D na Beatrice's dood oog en hart
vestigde. Herhaa1.1€ males zegt de Dichter zelf in il Convit o, dat
(lit voorwerp zijner vereering niets anders dan de Philosophie is : « Ik
verklaar en bezweer, dat de vrouw die ik, na mijne eerste liefde,
opnieuw mijne liefde toewij,Ide, de schoonste en edelste dochter der
wereld die Pythagoras den naam van Philosophie toekent. » En
opnieuw wit Dante het m svarstin 1 v )orklana door lets vorder te
zeggen, dat geen verterende hartstocht hem de Canzonen heeft ingegcy en, maar veeleer een verheven liefde tot waarheid en deugd, hoewcl
menigeen niet zoo dadelijk zalBatten, wat er onder zijne allegorie
verborgen ligt. Hoe is het mogelijk, dat sommigen bij zulke verklaringen van den dichtet-z3lf de onhoudbare meening verkondigd hebben,
a'sof de t veede Heide betrekking had op Gemma Donati, met wie hij
twee jaar na Beatrice's dood gehuwd is ? « Deze Donna s zoo zegt
Dante nogmaals, is de Wij sbegeerte, die in waarheid eene vrouw is
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vol van teederhei.I en vertroosting, getooid met het kleed der eerbaarheid, wonderbal in keinis, verhi. ve ri in h tar vr,j11-i 1; ... wie zijn
l evensgeluk wil leeren kennen moet zich verlustigen in den gloed der
.00gen deter Vrouw, die oogen welke met de kracht der bewijsvoering op de oogen des gcestes inwerken en de ziel tot liefde ontvonken ;.... en als bier van zuchten en verslagenheid spiake is, dan is dit
zoo te verstaan, dat men de moeite der studie en den strijd der twi;feling met gertng moet achten in den dienst Bier liefde. \> Zoo ziet
men wat de allegorie was bij Dante, waar hij in de taal der Prmiencaalsche minnepoezie spreekt.
Overigens kan men nog op andere beelien wtjzen, waaromtient
Been twijfel b?staat. leder weet wat Minos aan den ingang der onderwereld voorstelt, waarbij in geen geval aan den ouden wetgever kan
gedacht worden. Aan den opgang van den Louteringsbeig vinden wij
C at o buiten het standpunt der historie veischijnen ; Lucia verschijnt
later enkel in symbolisch karakter, evenals de andere vrouwen op den
-top van den Louteringsberg; en omtrent het symbolisch karakter van
Virgilius is maar 6:-.11 gevoelen.
Zoo treedt dan de zuiver allevrisehe verklaring bij den heer Gietmann uitsluitend op den voorgrond. Do erkenning moet ons van het hart,
-dat wij de verde.liging van des Schrivers standpunt uit gaarne hulde
doen. En al had zip boek geen andere uitwerking dan hij zich in de
volgende woorden voorstelt, het kan er met te minder eene belangrijke
budrage tot de Dante-literatuur om heeten. Ook al had hij niet iederen
lczer volkomen overtuigd, toch zou zjn doel aan het boek recht van
bc,taan geven. Wij wenschen ons, zoo zegt de beer Gietmann, met
te, l izi)Iik op zgn slotwoord van de Inleiding, tegenover de eenzij lig
historlsche verklaringsmethole te plaatsen en dus de allegothche als
meer in overeenstemming met de geestesrichting van den dichter weder
tot hlar recht te doen komen, ook op gevaar af, in enkele punten
weder tot de tegenovergesteide eenzij ligheil te yen alien. Dit kan in
ieder geval ooze zaak niet benaleelen, daar wij bier slechts in het
algemeen w iiden aantoonen, dat de , lustolische uitlegging » yank de
allergeN% ichtigste gezichtspunten voor de verklaring des dichtets buiten
rekening laat.
Nu nog enkele bedenkhgen van illija karat. Vooreerst : als nu
-eene Donna gentile volgens de uitdrukkelijke verklaring van Dante
zelf de door hem vereerde \Vijsbegeerte is, ligt het dan niet voor
de hand, de allegoric van Beatrice onvoorwaaideiuk aannemende, in
Naar met antlers dan de hooge Goddelijke Wijsheid, of evil men de
Opmbaring, of ook zelfs de Theologie te zien, zonder haar juist als
bet beeld der ideale Kerk awl to neme,n ? Is met reeds de analogie
een argument voor de andere verklaring? En aangeriomen dat de
Schrij‘er gelijk heeft, wat is dan haar rol en haar plants in het
Parad ijs ? En vanwaar de aflossing van Beatrice door den Heiligen
Bernhard ? Bij de intrede in den Zonnekring meent de Schrijver in
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de toespeling op een beeld der Apocalypse eene zeer cluidel,jke aanwijzing tut verklari ig der allegorie eener ideale Kerk te zien. Toch blijft
de vraag of de intreding in den Zonnekring niet in alle b,zonderheden
ook even goed op de verklaring als symbool der hoogste Goddelijke
Wijsheid of zelfs als die der Theulogie is toe te passen. De Schrijver
gevoelt, dat hg voor het bewijs zijner stelling tot eene plaats in het
Vagevuur zijne toevlucht moet nemen, maar toch bluft de bewijsvoering aan twijfel onderhevig. Nog iets ; als de optocht van den Wagen
aan het einde van het Purgatorio door den Schrijver zelf zoo
verklaard wordt, dat de Wagen de Kerk moet voorstellen, hoe dit
dan te rijmen met het symbool dat volgens hem in Beatrice verpersoonlijkt is ? Wij stemmen den Schrijver ook toe, dat bij het op den
voorgrond stellen van eene werkehjke Beatrice dat gedeelte van de
Vi ta Nuo v a hetwelk met den dood van de geliefde sluit, uitdrukkingen bevat, die men onoplosbare raadsels zoo kunnen noemen; wij,
stemmen ook toe, dat de Schrijver zich in de verklaring van een en
ander ten opzichte van zijn symbool op hoogst scherpzinnige wijze
weet te redden door te wijzen op Dante's k e r k e 1 ij k-poli tieke
denkwijze, doch wij twijfelen zeer of hij op dit punt zijn pleit gewonnen heeft, hoe Hangwekkend dit gedeelte van zijn betoog ook zijn
mag. En dan nog, waarom de gedachte aan eene werkehike gehefde
uit des dichters jeugd zoo geheel en al opgegeven ? Is dat zoo strikt
noodig tot volkomen verstand van de Dante-poezie in het algemeen
en de D i v. C o m m e d i a in het bijzonder? Het is waar dat Boccaccio het eerst gezocht heeft naar eene werkelijke Beatrice, toen hij
zijn leven van Dante ging schrijven, en dat hij er de dochter van
Folco Portinari voor gehouden heeft; dat en het geschrift hetwelk
aan 's dichters zoon Petrus wordt toegeschreven, zijn de eenigste
bewijzen voor de historische persoon. Doch zijn die bewijzen zoogeheel en al onvettrouwbaar, dan moeten daar degehjke gronden voor
wotden aangegeven. Reeds heb ik er op gewezen dat Scartazzini den
geschiedschrijver Bartoli den eersten auteur genoemd heeft, die iets
dat op een historisch-kritisch leven van Dante gelijkt geschreven heeft,
en dat wil voor een kritisch man als hij zelf is wat zeggen; welnu,
zelfs Bartoli sluit bij zijn eigen allegorische verklaring de mogehjkheid
niet uit, dat eene werkelijke persoonlijkheid in Dante's jeugd hem
aanleiding heeft gegeven tot zijne symbolische poezie en de verheerlijking in het vizioen der Co m media. Is het onmogelijk of ongerijmd aan te nemen, dat die liefde zich langzamerhand en steeds,
meer en meer vergeistegte? Is ook dat niet aan te nemen in den
geest dier tijden ? De Schrijver neemt zelf de mogehjkheid aan, dat
het beeld eener vroeg gestorven geliefde door het geheele leven heen
in den geest gestalte kan blijven aannemen, zich steeds meer kan
verheerlijken en ten slotte voor de scheppende kracht van een kunstenaar, hij zij dan schilder of dichter, eene groote symbolische beteekenis kan aannemen. Kan het niet aannemelijk zijn, dat dit bij Dante
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geschied is, ook al verklaart men zelfs het bestaan van eene dochter
van Folco Portinari voor eene fabel, althans wat haar betrekking tot
Dante zou aangaan? En wat de heer Gietmann ook moge beweren,
zeker zal hij niet kunnen volhouden, dat het radicale wegcijferen van
eene werkelijke liefde en eene reeele geliefde volstrekt niets aan de
dichterhlke illusie zou afdoen. Evenmin kan men ontkennen, dat bij
het volkomen opheffen van als historisch aangenomen feiten in Dante's
poezie en Beatrice-verheerlijking er weder nieuwe vragen rkizen, die
evenzeer onoplosbaar zijn. Dit staat intusschen vast, dat ook bij het
aannemen eener geliefde van vleesch en bloed, eener werkelijke Beatrice, de afdwalingen waarvoor de dichter in het P u r g a t o r i o aan
de vocten van de verheerlijkte boete doet, niet anders kunnen worden
opgevat dan als van geestehjken aard te zijn. Daarover behoeft zelfs
geen woord verspild te worden ; aan andere opvatting te denken zou
iemand onbevoegd verklaren over Dante mede te spreken. Het zou
nog grooter dwaasheid zijn dan te vervallen in de eenzijdige beschouwing van Rosetti, die ia zijne overdrijving den politieken zin van
het gedtcht ais den eenigen op den voorgrond stelt ; dit leidt tot
miskenning van den geest der Dante-poezie, ook al kan men bij de
verklaring der Commedia rekening houden met de innige overtuiging
des dichters, dat hij in het wereldlijk gezag en wereldlijk gebied der
Pauzen, vooral ook in het streven dit door gewelddadige middelen uit
te breiden, de grootste ramp moest zien, die de Kerk ooit getroffen heeft.
Wij eindigen de aankondiging van des heeren Gietmann's belangrijke studie met eene opmerking ter wille van hen, die zich mochten
afgeschrikt gevoelen tot de kennismaking met een dichter, wiens poezie
zoo veel aanleiding geeft tot strijdvragen, bedenkingen van allerlei
aard en onopgeloste raadsels.
Vooreerst moet men zich voorstellen, dat bij een dieper indringen
in de werken, de tijdsomstandigheden en de bijzonderheden omtrent
den persoon eens dichters en zijne richting zich altijd van zelf vragen
voordoen, wier oplossing een nauwgezet en ernstig onderzoek vordert.
Dit geeft juist eene bijzondere aantrekkelijkheid aan de studie van
den dichter, zijn tijd en zijn werken. Maar bovendien begrijpe men,
dat het niets aan het literarisch genot, aan het eigenlijke kunstgenot
te kort doet, in geval men omtrent enkele bijzonderheden nog in het
onzekere verkeert; noch de indruk van het geheel noch die van
enkele episoden behoeft daar iets om te lijden.
En dat genot is bij Dante zoo mede al van het hoogste, wat
de letterkundige geschiedenis en de studie ook van die der beschaving
kan aanbieden.
Want men houde wel in het oog dat bij dezen dichter bovenal
geschiedenis van letteren en geschiedenis van beschaAng samengaan.
Een zoo merkwaardig verschijnsel in de annalen van den menschelijken geest en dus van de menschelijke denk- en scheppingskracht
als Dante, zijne poezie, zijn tijd, zijne richting, de soort van litera-
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tuur waarvan hij de vertegenwoordiger is, ons aanbiedt, kan , niet
anders dan altijd een der aantrekkelijkste en interessantste onderwerpen
van genotvol en nauwgezet onderzoek blijven.
Aan het slot mijn dank aan den heer Gerhard Gietmann voor
zijne belangwekkende studie, die als bijdrage tot de Dante-literatuur
een aanwinst is te noemen.
A. S. KOK.
Breda, April 1891.
Reus Finhard en Liederik van Buk, door R. MILLECAM.
Geschiedkundige roman, Eerste deel. Gent, A. Siffer, 1890.
« Noch Finhaid's noch Liederik's naam komt voor in eenige echte
oorkonde, zelfs niet in eene kroniek van de IX' of Xe eeuw. Wij
geven het verhaal... enkel om de zeden en gebruiken der VIP eeuw
en den topografischen toestand van het land, dat weldra het graafschap
Vlaanderen zou worden, duidelijk of te beelden, >> enz.
Zoover de schrijver ; welnu de taak is toch al groot genoeg,
wanneer men bedenkt hoe moeilijk het is de topografie van 2, 3 eeuwen
later te bepalen en de grenzen der bisdommen op te geven. De
schrijver doet eene leerrijke poging om schilderachtige tafereelen te ontwerper,, en het gelukt hem menigwerf recht goed.
Dat hij zijne personen in goede en kwade verdeelt en nergens
zwakke, wankelende karakters laat voorkomen, is het gevolg van de
blijkbare jeugd des ongenoemden schrijvers. Men leest zijn werk met
genoegen. Het is vrij van ongezonden hartstocht en kan dienen tot
volltsboek, zooals door het Davidsfonds, die het uitgeeft, bedoeld is.
De stijl is vrij vloeiend. De taal is meestal zuiver, loch schrijffouten komen nog al eens voor ; zoo onder andere de verwisseling
van den eersten met den vieiden naamval en omgekeerd. Nu, daarvoor kan men zich bij eene volgende gelegenheid gemakkelijk wachten.
Te meer daar de schrijver zoo zeer naar nauwkeurigheid jaagt, dat
hij (in de Errata) menig woord wat joist gedrukt is, als dwaling
opgeeft. De lezer kan zich daarvan licht overtuigen.
Nog eerie enkele aanmerking zouden wij hieraan willen toevoegen
— dat de schrijver zich wachte voor lange samenspraken in hoogst
tragische oogenblikken, zoo, b. v. dat, waarin de Reus Salvaard nedervelt. Bij zulke gelegenheid plegen de strijders niet zoo lang te klappen.
De jonge schrijver moge de beste romanschrijvers ijverig lezen, om
zich tot echt kunstenaar in het vak te verheffen.
Noordbrabantsche Almanak, voor het jaar Jaarboekje
voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde. onder redactie
van Aug. Sassen, archiv. der gemeente Helmond. Met afbeeldingen.
Helmond, Aug. Pellemans, f. 1,5o (fr. 3,00).
't Is buiten onze schuld dat deze Almanak eerst in de s e maand
des jams kan worden aangekondigd. Hid verschijnt gelijk de maan,
als de dag reeds is opgegaan; minder woidt zij dan verwacht al
verwijlt zij toch aan 's hemels trans.
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Doch wij hebben hier een hemellichaam van eigett en niet van
ontleend licht en dit voorrecht kan hem niet ontnomen worden. Het
mengelwerk toont ons weldra de deugdelijkheid.
Na verschillende artikels aan de eigenlijke geschiedenis van NoordBrabant, Helmond, Kuik, Mierlo, enz., gewijd, volgen mededeelingen
van folkloristischen aard (want die stof is heden onmisbaarl, daarna
komen eenige bijdragen over genealogie, rechtskunde, enz.
Alle artikelen bijzonder te bespreken laat ooze ruimte niet toe;
Wij willen alleen de lijst der medewerkers opgeven, om de belangrijkheid van den inhoud te bevestigen.
Het zijn de heeren Jac. Anspach; Jac. Cuypers; de Josselin de
Jongh; H. N. Ouwerling; Th. J. de Raadt; A. de Roever, zn.;
Aug. Sassen; A. Van Sasse van Ysselt; C. V. Verreyt; Th. J. Welvaarts; J. Trosee; 'Waltman van Spilbeeck.
Het belangrijk jaarboek in pracht formaat zij den lezers hartelijk
aanbevolen .
Noordhoffs Zondvloed. — De golven die zich, voor vele duizenden van jaren, opstapelden dat de hoogste bergtoppen vijftien ellen
beneden het watervlak bleven, zijn eene kleinigheid bij de stroomen
van typographische voortbrengselen te vergelijke3, waarmede de firma
Noordhoff, te Groningen, maandelijks de vlakten der nederlandsche
boekenmarkt overbruist.
Het zijn rijzige gevaarten, welke hunne opeenstapeling ter schrijftafel vormt ; maar, gelukkig! in plaats van al het bestaande in den
afgrond te deepen, toonen zij, in menig opzicht alleen eene zekere
voortreffehjkheid boven het geschapene van denzelfden aard , en
draagt hun inhoud hier en daar bij, om de aarde vruchtbaar te
maken, de plompe onkunde te verdelgen en de heldere wetenschap
te doen schitteren.
Dit erkennende moeten wij ons echter voor heden bij eene eenvoudige opsomming van titels bepalen.
Daar hebben wij, op 't gebied ber Nederlandsche taal : De negende
druk van Bruins' Taalineester, de vierde van Raaf-Baas' .Klaverblad III,
vol plaatjes, Brous Middels Schetsen (Oost-Indie) II, Van Ankums
Leesboek, met de « zweetende poffertjesbakster » — « beeld van eenen
dichter ». Waarom? Zie bl. 57.
Daar hebt gij ook deftige historieboeken : Overzicht der Alg.
gesch. in... drie deelen. waaiuit men leert dat c Karel's heerschappij
berustte op het zwaard », doch, bij 't omdraaien der bladzijde, bemerkt
men dat men deze woorden zoo streng niet moel nemen, want « zijne
wetgeving berustte op het gemeente iecht », enz. Men leert uit dit
werk minder de volken kennen dan de vorsten ; zie bijv. Willem den
Veroveraar. — De inlichtingen over Luther, enz. zijn wel wat verouderd, en zoo zouden wij al meer wenken kunnen geven, doch daartoe
is bier te weinig plaats... Komt nog Baas' Onze Historie, negende druk.
Het « Turfschip van Breda » is er (59) ook al in te vinden ! Ook kunt
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gij zelfs leeren dat vooral Alva zelf de Nederlanders tot opstand heeft
gedreven (49); wat geheel n i e u w is. Zie eens over 't hoogduitsch wat
al deftige kindeiboeken
Spruyt, Oefeningen, zesde druk; Idem, Inleiding, elfde druk ;
Valkhoff, Leercursus voor idem de duitsche taal, derde en zesde druk;
Veenstra, Bet Duitsch voor eerstbeginnenden . — Dan de fransche !
Manuel Valkhoff, Dixidme edition, Delinotte, Sixidme edition; Precis
.Fierckenrath. — Natuur ! De Vrieze's Plantenwereld; Blaupot ten Cate,
Uitstapjes, zevende druk; Blinck, Onze planeet, 2 e do ; Atlas, Onze
Aarde, met 150 platen, fr. 4.90, 432 biz. En daarbij Bruin's Voiledige Atlas in 0, vijfde druk, in recht handig formaat, slechts fr. 3,90!
Daarop volgen dan nog Aitton's boekjes over aardrijkskunde in
vele drukken, die over rekenkunde van Wisselink, enz. enz . Eindelijk
nog een paar zakken vol over het zingen, en tot slot eene Kindercantate of twee, van Zweers en van Hol, beiden zeer aan te bevelen ;
ook : Zangoefeningen van de Groot ! 3o cent., en Teekenoefeningen
van Deelstra, Bos en anderen. Is het geen zondvloed?...

*
Eieutue tverfien in affeberingen.
Autos Sacramentales. Eerw. heer Brouwers heeft reeds sedert
eenigen tijd eene vertaling van Calderon's werken aangekondigd. Hij
deed dit in een afzonderlijk vlugschrift wat reeds op zich zelf zeer
lezenswaardig is. Daarin wordt de bibliographie van Calderon's vertalingen uitvoerig besproken en worden proeven van overzetting medegedeeld, welke ons op zeer nuttige wijze in de schriften van Calderon
binnen leiden. De vertaling van past. Brouwers zal uitgegeven worden
in afleveringen van ongeveer so bladzijden, en 13o kolommen, tegen
den prijs van i fr.
Wij zien met verlangen de uitgave te gemoet. Verg. hierboven
bl. 227, vlg.
In Engeland's donkerste wildernissen en De weg ter ontkoming, door Generaal Booth. Amsterdam, S. L. van Looy, aflev. I, 1890.
Booth's werk is vertaald door C. S. Adama van Scheltema en
wordt aangeboden in 8 of 9 afleveringen van 3 vel, gr.-8° tegen 3o cents
de aflev.
Men kept Booth's streven. Velen zullen begeerig zijn diens denken
in de onderdeelen na te gaan ; zij zullen uit deze bladzijden menige
zaak kunnen leeren, welke hen tot liefde voor de naasten aanspoort.
De vertaling is in 't algemeen goed. Doch de schrijver herzie zijn
werk voor den druk. Bijv. (Hoofdstuk II) : « Er is bijna geen hartroerender schouwspel, dan om (waarom om?) den sterken werkman te
zien.... vragend, niet om milddadigheid, maar om werk, slechts smeekende om het voorrecht van », enz.
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Fritz Reuter's werken, vertaald onder toezicht en bewerkt door
E. Laurillard. Geillustreerde uitgave, achtste druk. In-folio van twee
kolommen. Gecartoneerde en geregistreerde uitgave. Vroeger verschenen
bij de Firma Engels en Zn, te Leiden. ro cent de aflevering op best
papier. Goedkoope volksuitgave van Gebr. E. en M. Cohen. ArnhemNymegen.
Van deze vertaling, reeds sedert 25 jaar gunstig bekend, verschijnt
bij dezelfde uitgevers een afdruk van 20 cents de aflevering, in han(lig
8°-postformaat, met groote letter, op fraai papier gedrukt, en tal van
keurige platen. Het geheele werk zal volledig wezen in ongeveer 70 afleveringen of 15 deelen.
Wij maken bij deze gelegenheid gaarne de volgende woorden uit
de inleiding tot de onzen : <, De humor van Fritz Reuter is van even
gezonde zinnelukheid als echte zedelijkheid; hij bekommert zich niet
al te zeer om uiterluke vormen en wellevendheid; daaraan stoorde hij
zich niet. Hij is echter niet begeerig naar het lichtvaardige, maar vrij,
onbevooroordeeld en onschuldig. » Dem Reinen ist alles rein, zegt
het spreekwoord.
In onzen tijd moet deze schrijver bijzonder welkom heeten als
schilder van 't volksleven. Nevens ooze ziekelijke kunstrichting biedt
hij eene ware verfrissching.
Bovendien zijn de platen goed verzorgd, op engelsche manier
behandeld ; soms wat al te zeer karikatuur.
De kleur en aantrekkelijkheid der eigenlijke volkstaal, waarin Reuter
oorspronkelijk schreef, kon het nederlandsch natuurlijk niet behouden,
evenmin als het hoogduitsch waarin zoowel Reuter als Hebel en andere
dialectschrijvers zijn overgebracht.
De Redactie verwacht met genoegen de volgende afleveringen ter
aanbeveling.
Kleine Galeriestudien, von TH. FRIMMEL, I 0 2 e u. 30 Liefr,
Bamberg, Cabuschnersche Verslagshandlung, 1891. 137 blz. mk. 3
( fr. 4.75).
Dit werk, ook in afleveringen van 50 blz. verschijnend, is bestemd
de bezoekers van kunstgalerijen op hunnen vaak moeielijken tocht te
begeleiden. Op volledigheid maakt de schrijver in 't geheel geene aanspraak. Hij wijst alleen op het beste en bevordert en vergemakkelijkt
de studie daarvan. Dit wordt ook nog in de hand gewerkt door de
lijst, welke aan elke aflevering, zoowel als door het register wat aan
elk deel wordt toegevoegd. Wij vinden dat daarin de schilderijen van
nederlandsche meesters (-< door wie in kleuren meer wordt verhaald
dan in woorden met fatsoen kan worden gezegd ») eene zeer voorname plaats bekleeden. In het neven ons liggende deel komen voor
de galerijen van SchOnborn te Poinmersfelden, die van Bamberg, van
Wiesbaden en die van Nostitz te Praag.
De schrijver geeft bewijzen met de oude hollandsche schilderkunst
zeer vertrouwd te zijn en helpt menigen twijfel wegruimen of verminderen.
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Het boekje is ook versierd met eene geheele reeks van goede
lichtdrukken eeniger minder bekende werken; de wijze van innaaien
(eene ingekankerde, slechte gewoonte) is zoodanig gebrekkig dat deze
galeiijgids bij 't opensnijden uit elkaar valt. Zooveel afleveringen dus,
zooveel maal moet men het hernaaien bekostigen, als men 't boek
onmiddellijk gebruiken wil. Men neme hierin een voorbeeld aan Baedeker.
Stu.dien en kritieken, door P. F. TH. VAN HOOGSTRATEN,
Ord. praed. Nijmegen, L. C. G. Malmberg, 1890-1891,
Van het eerste deel dezer belangrijke verhandelingen gaf de hoofdbestuurder der Dietsche Warande,op bl. 620, vlgg, 1890 van dit tijdschrift,
uitvoerig verslag. Sedert dien tijd zijn opnieuw vier afleveringen verschmen — de zesde van het eerste, de eerste en tweede van het
tweede deel. De inhoud daarvan is : I° het vervolg en slot der studie
over Dante, langs het spoor van Hettinger, Busken Huet, Gunning
en Bohl, die ook, naar Onze meening (zie bl. 304 en 416) « door zijne
Dante-vertaling en Dante-verkiaring de Nederlandsche letteren met een
schoon werk verrijkt heeft... » c Potgieters Florence » opent het tweede
deel... « Het is te betreuren dat een dichter als Potgieter Dante's
adelaarsvaart in het Paradus niet heeft kunnen nastaren (bl. 42)....
Florence... is een meesterstuk, maar niet van de hoogste orde. » Op
bl, so begint een studie over Multatuli. x Zooals bij de meeste
neurasthenic' (aldus wordt M. gekenteekend), was ook bij hem de fantasie
sterk en de wilskracht gering... Het temperament werd bij ham karakter... Hij had een' voortreffelijken aanleg. Ware hij in eene goede
wijsgeerige school gevormd, en had hij zijn denkbeelden onderworpen
aan de tucht van een krachtig mannelijken wil, dan zou hij inderdaad
Idee7n hebben kunnen schrijven. »
Bl. 79 tot 174 zijn aan Kinker gewijd, wiens nevelachtige wijsbegeerte afsteekt bij Multatules afzijn daarvan. Kinker heeft meer gedachten verward dan ontward, terwijl Multatuli, van meer positieven zing
menigmaal klare en prachtische gezichtspunten opende.
ii Kinker heeft zijnen geest vruchteloos afgepijnd, in het lasschen
der tweederlei kategorieenleer, zijne eigene en de katiaansche » (142).
In verzen, meesterlijk gebouwd, bevindt zich de wijsgeer c in eene
warreling van stuggen en barren onzin » (155), omdat de mensch
niet voor waarheid kan houden, wat door al het hem omringende wordt
gelogenstraft.
Moge verder c Kinkers identiteitsfilosofie eene onlogische fiktie »
en nog erger wezen, als lyrisch dichter neemt hij (zijne wijsbegeerte
niet medegerekend) eene plaats in verre boven Feith en Tollens,
boven Loots, en — als wijsgeerig zanger — niet al te ver beneden
Bilthrdijk ».
Op bl. 175 wordt Huet opnieuw aangesproken, wegens zijne
behandeling van Milton. Huet kon door Milton niet geboeid worden,
want c hij las veel liever Sara Burgerhart ;>.
Deze studie is nog niet afgewerkt.
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Dit kort overzicht moge volstaan om het leerrijke werk van
eerw. hr. Van Hoogstraten opnieuw dringend bij ons publiek aan te
bevelen. Elke aflevering kost slechts 30 centen.
Les tombeaux polychromes en Zelande, par l'abbe G. VAN
avec une planche hors texte, par P. Raoux. Bruxelles
Alfred Vromant et C c. 1890.
Wij roepen de aandacht der nederlandsche oudheidskundigen op
deze gekleurde grafkelders, op de werken van den heer Van den
Gheyn, bestuurder van het S. Lievensinstituut te Gent, en op de
werken van de leden der Social d'archenlogie de Bruxelles in 't algemeen, uit wier Annales deze studie getrokken is. De heer Van
den Gheyn helft reeds een aantal gekleurde grafsteden uit Vlaandeien
in de Dietsche Warande, 1889, bl. 89 en vlgg., beschreven. Deze
begraafplaatsen sluiten zich daaraan. Het is te Middeiburg dat de
schrijver den vondst deed, en, ondersteund door den gewestelijken
bouwmeester Frederiks, onderzocht.
In 1747 kwam de belangrijkste der grafkelders (hier afgebeeld)
aan 't licht. Haar ouderdom valt, zegt de heer Van den Gheyn,
tusschen 1133 en 1575 . Mijns dunkens wijzen de versierselen op de
helft der vijftiende eeuw.
Moge de eerw. heer gelegenheid vinden zijne ontdekkingen voort
te zetten en de nederlandsche overblijfselen vooral in de nedcrlandsche
taal bekend te maken. De Dietsche Warande zal hem daarvoor
dank weten.

DEN GHEYN,

De Leer van den H. Thomas over het recht, door W. H. NoUtrecht, J. L. Beyers, 1890. De la Justice pinale. Etude
philosopkique sur le droit de punir, par J. MAUS. Bruxelles, V . F.
Larcier, 1890.
Wanneer wij aan de Dietsche Warande de gastvrijheid vragen voor
een overzicht dezer werken, wijzen wij op het innig verband dat tusschen de zede- en rechtsgeschiedenis bestaat. De laatste kan gevoegelijk
een onderdeel der eerste genoemd worden. Immers de geschiedenis der
beschaving houdt niet alleen rekening met den stoffelijken vooruitgang,
zij vestigt vooral hare aandacht, op de feiten welke in betrekking
staan met de geestelijke en zedelijke ontwikkeling van het yolk ; zij
beschouwt de voortbrengselen op het gebied der taal, der letteren, der
wijsbegeerte en kunst als zoo vele verschijnselen van een hoogst ontwikkeld of kwijnend geestesieven; zij spoort den oorsprong op, en
verklaart den bloei of het verval der instellingen, welke de beschaving
bevorderen of haren loop belemmeren. Onder deze instellingen echter
neemt het recht eene eereplaats in. De zedelijke band, door het recht
gelegd, welke de leden der maatschappij onderling en met de overheid
vereenigt is het levensbeginsel der maatschappij, wijl deze het eendrachtig streven naar een gemeenschappelijk doel noodzakelijk vordert.
De geschiedenis trouwens staaft het onwraakbaar feit, dat de eerbied
LENS. -
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voor het recht en de rechtspleging met de zedelijke ontwikkeling van
het yolk gelijken tred houdt. In eene eeuw die de stof vergoodt, slechts
zin- en geldgenot najaagt, het bestaan van den mensch binnen de
perken van dit Leven besluit, zal men recht en onrecht als « bloot
gegroeide producten, juist als suiker en vitriool » beschouwen, het recht
van den sterkste huldigen, met andere woorden : het recht met het
stoffelijk geweld gelijk stellen .
De noodlottige gevolgen der materialistische wereldbeschouwing
noopten ernstige denkers een hooger steunpunt voor het gezag en de
samenleving te zoeken. Ongelukkig raakten zij verward in de strikken
van het idealisme, en trachtten de bindende kracht van het recht door
de vrijheid, de persoonigke waarde van den mensch, door denkwetten
en den categorischen Imperatief te verklaren.
Weldra naoest men het onvoldoende dezer verklaring inzien ;
binnen de grenzen der menschelijke natuur is het onmogelijk eene algemeene, volstrekt verplichtende wet te ontdekken; zonder deze wet
echter blijft het reehtsbewustzijn een onoplosbaar raadsel. Hoe zal de
menschelijke wet de oorsprong van het recht zijn, wanneer zij hare
bindende kracht aan het recht ontleent ?
Al deze pogingen leden schipbreuk omdat men het standpunt der
christelijke philosophie had verlaten, en eene rechtstheorie wilde opbouwen, zonder op te klimmen tot God, wiens voorzienigheid al het geschapene ordent en bestuurt, en den mensch bestemt met zijn eigen doel,
het doel der geheele schepping te verwezenlijken.
Ook op het gebied der rechtswetenschap is het noodig, wil men
niet te vergeefs werken, tot de beginselen der christelijke wijsbegeerte
terug te keeren, ten einde den oorsprong, de onschendbaarheid, de
natuur, de bronnen van het recht te verklaren, en de valsche stelsels
van onze eeuw zegevierend te wederleggen.
De bovenstaande werken leveren het bewijs voor deze stelling.

I.
In het eerste hoofdstuk van zijn academisch proetschlift brengt
Dr. Nolens het recht in verband met het einddoel der schepping, en
bewijst aan de hand van den H. Thomas dat het dwaas en onzinnig
is aan eene zeden- of rechtsleer te denken zonder rekening te houden
met de bestemming van den mensch, gelijk het dwaas en onzinnig zou
heeten een huis te willen bouwen zonder vooraf de noo0_ige grondslagen te leggen. Hiermede wordt de zoogenoemde onafhankelijke moraal
en rechtsleer in den wortel wederlegd, en tevens het vergeefsche pogen
der moderne philosophie om iets degelijks tot stand te brengen verklaard. Zelfs Ed. von Hartmann, voorwaar geen domper noch clericaal,
erkent : « Dass die Sittlichkeit auf die Dauer nur bestehen balm bei
einer irgendwie gearteten teleologischen Weltanschauung » (bl. 46).
Het geheel betoog rust op de hoofdstelling : God heeft de wereld
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met een bepaald doel geschapen, en vordert dat dit doel bereikt worde,
dat derhalve ieder wezen aan zijne eigene bestemming beantwoorde.
Ziedaar de echte grondslag van de zeden- en rechtsleer, welke met
de kracht eener onomstootbare waarheid zich aan het denkend verstand als het ware opdringt.
Wil men nu de oogen voor het licht sluiten en vrede hebben met
het stelsel « der . werktuiglijk en doelloos zich ontplooiende natuur »,
dan make men geen misbruik meer van de woorden goed en kwaad,
recht en onrecht, maat verklare openhartig dat deze door de nieuwere
wetenschap als zinledig zijn afgeschaft.
Het tweede hoofdstuk, Zedelykheid en Recht, verdient de aandacht
van alien, welke in de rechtsphilosophie den veiligen weg willen volgen. Twee stelsels staan in onze dagen tegenover elkander. Het eene,
door Kant in een wetenschappelijk kleed gestoken verbant ieder zedelijk
bestanddeel uit het rechtsbegrip, en huldigt bijgevolg de absolute scheiding tusschen de zeden- en rechtsleer. De moraal let alleen op het
inwendige, op de intentie van den handelenden persoon, het recht
enkel op de uiterlijke handeling zonder rekening te houden met de
innerlijke gezindheid. De moraal kep t geen dwang, omdat deze geen
invloed heeft op de gezindheid, het recht roept de hulp van den dwang
in, omdat de uiterlijke handeling door geweld kan afgedwongen worden.
Daarentegen houdt de christelijke wijsbegeerte staande dat het recht
zonder zedelijk bestanddeel ondenkbaar is, en dat derhalve een innige
band de rechtsleer met de moraal verbindt.
Men leze bij den schrijver de wederlegging der gevaarlijke, en in
geleerde kringen zeer verspreide theolie van Kant. Volgens de beginselen
van den H. Thomas veidedigt hij de stellmg, dat de rechtsorde een
deel vormt van de zedalijke orde, welke alle betrekkingen van den
mensch met God, met zich zelven en zg ne medernenschen omvat en
regelt.
Het derde hoof istuk — Recht als Wet — in Brie afdeelingen
gesplitst bchandelt de gewichtige vragen, welke met de natuurwet in
verband staan : haar bestaan, hare voor,chnften, hare algemeenheid,
hare sanctie en eindeltjk hare dwingende kracht. Duidelijk komt hier
de dwaling aan het licht der moderne juristenschool welke alle natuurrecht verwerpend, het positief recht als uitsluitende bron van alle
plichten beschouwt. Grooter misvatting is nauweljks denkbaar, wij1
het natuurrecht den onmisbaren grondslag van het positieve recht
vormt.
De derde afdee!ing ontwikkelt de hoedanigheden der stellige of
positieve wet en geeft de voorwaarden aan, welke zij moet bezitten
om bindende kracht te hebben, en in geweten te kunnen verplicht en.
Deze korte schets van den ruken inhoud is, dunkt ons, de beste
aanbeveling der verhandeling voor alien, die zich ernstig op de rechtsstudie toeleggen, en met belangstelling de sociale vragen volgen welke
n onze eeuw op den voorgrond staan.
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II.
Er bestaat in onze dagen eene beweging op het gebied van het
strafrecht, die uit het gevoel der menschelijkheid en den drang naar
rechtszekerheid ontsproten, eene diepgrijpende hervorming van het
straffenstelsel wil invoeren. De nieuwe school der criminalisten (Lombroso, Ferri in Italié; Tarde, Leveillê, Lacassagne ip Frankrijk ; Von
Liszt, Wahlberg Benedikt in Duitschland, Van Hamel in Holland)
verwijt aan het oude strafrecht, ter wille van de juridische beteekenis
der misdaad, haar menschelijk en sociaal karakter verwaarloosd te
hebben. De misdaad is niet enkel een juridisch verschijnsel, zij is
voor alles iets menschelijks; een levensuiting, utting van een zwak,
ziekelijk, vetdorven leven, maar van een leven; zij is voor alles niet
wetsbreuk, maar vredebreuk, aanval of bedreiging gericht tegen levensbelangen die om bescherming roepen. Het strafrecht heeft de bestrijding
der misdaad tot oogmerk, en het onderzoek naar hare oorzaken tot
methode.
Kan men de pogingen der nieuwe school toejuichen, om tot
eene hervorming en verbetering van het straffenstelsel te geraken, hare
wijsgeerige strekking aan het determinisme ontleend moet meii volstrekt
veroordeelen. Immers, zonder de minste rekening te houden met de
vrijheid van 's menschen wil, ziet zij in elken misdadiger enkel het
slachtoffer van kosmische (klimaat, temperatuurwisseling), biologische
(eigenaardigheden van het organisme, herediteit) of sociale invloeden.
Zij verdeelt en rangschikt de misdadigers in geboren misdadigers,
zedelijke krankzinnigen, gewoonte- en gelegenheidsmisdadigers, en vleit
zich den oorsprong van het kwald volkomen verklaard, en alle misdadigers tot onverantwoordeliike krankzinnigen of ongelukkigen herleid
te hebben. Daarom kan het strafrecht slechts een doe] hebben, de
ziekelijke bestanddeelen uit het maatschappelijk organisme te ver wijderen.
De maatschappij is niet geroepen door de straf een onrecht te wreken,
eene voldoening voor de misdaad te vorderen, de gestoorde rechtsorde
te herstellen, den schuldige te verbetel en; in hare oogen is de
misdaad een verschijnsel van een ongezond leven of van eene sociale
ziekte, zij moet daarom het verpestend element verwijderen, en den
socialen dampkring zuiveren.
Wie het gebrekkige e i onvolle lige van deze bepaling van het
strafrecht wil begrijpen, leze met aandacht de tweede aangekondigde
dissertatie, in welke de heer Maus de grondbeginselen van het oude
strafrecht uiteenzet, en tevens betoogt, dat zj eenigzins gewfjzigd aan
de eischen en behoeften van onze maatschappij volkomen beantwoorden.
Het eerste hoofdstuic levert algemeene bcschouw ingen over de
misdaad, de straf en het strafrecht.
Het tweede verklaart de bepaling, het karakter, de bindende kracht
der rechtvaardigheid.
Het derde beschouwt de straf in haar zelve, in hare betrekkin„,
met den wetgever en den gestrafte, in hare maatschappelijke eigenschappen
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Het laatste hoofdstuk antwoordt op eenige bedenkingen der nieuwere
school tegen de verdedigde beginselen.
Om de rechtvaardigheid der straf te begrijpen, en de uiteenloopende meeningen der schrijvers in overeenstemming te brengen, is
het geraden het drievoudig doel der straf voor oogen te houden : de
vergelding, de maatschappelijke orde en de vetbetering van den misdadigk?r•
De straf is vergeldend in de hand van het gezag, dat in naam van
God eerbied voor het recht eischt en de schending der zedenwet wraakt ;
in verband met de maatschappelijke orde beschouwd, heeft zij een
behoedend en afschrikkend karakter; voor den misdadiger is zij een
spoorslag tot inkeer en Ierbetering. Naarmate het hoofddoel der vereeniging waarin de straf wordt toegepast verschilt, zal het een of ander
karakter min of meer op den voorgrond treden. In den familiekring,
zal de straf vooral de verbetering van den schuldige beoogen ; in de
burgerlijke maatschappij, wier bestaan en bloei de openbare orde vordert, al de herstelling der gestoorde orde haar hoofddoel zijn.
Deze verklating kan der moderne philosophie niet bevallen welke
noch God, noch een toekomstig leven erkent, en het maatschappehjk
gezag als een uitvloeisel van de rechten der enkelen beschouwt. Zij is
daarom volkomen onbekwaam aan het strafrecht een redelijken en hechten
grondslag te geven.
Dr. A. DUPONT.
%

Het Conflict tusschen Socrates en zijn Volk, door Dr. Is.
hoogleeraar te Groningen, gedrukt bij J. Noordhoff te
Groningen, 189o.
De geleerde schrijver oppert nopens dit ingewikkeld vraagstuk eene
vierdubbele vraag :
I° Waardoor heeft Socrates den haat zijns yolks zich op den hals
gehaald ?
2° Wat kan er met name in zijn godsdienst en zijn vroomheid
geweest zijn dat zijn volksgenooten gestooten heeft ?
3° Hoe is het gekomen dat hij aangeklaagd werd ?
4° Hoe is het gekomen dat hij veroordeeld werd ?
Na een grondig onderzo± beantwoordt de schriiver deze vragen
op de volgende wijze.
i. Het was uitsluitelijk het on d e rz o ek, de practische proefneming
door Socrates op zijne medeburgers gedaan om de juistheid of de
onjuistheid vast te stellen van Delphi's orakel : dat nietnand wijzer
was dan Socrates zelf.
2. Dat IA als denker geraakt heeft aan allerlei gezag, dat hij met
zijne scherpe kritiek vele gezaghebbende of naar gezag dingende mannen gegeeseld heeft, en dit nog wel openhjk en in het aanzien van
eeniede r.
3. Het samentreffen van di-1j factoren : verval van alle v-2rstandelijke begrippen na een langdurigen oorlog, onberekende haat van Anytus
tegen alle Sophisten, openhertigheid van Sokrates die tegen den algeVAN DYCK,
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meenen stroom alom verkondigt dat denken alleen de maatschappij kan
redden.
4. De hooge toon, de fiere houding van den beklaagde heeft den
doorslag gegeven.
Op al deze punten weet de schrijver een nieuw licht te verspreiden, zoodat eigen verdiensten aan het werk niet ontbreken. Wie met
de wereldhistorische verhouding tusschen denkers en nietdenkers nader
kennis wil maken, ga deze studie te rade. Mocht zij op ettelijke
plaatsen aan duidelijkheid van voorstelling nog iets bij te winnen
A.
hebben, alles is er diep doordacht en goed bewerkt.
Le poignard de Silex. Etudes de nueurs pre'historiques, par
Bruxelles, H. Manceaux.
Ter gelegenheid van den afdruk der merkwaardige studie van den
heer Ubaghs, bl. 282, vlgg., kunnen wij niet nalaten, al is de tijd ook wat
verstreken, op bovengenoemd boekje te wijzen, waarin op romantische
wijze de steenperiode wordt verlicht. Men zal daaruit leeren dat de
voorhistorische menschen niet alien vuurs teen pan tsers om het hart
dragen, maar wel hunne Idyllen hadden, en « Huwelijksreisjes » deden;
dat toenmaals de meisjes droomden gelijk de verliefden van heden, in
onzen tijd van pierres polies cn Bens polls — somtijds zoo polis dat
hun wezen aan de kennismaking, gelijk een aal aan de vingeren, ontsnapt. In den tijd van den Mammouth waren de steen en de aal nog
niet zoo glad !
De heer Hagemans is een dichterlijke man van wetenschap!
G.

HAGEMANS.

Stanley in Afrika's donkere wildernissen. Rijk geillustreerd.
Arnhem en Nymegen, Gebr. E. en M. Cohen.
\Vij zijn met deze groote onderneming nu reeds tot de 36 e aflevering, bl. 240 van het tweede deel (het eerste bevat 600 blz.), gevorderd. In 5o afleveringen a 3o cent zal het prachtweik volledig zijn
en in passenden band gebonden een der voortreffelijkste sieraden van
een verstandelijk ontwikkeld huisgezin en deftige kunstzaal zijn.
De Taal der Oogen. Die Augensprache durch 75 Beispiele aus
der menschlichen Gesellschaft und aus dem Thierrieche dargestellt und
erlautert von LEOPOLD KIST. Verlag der Vereinshandlung in Innsbruck.
Kl. 8°, 484 bl.
De taal der oogen ! Een heerlijke spraakkunst voor jonge vrijers
en vrijsters... Zoo denkt men, en denbt goed! Vrifsters, in den zin
van den titel welke eertijds aan alle jonge dochters werd gegeven, die
naar de schel loopen om de deur open te doen....
Jonge, duitsche dochters van Amsterdam en Antwel pen, die uw
vaderland dikwerf alleen uit winstbejag hebt verlaten, vraagt u deze
spraakkunst als St. Nicolaas- of Kerstgeschenk ; het zal u niet berouwen.
Gij leert er allerlei oogentaal uit kennen. Niet alleen die der jonggezellen, maar ook die van de stervende ouders en den beroemden
blik van S. Romualdus.

BOEKENKENNIS.

325

En gij, handige studenten, vertaalt deze grammatica in de landtaal van Belgie of Nederland!

Der Nixenbrunnen. Ein Walthermarchen von MARTINUS MEYER.
Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Buchhandlung.
Hoe schoon waren de dagen in Bozen, in 1889, toen de grootste der
duitsche lierdichters, Walther von der Vogelweide (wie zou dien naam
niet benijden?) op zijn marmeren voetstuk verrees !
Hoe liefelijk ruischen de herinneringen aan dien edelen liefdedichter
en boeter door de twijgen van het Hauensteinerwoud! Van die lierzangen, welke tot fabelen gekristaliseerd zijn hebben wij hier een varrukkelijke proeve, iedereen aanbevolen : een liefelijk klein, keurig
boekje, dat wij zouden kunnen noemen :
« Hoe men dichter wordt ».

311Qoub Ilan tiitiorkriften.
NIEUWE TIJDSCHRIFTEN.
Aileen van die tijdschriften welke kosteloos worden toege'onden,
en niet meer dan maandelijks verschijnen kan de « Dietsche
Warande » den inhol, d volledig afdrukken.
Vragen van den dag. Populair tijdschrift, onder hoofdredactie
van` Dr. Blink. Amsterdam H. Gerings, O c jaargang, l e aflevering.
Dit tijdschrift is gewijd aan natuurwetenschappen, geneeskunde
en volkenkunde, staatsinrichting en wetgeving, staathuishoudkunde,
sociale vraagstukken en handelswetenschappen, levensbeschrijvingen,
mededeelingen uit en voor de praktijk, beoordeelingen van wetenschappelijke werken. De 5 e jaarg. bevatte 950 blz. en kost fr, 3,9o.
Daarbij wordt nog een Populair wetenschappelijk bijblad uitgegeven voor fr. 1,5o.
In de eerste aflevering van 1891 wordt door Coronel gehandeld over Robert Koch, door Rijkens over halucinaties enz. door
Andriessens over William Booth, door eenen ongenoemde over
de Iersche quaestie, enz. enz.
Ons is verder vriendelijk terhand gekomen eene reisschets van
Aug. Gittee Uit de belgische Ardennen, welke zeer zeker de lezers
der Vragen hoogst welkom zal zijn.
Wat wij willen. Nieuw tijdschrift voor letteren, kunst en
wetenschap, onder hoofd-redactie van J. Winkler Prins. Amsterdam,
G. H. Priem, 189i.
Hiervan is ons alleen de 2 e aflevering toegekomen. 't Is
moeielijk daai naar een tijdschrift wat zooveel omvatten zal —
Wetenschap, Kunst, Letteren, — (waarom toch altijd de Letteren
geene Kunst worden genoemd ?) to beoordeelen. Wij moeten ons
daarom bij de inhoudsopgave bepalen.
Mr. J. W. Spin : De dochter van den praeceptor (slot) J. WinklerPrins : Een letterkundig natuurkind (IV, enz. Alphonse Karr).
C. C. Koster : Westerwoldsche wandeling. Litt. Kron. Over
magnetisme. J. Winkler-Prins : Over schilderkunst. Siebenhaar:
Hedend. Eng. litteratuur. leder proeve en oordeele.
Das zwanzigste Jahrhundert, herausgegeben von Erwin Bauer,
1' Band, I s Heft, Berlin, Hans LUstenrOder, 1891.
Dit tijdschrift wil een orgaan zijn voor sociaal leven, staatkunde, wetenschap en litteratuur, een heelal van kundigheden.
De aflevering opent met eene soort van omschreven One
Vader, waarin de ondeugden gegeeseld worden.
De uitgever meent met de twintigste eeuw zal een nieuw tijdperk voor de wereldgeschiedenis aanbreken. Hij denkt aldus : Het
is uit met de fransche omwenteling. Men vergiet geene tranen aan
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haw- graf... Wat nu komt, weet de gederde redacteur natuurlijk
niet; maar veranderen zal en moet de wereld klokslag middernacht (?) van 1899.
Die nieuwe eeuw zal niet meer gekenteekend worden door
vrijheid, geli i kheid, broederschap, meent hij, maar door maatschappelijke, economische en artistische vrijheid.
Daarin zal dit nieuwe tijdschrift medegaan. Alles komt, dunkt
mij, op de verklaring en toepassing dezer woorden aan.
De eerste flevering geeft een artikel over Robert Hamerling,
een over de Bulgaarsche vraag, een ander getiteld : Het letterkundig
Berlijn, enz. Wij zullen het vervolg afwachten, dat wij niet
ontvingen.
Illustrirte kunstgewerbliche Zeitschrift fur Innen-Dekoration. — 2" Jahrgang, Koch, Darmstadt, 1891. In 6 afleveringen,

jaarlijks verschijnende : to mk. (fr. 12,5o).
Het streven door de schoone kunsten het leven te verfraaien
is een edel doel.
Men moet beginnen met huis en haard. Daar moet de grond
gelegd worden voor de ontwikkeling van dien gezelligen schoonheidszin bij de kinderen, die later een deel van hun geluk
uitmaakt.
Doch wat gebeurt er? Jonggetrouwden hebben wel wat anders
te doen, dan aan fraaie huiselijkheid te denken.
Une chaumiere et un cceur ztjn genoeg,... belialve eenen dikken
geldzak. Terwijl zij hunne huwlijksreis maken moet schoonmama
den behanger laten komen, die alles naar eigenen schablonensmaak
inricht en ordent.
Moet er een schoolgebouw voor kinderen worden gesticht :
als het leerprogram maar recht uitvoerig is, als (in een ander land)
de leeraars maar zedelijk zijn, dan komt het er niet op aan of de
kinderen zich doodelijk vervelen door de eentoonigheid, de onbezieldheid, de naaktheid van de wanden waartusschen zij de helft
hunner jeugd moeten doorbrengen.
Elke poging gedaan om te toonen hoever de maatschappij nog
terug is in de bekwaamheid, den ztn het !even te toonen, door aanwending van alle middelen die ons ter beschikking zijn gesteld, verdient ondersteuning. Daarom begroeten wij dezen meer dan alleer.
op de keuken gerichte Hdusliche Ratgeber, (want ook dien naam
ware verdiend !) met groot genoegen.
In het eerste artikel der maart-afl. Das Scho'ne im Kunstgewerbe, door G. B., stelt de schrijver aan 't licht, hoe het niet
genoeg is links en rechts allerlei zaken te versieren, zonder naar
hare bestemming te vragen. (In onzen tijd brengt men gaarne
porseleinen bloemen, vogels, enz. enz. op melkpotten en botervlootjes
aan — eene afschuwelijke gewoonte!)
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Hofmann schildert verder in zijn Wohnungs-Ideal de versierde
huiselijkheid door een beeld der 18 e eeuw. Botticher beschrijft het
goede gebruik van linoleum en kurktapijten.
Op het voorbeeld van de Japanneezen wordt niet zonder grond
gewezen, want dat oostersche yolk verstaat in zekeren zin beter
de veredelde huiselijkheid dan wij in 't Westen.
Ik zou den uitgever slechts op eene groote zaak opmerkzaam
willen maken.
Wanneer men de afleveringen van 1891 doorbladert ontmoet
men menig treffelijk voorbeeld van kamerversiering of inrichting,
loch waarvan de nabootsing hemelhoog boven 't peil staat der
beurs van de meeste lezers.
Of wordt hier alleen op beschaafde lieden van buitengewoon
groot vermogen gerekend?
Zulke illustration schrikken den lezer van den besten wil af,
en doen den schrijver zijn doel missen.
Bovendien zijn er vele daaronder die menig behanger kan
nabootsen, wanneer hij eene toereikende som ter beschikking heeft.
Men leere de huismoeders, de dochters, ja alle lezeressen in
de eerste plaats eigene vinding, eigen initiatief gebruiken, om met
geringe midd el en stap voor stap eene kamer te doen behangen
of beschilderen, licht en ligging raadv ilegende, de keus der gordijnen, der zetels, der tafels, enz. te d6en, en aldus langzame rhand
uit kale wanden een bezield geheel te scheppen. Men geve lessen
van perspectief en polychromie of kleurenzin, van harmonie der
lijnen, enz. enz. Aldus voede men de kinderen der 20 ' eeuw tot
iets beters op dan die der 19e , die altoos nog onder den indruk van
den vervalschten smaak der 18 e en vroegere eeuwen geweest zijn.
Zoo zijn dan ook de voorbeelden uit die eeuw, welke men
rococo pleegt te noemen, bij lange na niet het meest practisch
voor de geldbeurs. Bovendien ligt de huiselijkheid, de inuigheid,
het leven eener kamer niet aan de overlading met rococo-fantaisidn,
menigmaal zonder verstand maar vol van grillen.
Daardoor is de tekst van het tijdschrift nuttiger dan de illustration, en is het als of de schrijvers uitroepen : Lezer, doe naar
mijn woorden, rnaar niet naar mijn werken.

Belgie.
Annales de la Soc. d'archeologie. Mars. Paul Saintenoy : Filiation des fonts baptismaux. B" de Lod : Cimetiere a Archennes.
Cte de Nahuys : L'ecriture musicale ancienne. Cte Goblet d'Alviella :
Ouvrage en terre. Cumont : Balances. de Behaud : Les Francs
Saliens (suite). Schliemann : Fouilles d'Hissarlik. B" de Loe : Congr.
arch. en Fr. Baes : La similitude de forme etc. (Planches).
Art moderne. Fevr.-Avril. Kahn : Oberlander, caricaturists de
Munich. Evenepoel : Le Wagnerisme hors d'Allemagne. Kahn :
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Le vers libre. Du paysan en peinture. Walter Crane. La Flute a
Siebel. Theatre libre a Bruxelles. Les Fastes, p. Stua , t Merril. Les
Revenants, p. Ibsen. Les dernieres fetes, p. Giraud Les Fusalles
de Malines, p. G. Eeckhoud. Mil beau : Paul Gauguin. t L. de
Banville. Seurat. Le Barbare, p. Jenart. Femmes et paysages, p.
Ajalbert. La mus. en Belgique L'argent, p. Zola. Xaviere, p.
Fabre. Monticelli.
Belfort (Het). Rogiei s : Gr. en Latijn in 't Vl. onderwezen.
v. Mierlo, S. J. : Sterrekunde der Chaldeers. Erica : Gedachten.
Scheerlinck : Galilei. S. P. : Driemaand. overzicht. De N. Vl. Kith.
Landsbond. Wenken. Loosen, S. J. : Amor. Juris Doctor : Jongste
taalwet. Quaedvlieg : Klaagz. v. Jeremias.
Biekorf. N o 4. Eertijds en nu. Eertijds : Boodschap (Hollandsch);
nu : Commissie (Vlaamsch) ; eertijds Bodes (hollandsch); nu : facteurs (vlaamsch); eertijds : Vlamingen (hollandsch); nu : Flaminganten (vlaamsch). Van Robays : Over drie honderd jaar. N o 5.
Jan Craeynest : Hernisse. Lampernisse. Verwaetermeulen : Van
't hondsdeel eten. N o 6. Skiermonts-each. Ter streep.
Echo Musical. Fevr.-Avr. Wagner et les « Leitmotive ». Van
Aalst : Expose d. I. Musique des chinois. Miettes d'hist. mus. Prix
des instrum. d. mus. 11 y a 2 siec. Napol. musicien Litt. mus.
en Russie. De l'orgue a tuyau de dimens. restreintes.
Federation artistique. N" 21. Verdavainne : Van Cutsem.
Meerens : Acoustique. N o 22. Verdavaine : L'Essor. Du Jardin :
Secret du coloris cievoile. Vivier • Acoustique. Victor Reding : Theatre. 23. Verdavainne : Van Cutse:-n. Id. : Verstraete, v. Ryn :
Monnaie. Du Jardin : Cercie alt. N o 25. Du Jardin : Les pigments
en peinture. 26. Van Duyse : Les Memlinc de St.-Jean (r...staures).
Du Jardin : Le Rubens-Club. 27. Wallner : Les mathematiques
dans l'art musical.
Guide musical (Le). 14 Mai s. Bailly : Le monde sonore.
Mars. De St-Laurent Symph. fant. de Berlioz. 12 Avril. Leonce
Mesnard : Affinites naturelles ou electives en fait d'idees musicales.
22

Loquela. N o 2. Afrijden = afvaren. Rijden = varen. Een
gedraaide koe. Bezettig ------ gedienstig. De kanai ie prazelt. Vaste =
bijkans.
Magasin litteraire. N o 3. Bloy : Le Chevalier de la Mort.
Bordeaux : La fin du monde d'apres les Propheties. Wauwermans :
Contes de la Roulette. Maeterlinck : L'Ornement des Noces spirituelles. Casier : Vers de jeunesse. Bachelin : Un symboliste Suisse
(Louis Duchosal). De Baets : A propos d'un livre (Maus, justice
penale) Racot : Au temps passe (La Commune). M. D. et C. N. :
Petite chronique.
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Museum (Nederlandsch). N o 11 en 12. De Cock : Busken
Huet. Gittee : Primitieve voorstellingen. De Vreese : Z. Ned. taalen lett. Stijns : « Grootvaders vertellingen ».
Ons Volksleven. N o 2. Volksdichtveerdigheid. Lehetnberg :
Sage. Verkleinwoorden. 3. Beeldspraak. Liederen. Boom-legenden.
Spreekwoorden. Wangeloof. 4. Bouwstoffen gebruikt bij het stichten
van kerken, kasteelen, enz. Woordenzange. B. v. : Agger .----- handboor; gillen = gelden. Vervliet : Hoe de Schelvisch dien naam
kreeg. Joz. Cornelissen : De Hazenmond. Grafschriften te Brecht.
Sagen. 5. Uitgangen der verkleinwoorden. Harou : Wapenschilden.
Vervliet : Sagen. Cornelissen : S. Elooi. Spotrijmen. Rechtsgebied
in Brabant.
Revue de l'art chretien. 2 e livr. De Mely : Les vetem. d. S.
Thomas de Canteloup a Lisieux. Laroche : lconogr. de St. Nicolas.
Helbig : Fr. Schmidt.
Revue generale. Avril. Fleuriot : Papillonne. Francotte :
Homere. Delvigne : Les persecutions des chretiens. Woeste : Napoleon et Alexandre I.
Toekomst (De). N° 3. H. T. : De verbeelding. Bij zusters
afscheid . De Mont : Reimond Styns.
Vlaamsche School (De). Bl. 43-63. De Mont : Emiel Claus.
Rooses : De Kring der XIII. P. B. : Carl en Francis Nys. Joseph
Lien De Antwerpsche academie. III. (3 platen). De tooneelmaatschappijen in Vlaanderen.
Volkentaal. No g. Van Heuverswyn : Kinderspelen. Bijzeliedjes,
Weerwolven, Dante en Wante, enz.

Nederland.
Caecilia. N o 7. De Jong : Chopiniana XI. 8. Id. Chopiniana XII.
g. Id. XIII. Dr. P. : Brief uit Belgid.
Dompertje (Het). N o 13. P. v. Hoogstraten (Studien). H. M. T.
Oud-Katholieke hervorming. N o 14. Geen God, noch Meester. Herman : De wereldmacht der Pausen.
Familieblad (Alg. Ned.). N o 2. Oude kerkregiste rs Brielsche
vroedschap, 1618-1794. Polvliet : Ravallet. Beckman. Griesheim.
Wildeman : Trouille. v. Epen : Methodeleer. N o 3. De oude kerkregisters. Letter W. De Brielsche vroedschap, 1618 . 1794. Polvliet :
Genealogie Ravallet. Brucken Fock : Beuningh, Alberthoma. Martens : Hoynck v. Papendrecht. Wildeman : Hallungius. Wildeman :
Criellaart Verreyt, « Te Deum » CO voor Willem v. Or. in 1584.
Archief te Leiden. Rietschoten. Maandblad : Het grootzegel des
Rijks. Kinderen van Lanschot.
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Gids (De). Polak : Potgieter en Huet. Simons : N. Duitsche
tooneelschrijfkunst. Pierson : Gesprekken III (wereldontwikkeling,
eeuwigheid, enz.) Van Hamel : Fransche verzen. H. Swarth : Verzen voor mijn liefste. Van Hall : Dram. overzicht. Zola : L'Argent.
J. C. Alb. Th. en J. Sterck (Almanak). Van Koetsvelds Lijkrede.
Heraut (De Nederl.). No 3-4. Van de Velden : Max. Guil.
Adolphe, en Ch. Henri Nic. Othon, pretendent. op bezitt. en titels
v. h. Huts Oranje-Nassau. Van Breugel-Douglas : Karel v. Heraugieres' geslacht. v. d. Velden : Wapen en zegel van 's Gravenhage.
Schimmelpenninck : Wapen van Renkum en Oosterbeek. Frederiks : Albtrding, — ink, — ingk, — ingk Thijm to Amsterdam.
Crookewith : Wapen van Felehite. van Meurs : Geslacht van Muylwijk en zijn wapen. Van Breugel-Douglas : Grafschriften in Friesland.
Katholiek (De). April. De Rijk : Jubilee Mgr, Snickers. Resemans : Ds. Snijder over Rome's leer. Mutsaers : Oppenraay's
Amor.
Katholieke Illustratie. No 32-40. Stratenus : Berlaymont.
Banning : Leid ons niet in bekoring. Mathilde : In den vreemde.
Van der Lans : Lijdensdratna.- B. van Meurs : Winter-kroniek.
De fat in verschillende tijdperken. Een eigenhandige brief van Napoleon I. — Overvloed van schoone platen. Portretten : Windhorst,
Jerome Napoleon, Mgr. Borret.
Maandblad (Heraldisch). Adelsrechten. Helmteekens van Freydal (plaat).
Navorscher (De). N . 8. De Raadt : Jacques Le Roy. Hollewijn
en Sterck : Bilderdijkiana.
Noord en Zuid. N o 1. Nahuys : Vosmaer's Amazone. Stoett :
Spreekwijzen. De Beer : Het Drama. Vierhout : Overgangen in de
wcordbeteekenis. Den Hertog : Samengestelde zin.
Studien op godsd., wetens. en lett. gebied. N o 3. P. A.: Onze
inrichtingen voor hooger onderwijs, van de XI e tot op het einde
der XIVe eeuw. Van Meurs : Pesemah Oeloe Manna op het eil.
Sumatra.
Spectator. (Ned)) N o to-16. Moltzer : Bapstesel, Pape-ane
(slot). Slothouwer : Hedda Gabler. Tegen grafmonumenten. Byvanck:
Talleyrand. Margadant : Hondententoonstellingen. Muntz'Tapisseries.
van Nauhuys : Huet en de Kansel. Uhlenbeck « Ic stont op
hoghe berghen ».
Tijdschrift voor Ned. taal- en lett. 2 e afl. 1891. Worp :
Joan. v. Broeckhuizen (vervolg), Stoett : Slapende honden. Bolte :
Een Antw. Cluchtboeck v. 1576. Kluyver : Juchtleer. Enz.
Tijdschrift voor Geschiedenis. N° 1. Van Dalen : Het
Stapel- en Maasrecht v. Dordrecht. Zuidema : Aloude Friesche
Vrijheid.
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Duitschland.
Anzeiger des germ. Nat. Mus. Jan. u. Febr. Rembrandts
Paulus im Gemache, met plaat.
Archiv. f. christl. Kunst. 91. N' 1-4 . Zwei Entwarfe zu
Gottesacker-Kapellen. Oberschw. Holzschn. u. Kupferst. im 15.
Jahrh. St Georg. Legende u. bildende Kunst. Mittelalterl. Corporalien Kastchen. D. mittelalt. Physiologus. Beitr. z. Frage d.
Caselfor.-n. Entw. eines Tabernakels Renaissancestil. Kreuzigungsgruppe als Grabmonument. Phant. Scherz-. u. boshafte Gebilde
Nurnberg.
mittelalt. Kunst. Pieta aus der St. Jakobskirche
Fliegende Blatter fr. kath. Kirchen-Musik. N° 3. Dr. W :
Orgel-bau Revisoren. Fr. Muller : Angelus (3 st ) Id : Laudate
Dominum (3 st.).
Hist. Taschenbuch. 91. Jahrg. to N o 6. Huber : Joh. Tichtel,
15. Jahrh.
prof. d. Medecin
Hist. Zeitschrift, 91. N" 1-2. Wittich : Magdeburg als kath.
Marienburg. Forst : Beitr. z. Gesch. der Maria Stuart.
Magazin, (Das). 1\1'12. Marie v. Ebaer-Eschenbach : Margarete. Thal : Kunstwissenschaft. Servaes : Tiqo Moralt. Mauthner :
Oenone 13. Margarete (2). Servaes : L'Argent. Rei nann :
als Erzieher. Mauthner : Rossi als Richard II. 14. Id. Margarete.
Mailer : Berlin als Musikstadt. Ola Hansson : Die danische Erotik
« Excellenz Onkel ». 15. Id. Marand ihr Herold. Sudermann
garete. Id. Berlin. Id. Erotik. Id. Sudermann « Onkel ». 16.
Id. Margarete. Pluim : Jungholland. 17. Id. Margarete. Mauthner:
Sardou.
Mittheil. aus d. hist. Litterat. 91. Ni) 1. Martens : Ferngericht u. Inquisit. (von Thudichum.) Stein : Die Genossenschaft
d. Deutschen Kau j Tu Brugge (Stein). Hoogeweg : Westfalen
u. Rheinland i. 15. 'ahrh. (Hansen). Berner : Beitr. einer
Farr? -gesch. der Freiherren von Uslar-Gleichen (v. Uslar-Gleichen).
DObner : Darstellung d. alteren Bau u. Kunstdenkmaler der
Stadt Nordhausen (Schmidt).
Repertorium fur Kunstwissenschaft. B. 12. N" 3-4. Meyer :
d. Kunstw. d. Mittelalters. Lehrs : Deutsche
Griech. Mythus
u. niederl. Kupterstiche d. 15. Jahrh. kleinen Samnil. Schmarsow
Antonio Flederighi de Tolomei. Schmidt : Wolf Traut (Nurnberg.
KÜnstler). Czibak : Daniel Specklin als Architect. Nordhoff :
Corvei u. d, westf.-sach. FrQharchitektur.
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Stimmen aus Maria Laach, 4. Windthorst. Pesch : Die
geistigen Waffen der Socialdemokratie. i. PtUlf : Erzbf. Mac
Halle. Wasmann : Du Fahler der Insekten IV. Hoensbroech :
Das Wunder von Tiposa (2). Baumgartner : Verdaguer.
Zeitschrift fur christliche Kunst. Schnattgen : Rackschau
(over drie }area). Plaat : Zwei altkOln. Flugelgemalde (1400).
Hecker : Die neue kath. Pf. Kirche z. Homburg v. d. line
(met 5 of b.). Schnuttgen : Kircheneusstattung. Mengelberg : Muster
fr. d, inn. Ausstattung einer Sakristei. (met vele Ob.). Munzenberger : Polychromie der goth. Altarschreine. Keppler : Fruhgoth.
Wandmalerei in Pfullingen. t Manzenberger.
Zeitschr. f. vrgl. Litteraturgesch. u. Renaiss. Litt. 91.
B. 4. Dessof : Span. ital. u. franz. Dramen in den Spielverzeichn.
deutscher Wandertruppen. Rotteken : Darstellungsmittel i. d. Poesie.
Frankel : Zum Stoffe : Romeo u. yulia. Herzmann : Lessings
Nathan in Ungarn. Wlislocki : Zu Burgers • Kaiser u. Abt. Landinann : D. goldene Vliess u. d. Ring des Nzbelungen. Huth :
De Reisen d. drei Wine d. Koning v. Serendippo. Hartfelder :
Fried. d. Weise v. Sachsen u. Des. Erasmus v. Rotterdam. Geiger:
Biogr. d. Pomp. Laetus. Geiger : Ungedrucktes von u. Ober Reuchlin.
Zeitschrift fr. Innen-Dekorati gn. April. Bodenschatz : Die
Tapeten Hofmann Reichenberg : Mein Wohnungs-Ideal. Gesundes
Wohnen Reichstagsgebaude. Gobelin-Tapeten I3ottizher : Japanische Dekoration. Persische Weberei. Motten. Des Bohnen. Kitt.
Pieisausschreiben : Men vraagt : Ent warfe fr. Wohnraume 3 pram ien
to za men uitmakende mk. 640.

Zeitsehr. f. Kirchengesch. 90 B. 1 i. NI' 3. Meyer : Die
Athoskloster. I.
Zeitschrift far Bildende Kunst. Jan.-April. Kohler : Flied .
Jangling u. d. mod. Holzstich. Leighton, Pras. d. Ion Kunstakad.
i. London. Geiger : Ulibekannte Aufsatze Gottfr. Schadows .
Kisa : Schatz i. Schlosse zu D,!tmold. Diner : Ungar. Fayencen
u. Topfei waren. Justt : Venetianiszhe Bildnisplastik ^ in Westen.
Vogel : Leipziger Kunstsamml des vor. Jahrh. Czihak : D Schlesische
Glasindustr. fritherer Zeiten. Kunstgew. Mus i. Karlsruh2. Liebke :
Fra Bartholommeo's Madonna Carondelet. Rosenberg : J. Kaffsack.
F.uchtwang : D. Tempel z. Jerusalem. Justi : Murillo. Frissoni :
Neugeworb. Gemalde i. d. Breragalerie z. Mailand. Schmitt :
D. Dom z. Mainz. i. frahrom. Zeit. Maes : Reinbranits Ruth u.
Boos.
Mitth. d. kais. deut. archeol. Instituts, athen. Abthlg. go,
B. 15. Szanto : D. Kabiren Heiligthum bei Theben. DOrpfeld :
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D. alte Athena-Tempel auf der Akropolis. Graef : D. Gruppe d.
TyrannenmOrder u. stilist. verwandte Werke i. Athen. Meier :
Gladiatoren Relief zu Triest.
Id. rOm. Abthlg. go. B. 5. Pernice : Creduti Pesi di Pompeie Napoli. Halsen : Piante iconografiche incise in Marmo. Keller :
Wandbild der Villa Pomfili.

Oostenrijk.
Archiv. f. Osterr. Geschichte. Bnd. 76, N° 2. Furba : Zug
Kaiser Karis des 5. gegen Algier. Fangl : D. Stiftungsbuch d.
Klosters Zweettl. von Jahoch : Einfehi ung d. Johanniter-Ritterordens
in Karnten.
Mitth. d. K. K. Oest. Mus. f. Kunst u. Industrie. N° 1-3,
91. Galiz. Thongefasse. Feldegg : Stellung d . Kunstgewerkes z.
Fabriksbetrieb.
Mittl. d. Instit. fur oest. Geschichts forschung. Bnd. 1 i.
Donabaum : Beitr. z. Kenntniss der Kladdenbande des 14 Jahrh.
im nat. arch. Winkelmann : D. Legat. des Kardinaldiak. Otto in
Deutschland. Z. Gesch. d. Ital. Universitaten, v. Ebengreuth.
D. Gesch. d. Deutsche Universitaten, v. Kauffmann.

Engeland.
English Historical Review. 9'. Jan.-Apr. Holla Id : Origin
of the University of Oxford. Parnell : Dean Swift a. th. Memoirs
of Captain Carleton.
The Portfolio. Jan -Apr. Hamerton : The pres. state of the
fine artes in France. Stephens : William Hunt. Graham : A Corner
of Paris. Armstrong : Joh. Vermeer of Delft. Seyland : Haddon
Hall. Stephens : Beata Beatrix by Dante G. Rossetti. Church :
Cleaning a Fresco. Portrait of a man, by Hals. The shepherds
at Bethlehem, by Maneese. Seyland : Chatsworth a. th. Deruent.
Th. Masters of Wood-Engraving, by Linton. Beale : El. Louise
Vizee-Le Brun.
Proceedings of the society of biblical archaeology. go. Vol. 12.
Brown : Remarks on the Tablet of the Thirty Stars. Ball : The
New. Accadian.

Italie.
Giornale storico della Litter ital. Vol. 13-14 D'Ancoua :
La leggenda di Maometto in occidente. Sforza : Uri episodio della
vita di aonio Paleario. Valmaggi : Por le fonti del u Cortegiano ».
Solerti : Dei manoscritti di Torqu. Tasso falzificati dall' Alberti.
D'Ancona : Misteri e sacre representazioni.
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Rivsta storica Italiana. 91. N° i. Raulich : La cronaca
Valis on e it suo autore. Merkel : Adelaide di Savoia, Elletrice di
Baviera. Gaetano : L. corresp. de Michel Ange, p. del Piombo.
Melani : Arte italiana del Rinascimento, p. Frissoni. Roberti :
Z. gesch. d. Florent. Musiklebons von 1570-1630. p. Vogel. Morsalin : Mad. de Jtezê1 et l'Italie, p. Dejob.

Frankrijk.
Artiste (L'). Janv. Hediard : Paul Huet. Leprieur : Le portrait en France au 13 e-15c s. Jouin : La marquise du Plessis-Belliere.
Durand-Grêville J.-B. Laurens.
Bulletin Monumental. F. 6, go. Schlumberger : Sceaux et
Bulles des emp. lat. de Constantinople . Taillebois : Objets d'art
iberiens (I. Statuette de Gulina). Traiers : Les Sceaux, p, Lecoy
de La Marche. de Don : Eglises de la Correse. Fravaux : arch,
dans le Gard. de Baye : Epées en Suede et Norwege. Le Blont :
Inscr. chret. en Gaule. Lair : Repos de Jesus, et 1, berceaux reliqu.
Lefort : L. sculpt. et 1. travail d. I. pierre au 16 et 17 s. Decouvertes de l'Eglise de Savigny. Barthelemy : C9ncaux histories et
vernisses du 13 e s.
Bulletin de corresp. hellen. Mai-Dec, 90 Th. Homalle : Des
Temples deliens en l'annee 279. Lechat : Statues archatques de
l'Acropole.
Bulletin hist. et litteraire, 91, Jan.-Mars. Dannreuther : L.
martyr Aug. Marloret et son frere Martin. Weiss : Le poete Germain Colin et la reforme a Angers. Marchs : Cath. de Med. et
l'assassinat de Fr. de Guise.
Gazette des Beaux-Arts. Janv. Yriarte : Veronese au Palais
duc. de Venise. Hymans : Pierre Breughel le Vieux. Mant : Musee
de l'Ecole des Beaux-Arts. Ephrussi : Franc. Gerard, d'apres ses
lettres. Gerspach : Repartition des Tapisseries.
Le Moyen-Age. Sept. 9 1.-Fevr. 01. Prou : Numismatique de
la princip. de Liege, p. de Chestret. Wilmotte : Fragment du
roman de Troie.
Polybiblion. N . 3. Piolon : Viaggio in... Flandra (1761-63).
Dario del card, Guiseppe Garampi (beoordeeld).
Revue Archeologique. Nov.-Dec. 90. Reinach : Téte en bronze
de chien cornu. Deloche : Cachets et anneaux de l'epoque merov.
Reinach : H. Schliemann et Autel de M' avilly. Le Blont : Gray.
sur bois du Terence. Munay : Bas-reliefs de Cyzique. Weber :
Monument circulaire a Ephese (Tombeau de S. Luc?) Bert helot :
Orn. du nom de bronze. Mentz : Mosatque chret. de l'Italie.
Engel : Townes a Seville. Chipier : Theatre de Polyclête.

emroper.

De GOrres-Gesellschaft, de wetenschappelijke vereeniging van
meesters en liefhtbbers van geschiedenis en sociale wetenschap
geeft sedert twaalf jaren eene verzameling nit ■ ,n historische
opstel/en, onder den titel yahrbuch en daarneven een aantal
wetenschappelijke vlugschriften in populairen toon geschreven.
Onder deze schriften verscheen onlangs, als ri° i voor 1891
Phillip Veit, Tehn Vortrage fiber Kunst. Mit Anmerkungen and
einem Vorwort van L. Kaufmann. KOln, Bachem, 180i, 12o bl. 80.
Wij weten dat Philip Veit een der merkwaardigste schilders
van gewijde geschiedenis is geweest, nevens Overbeck, Deger,
Ittenbach, de beide Mailer, Steinle, enz.
Met recht schrijft de begaafde, bestendige secretaris der Go'rresGesellschaft, opperburgemeester a. D. van Bonn, de kunstgeleerde
en door zijn werk over Albert Darer algemeen hooggeschatte
L. Kaufmann, ter inleiding van deze Voordrachten
« Deze Lien voordrachten leveren door hal en rijken inhoud
en edele taal een treffend bewijs, dat Veit de mbeeldende kunst en
vooral de schilderkunst ook theoretisch met groote macht en in
al hares omvang beheerschte. De nieuwere richting in de kunstwetenschap, welke zich meer dan ooit op het gebied der kunsthistorie uitstrekt, heeft natuurlijk meer bijzonder de geleerden en
minder de kunstenaars zelven tot beoefenaren; daarom is het van
groot belang wanneer eens een voortreffelijk kunstenaar zijne
gedachten en zijn oordeel over de ontwikkeling der beeldende kunst
uitspreekt en zich daarbij wendt tot een talrijk publiek.
« Wie Veit alleen uit zijne nagelatene werken kent zal eene
groote voldoening ondervinden het edele karakter, de door en door
christelijke overtuiging en de buitengewoon veel omvattende beschaving en kunde van den geeerden redenaar te leeren kennel»)
Mocht men in Belgie toch eens ernstig de hand uitsteken
naar zooveel rijkdom van kunst en kunstgeschiedenis als ons door
onze duitsche naburen wordt geboden en waarvan L. Kaufmann
een der choryfeen is! Men wendt zich steeds naar fransche kunst,
overdrijft daarvan de gemaaktheid en last zich dan bovendien
door de beminnelijke zuiderbroeders als naapende amateurs uitlachen.
Men heeft de voorbeelden slechts voor 't grijpen.

Op de jubile-tentoonstelling van het Kunstenaarshuis te Weenen
ontbreken we! de oorlogstafereeien, met bloed en rook, loch met
rnenig schoon werk aan de gewijde geschiedenis ontleend.

OMROEPER.
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Wij sommen maar op. Julius Schmid : Laat de kinderen tot mij
komen; Albert Keller (Munchen) : Opwekking der dochter van Jairus;
Ludwig Letz (Munchen) : Corpus Christi; Lankota (Praag) : Consolatrix afilictorum; August Roth : Pieta. Dit zijn slechts de
voornaamste, die wij bij de toenemende verzinnelijking der goddelijke
kunst met geestdrift begroeten.

Prof. Dr. Jostes van Freiburg in Zwitserl e nd geeft in het Historisehe Jahrbuch van de Gorresgesellschaft 1891, bl. 76, vlg. eene
wederlegging van Jellinghaus, welke meent de Heliand zij in 't begin
der 96 eeuw en (gelijk reeds Ebrard beweerde) aan den zuidelijken
oever der Zui der z ee ontstaan. Winciisch had het jaar 822 aangenomen. Jostes meent te kunnen bewijzen dat de dichter uit Werden
(Werthina, Werdina in Westphalen) stamt, en het gedicht niet vroeger
dan omtrent 8?o geschreven is. De stichter van 't klooster Werden
was een Fries, namelijk bisschop Ludgerus.
Dat Dr Jostes Verthina met Wierum bei Dockum verklaart is
wel een lapsus calami. Wierum is = Werum. Zie Dietsche Warande
1888, bl. 13, vlgg.

Verbeteringen :
Bl. 79, reg. 3 v. b. staat : waren, lees : warm.
»
» ii » » » : Materland, lees : Waterland.
» : Evertod, lees : Evertsd.(= Everts dochter).
» 15 » »
»
» : Muytiers, lees : Wuy-tiers.
»
» 17 » »
3 » »
» : De familie is enz., lees : De familie" — is enz.
»
»
(Er kan hier in geen geval spraak zijn van de familie van Outshoo rn.)
Bl. 212, reg. 6 v. b. staat : te Fijte, moet zijn Tyte.

SCHILDER-, TEEKEN-, ETSKUNST, ENZ.

7
4 *fet testament Ilan Simon be ins,
(1676
door ED. GEUDENS.
Simon de Vos heeft naer de const
Hem selfs hier vyt gebeelt
En tot den Armen syne ionst
Aen yeller voor gestelt ;
Mits den Armen Erfgenaem maeckt
In de helft van syn goet.
K' v, ensch dat daerdoor V her t geraeckt
Ghy oock het selve ..oet.

Hy leefden armelyck
Om met syn goet te maecken ryck
De Caemer der Al men.
Bidt Godt syn siel wilt ontfermen.
Obiit. 15. octob. A' 1676
/Eta. 73

EZE « Carmina » staan in vergulde letters, aan
weerszijden van het hoofd, te lezen op het be_
roemde portret van Simon de Vos, door hem
zelven, it den zoogenaamden Rembrandts-trant geschilderd. Het portret werd onlangs door het Bestuur der
burgerlijke Godshuizen, benevens andere meesterstukken„
welvvillend aan de stad Nntwerpen in bewaring gegeven, om voortaan in haar nieuw Museum te prijken.
Het bevalt den schrijver dezes niet, die verplaatsing

te

beoordeelen, welke, tot dusverre, dikwijls van stads-

wege aangevraagd, doch tot heden toe nimmer gelukt
was De oprichting van het nieuw Museum, waar de
meesterstukken van de Godshuizen nu eene eereplaats
bezetten, heeft een einde aan de zaak gesteld.
Niemand zal het in de gedachte vallen, dat

het
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opschrift door de Vos zelven op zijne schilderij is
gesteld. Maar hoe kwam het daarop? Deze vraag van
betrekkelijk klein belang, als men wil, verdiende toch
voor de kunstgeschiedenis toegelicht to worden.
De desaangaande navorschingen mochten dan ook op
het oogenblik dat de Vos" portret naar 't Museum vertrok,
een gelukkigen afloop hebben. De opzoekingen leidden
tot ophelderingen over het afsterven van den beroemden
vlaamschen schilder, en de omstandigheden die de
Armenkamer van Antwerpen in bent der schilderii
gesteld hebben.
Uit het opschrift, weinig letterkundig gewis, maar
uit een dankbaar gevoel neérgeschreven, kan gansch
de levensloop van de Vos afgeleid worden. Dat hij
« naer de const » zich zelven afgemaald heeft, op
eene zoo meesterlijke en indrukwekkende manier, pleit
reeds voor ziin talent als schilder. Zijne alom verspreide
stukken, als poriretten, altaartafels, bijbeltafereelen, enz.
zijn zelden bewaard gebleven. Nogtans, zijn kunstkabinet bevatte niet minder dan twee honderd negentig
stukken, zoo van zijn eigen paler, als van andere
meesters. In de , verzameling der Godshuizen van Antwerpen bevinden zich nog van hem, in S t Elisabethgasthuis namelijk : Christus aan 't Kruis tusschen de
Moordenaars (I); in het Zmnelooshuis : Het mystiek
huwelijk van St Catharina van Alexandria met het
kind Jews. Dit laatste gewrocht is, jammer genoeg,
in zulken slechten staat dat het geese herstelling waard
geacht wordt. Eene Aanbidding der Die Koningen
wordt ook onzen schilder toegekend, maar wij laten
zulks voor rekening der schatters.

(I) Tot in 1855 hing die schildenj in 't Maagdenhu,s.
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Het opschrift drukt vender uit dat de Vos een
vroom mensch was en den Arme van Antwerpen na
zijnen dood begiftigde, hetgeen hier in 't bijzonder
gaat toegelicht worden.
Hoe hij schilder werd, behoort tot 's mans levensbeschrijving. Van zijnen varier, Herman de Vos, eenen
Antwerpschen teerlingmaker, en van zijne moeder,
Elisabeth van Oppen, had Simon een goed vermogen
ge&fd, dat hij door vlijt, talent en eenvGudigen levenswandel had weten te vermeerderen (r).
Hij stierf in Brie en zeventigjarigen ouderdom,
op 15 October 1676, zijnde sedert 167o weduwnaar
van Catharina van Utrecht. Zijn echt, op 23 Juni 1628,
in S t Joriskerk voltrokken, was kinderloos gebleven.
De dag zijns overlijdens is ook die, waarop Simon
de Vos zijn testament deed opstellen gelijk het hierna
volgt.
« In den Naeme Ons Heeren Amen. — Den vijfthiensten
October 1676 ».
Compareerde Sr Simon de Vos constschilder alhier, mij
notario wel bekent, weduwaer van wijlen Jo e Catharina van Wttrecht,
sieckelyck te bedde liggende, nochtans zijne sinnen ende verstandt
wel machtich ende gebruyckende, soo dat mij notario ende den
onderschreven getuijgen genoech gebleken is, welcke comparant
bekende ende verclaerde dat hij uijt zijnen eijgenen vrijen wille
maeckt ende ordonneert zijn testament ende ordonnantie van wttersten wille, index vuegen ende manieren naervolgende, willende
ende uijtterlijck begeii ende, dat dit sijn tegenwoordich testament
alleenelijck sal stadt grijpen, tsij bij forme van testamente, codicille, gifte, diemen noemt tusschen den levenden oft ter saecken
des doodts, oft emmers in alsulcker wijs als iemants testament
ende ordonnantie van wttersten wille naerder goederthiere geestelijcke ende weirelijcke rechten best valideren ende van weerden
gehouden mach worden, niettegenstaende dat alle ende jegelijcke

(1) Z. Jos. VAN DEN BRANDFN,

schilderschool, bl. 901.

Geschzedenis der Antwerpsche
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de solemmteijten, die van rechts wesen daer inne behoorden onderhouden en !e geobserveert te w )rden, liter inne niet al oft volcornentlyck en zouden wesen achtervolcht ; oock mettegenstaende
eeniege costuijrnen, usantien, \Netten, municipaele ende geschreven
stadts oft landrechten ter contrarien, alien dezelve, voor soo vele
die dese r, s ; jnen testamente louden mogen contrarieren, derogerende
ende willende gederogeert wesen midts desen, wederroepende insgelijcx, casserenie, doodt ende te niet doende alle ende iegelycke de
testamenten, codicilen giften ende dispositien, bij hem voor date
deser eenichssints gemaeckt oft gepasseert, voor wat heeren, hoven,
wetten oft notarissen dat het zij. »
« lnden iersten recommandeer le de voorschi eve testateur sijne
ziele, nu ende soo wanneer die uijt sijnen licnaeme sal comrnen
te scheijden, Go-le almachtich, fonteijn der Bermherticheijdt, den
.gebeden zijnre. heijliege ende gebenedijde moeder ende maghet
Maria ende van alien den hemelschen geselschappe, ende sijnen
dooden Iichaeme der gewij ler nerden, kiesende sijne begraeffenisse
ten Predicheeren alhier, begeirende Batmen ses weken lanck naer
sijne anjvicheijdt, alle daegen sal lesen voor sijne ziele eetle
misse van requiem »
« Voorts verclaert hij testateur, dat hij erfgenaem is gebleven
van alien de goederen, naergelaten bij wi,len sijne voorgenoemde
huijsvrouwe zalieger, midts betaelende de legaeten, als blijckt bij
testamente gepasseert voor den notal is Ketgen den seventhiensten
November anno sesthienhondert ende tsestich, ende welcke legaeten
hij testateur seijde betaelt te wesen, ende coinmend( hij testateur
tot dispositie van sijne goederen, daer all laet en,',± maeckt hi)
aen elcken staeck van zijne vooT genoemde huijsvrouvve zalieger,
die hij verclaert in twee staecken te bestaen, de somme van
twee hondert gul -lens eens, maeckende alsoo_ voor de zelve twee
staecken, de somme van vierhondert guldens. »
« Item laet ende maeckt aen zijne nIchte Maria ten Witte
zusters alhier, de somme van seshondert guldens eens. »
« Item aen de fabriecke van Unser Liever Viouwen kercke
alhier, de somme van een hondert guldens eens ende gelycke een
hondert glildens eens aen de piochtekeicke van St. And, ies binnen
dese stadt, mr its d it die (i) van elck vande zelve kercken sullen
doen doen, naer henne beliefte, eene misse voor de ziele van hem
testateur. »
,( Item aen de Parochie kercken van St. Jacobs, de Bo; cht ende St. Doris, elcke kercke vyftich guldens eens, op den :ast dat
sij oock elck sullen inoeten doen eene diereeli j cke misse. »

(i) De kerkmeesters.

HET TESTAMENT VAN SIMON DE VOS.

343

a Item aende Eerweerdiege paters van het Professie huys
der societeijt Jhesu binnen dese stadt, alwaer den testateur verclaert, dat hij ende sijne huysvrouwe bestiert stjn naerde ziele,
de somme van seshondei t guldens eens, recommanderende hij
testateur sijne ztele in henne gebeden. »
« Item geeft ende laet aende Eerweerdiege Patres Predickheeren,
Minrebroeders, Lieve-Vrouwenbroeders ende Augustijnen, aen elck
convent de somme van eenhoadert guldens, milts dat elcken
religteus, Prtster zip-ide, sal schuldich wesen eene misse van
requiem te leden voor hem testateur. »
« Item aende Eerweerdiege Patres Capucienen, Beggaerden,
Descalcen ende Minimen, aen elck convent de somme van vijftich
guldens eens, oock op den last, dat elcken priestet aldaer sal
moeten doen een lesende misse voor hem testateur. »
« Item laet ende maeckt aende arme Clarissen alles binnen
dese stadt, gelijcke somme van viptich guldens eens, des sullen
de zelve Religteusen voorde ztele van hem testateur moeten doen
een cruijsgebedt. »
« Item geeft ende maeckt ten behoeve vande Capelle vant
Hoochweerdich Hetjlich Sacrament, midtsgaders aende Capelle
van Onse Lieve Vrouwe inde Cathedraele kercke van Onse Lieve
Vrouwe alhier, aen elcke capelie de somme van twaelf guldens
eens, des sullen de meesters vande zelve capellen sijns testateurs
begraeffenisse moeten vergeselschappen. »
« Item geeft ende gunt aende Sodaliteijt vande gehouwde in
voot schreven Professiehuijs vande Patres Jhesui ten, onder den
titel vande Boodtschap vande Heijliege Moeder Godts, waervan
den testateur vet claert een lidtmaet te wesen (1), de somme van
vi l ftich guldens eei)s. ende daer toe eene schilderije door hem
testateur ge iaeckt »
« Item laet aenden Cnaep vande zelve Sodaliteljt de somme
van ses guldens eens. »
« Item laet ende maeckt aenden amen Cathectsmus, daer broodt
wordt utjtgedeijlt door de Patres vande Societeijt Jhesu, de somme
van tseventich guldens eens. »
« Item laet ende geeft ten behoeve vant Gasthuijs binnen dese

(1) In 1636, 1646, 1654, 1659 en 1668, was de Vos telkens
Consultor of Raadsltd bij de « Sodaliteit » Een eerepost onder
twee a di ijhonderd leden die de Congregatie telde! Zijne voorgangers of tijdgenoten, als Marten Pepijn, David Tenters, A. Van
Diepenbeeck, hadden insgeltjks dat ambt bij de Congregatie waargenomen Dat zelfs de groote Rubens er roem op droeg lid der
« Sodaltteit » te wezen, weet iedereen.
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stadt, de somme van vijftich guldens eens, ende geltjcke vijftich
guldens, omme wttereycken aende arme gevangenen alhier. »
« Item wilt ende begeert Batmen soo tot sijne begraeffenis
als tot een wtvaert onder sijne vrinden, sal emploijeren de sornme
van ses hondert guldens ombegrepen naer discretie. a
« Ende commende hij testateur hier mede ter dispositie van
alle ende jegehjcke sijne andel e goederen, ioerende ende onroerende,
haeffelijcke ende erffehjcke, gereedt gelt, goudt, silver, bemunt
ende ongemunt, schulden, actien, credieten, ende gerechticheden —,
alomme waer ende tot wat plaetsen gelegen, egheene over al uijtgenomen oft gereserveert, over ende boven alle wettiege schulden,
kerckenrechten, voorgeroerde legaeten ende maeckagien, alle dezelve
overschietende goederen, heeft de voorschreve testateur gegeven,
gelaeten ende gemaeckt, geeft, laet ende maeckt midts desen, aende
Aelmoesseniers deser stadt, tot behoef vande schamele huijsarmen
der zelver, voor d'eene helft, ende aen sijne naergenoemde vrinden
voor d'ander helft, namentlijck : aen Elijsabeth ende Catlijne de
Laet, Thomas dochters kujlen, daer moeder aff was Catlijne de
Vos, halve zuster van hem testateur ; item aen Arius de Baen,
juliaenssone wijlen, daer moeder aff was Maijken de Laet, suster
was vandc voorgenoemde Elijsabeth ende Catlijne, tsamen voor
eenen staeck ; item aen Anna (I) ende Cornelia (2) Verdussen,
sijne nichten, Jans dochters wijlen, daer moeder aft' was Malta
de Grieff, voor den tweeden staeck ; item aen de kinderen van
Michiel Santus (3) sip-len cosii n zaliger, daer moeder aff was
Elijsabeth Hasselinans, vow den derden ende lesten staeck, in
de voorschreve ander helft, ende bij faulte van jemanden van
hen, derzelve wettiege kindt oft kaideten bij representatie. De
voorschreve testateur, de voorgemelde Aelmoesseniers, ten behoeve
vanden Armen, voor d'eene helft, ende si j ne voorgenoemde viinden
voor d'ander helft, daer inne aisoo instituerende ende zijnen
erffgenaemen noemende, met vollen rechte van institutie midts
desen. »
« Ende opdat dit sijn testament ter behoorlijcker executie
gestelt zoude mogen worden, soo kiest ende stelt tin testateur
daer toe de vies dienende Aelmoesseniers deser stadt, gesamen-

(1) In huwelijk met Jan Janssens.
»
(2) id.
Cornelis van Cleemput.
(3) a) Catharina Santus, in huwelijk met Jan Bap a Grenu.
b) Clara Santus in hu w. met Louis Cornelissen.
»
Jan de Green.
c) Elisabeth Santus a
d) Jan Santus.
e) Josina Santus. — Uit den staat van afrekening.
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6erhandt ende elcken van hen besondere, hen gevende volcornen
ende absolute macht, omme alles te doen t'gene eemege executeurs van testamenten naer rechte toestaet ende betaemt. n
« Allen t'gene voorschreven is verclaerde hij testateur te wesen
sijn testament ende ordo.inantie van wtersten wille, versoeckende
daer aff door mij notario een ofte meer openbaere instrumenten
gemaeckt te worden. Aldus gedaen ende gepassee q eAntweipen,
ten \\ oonhuijse vanden voorschreven testateur, gestaen op d'Ei j ermerckt alhier, ter presentien van s" Gabriel vanden Bossche ende
Paulus van Huckelioij, de jonv, ingesetenen deser voors. stadt,
als getuijgen hier toe geroepen. »
« Onderstondt seker marck, daer bij geschreven stondt aldus:
dit is het handtteecken vanden voors. testateur, die welcke verclaerde, milts si j ne gioote '.-lebiliteijt vande sieckte, met te connen
schrijven. »
« Item was onderteeckent : Gabriel vanden Bossche, Paulus
van Huckelroij de jonghe, Anus Sebille nots . » (1)

Onze beroemde meester maakte dus zijn testament
in extremis, « nochtans zyne sinners ende verstandt wel
machtich ende gebruyckende ». Hij zette daaronder een
wankelend, eivormig handmerk , toch had hij eene frame
hand bezeten en teekende weleer zijnen naam met vaste
en sierlijke letter. Hij stierf nog denzelfden dag. Zip
lijk werd na twee dagen ter Predikheeren-kerke bijgezet (2).
Nog lag zijn lichaam boven aarde, toen de inventaris zijns inboedels gemaakt werd, op 16 october namelijk. Als testamentuitvoerders daartoe geroepen, besteden
de Aalmoezeniers daaraan hunne dringendste zorg. Binnen
twee maanden waren al de legatee uitbetaald en de
schulden vereffend. Daarna zouden de meubels en de
schilderijen verkocht, de massa in twee parten verdeeld

(1) Volgens de kopie in het Archief der hurgerlijke Gooshuizen
van Antwerpen.
(2) « 17 ditto (october 1676) 4 'nesters ter begravenisse van
Simon de Vos op de ti:yermer t , te Predickheeren te be graeven ».
Boek van medegaen van lycken, in gemeld archief Op de nalaten.
schap van Simon de Vos werd de presentie-taks niet geheven, en
om redenen.
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worden. De sleutel van het schilderijenkabinet bleef
ondertusschen in handen van de Aalmoezeniers.
Eenige lasten van '( sterfhuis, in het testament
opgesomd, bedroegen, met de openstaande rekeningen,
974 gulden, 15 stuivers. Joos Pinson en Jaak van
Utrecht traders wederzijds op namens de twee staken
langs der vrouwe kant (1), tot het inbeuren van 200
gulden elk. Na uitbetaling dier schulden hield de Kamer
van den Arme 129 gulden over. Dat maakte te zamen
3103 gulden 15 stuivers, welke som verkregen was door
het afleggen van twee obligation tot last der Jeztiietenkloosters van Gent en van Hal. Aan de lijkstaatsie, den
maaltijd, enz. werd 252 gulden besteed, die in klinkende speci6n bevonden waren.
Alzoo bleef er ten bate der nalatenschap 6800 gulden beschikbaar in renters; vier huizen, waaronder
den Gulden Hert, in welk huts De Vos gewoond en
deze wereld verlaten had ; eindelijk de eventueele opbrengst
van de verkooping der meubelen en schilderijen. (2)
Met de opbrengst van den koopdag kwam het batige
der successie op 20466 gulden, 11 ,74- stuivers. De onkosten, stadsrechten en nog eenige legaten hieraf getrokken, te weten 681 gulden, 4 / stuivers, schoot er 19785
gulden en 7 stuivers over. Ten laatste was het paart

(i) Ex una : Joos Pinson (volgens notarieele acten en handteekens Pinioen en Pinion) zoon van Jan en Clara van Utrecht;
Anna Pinson, vrouw Dominicus Meulders; Cathelyne Pinson, vrouw
Daniel Huybrechts; Maria Pinson vrouw Daniel Pannebeckens;
Gillis Pinson. 2° Ex altera : Jacobus van Utrecht, zoon van Adrianus; Constantia van Utrecht, geestelijke dochter; Theresia van
Utrecht, vrouw Frans Herteizbol; Guilielrnus, Const,ntinus, Jan,
Cornelis en Adriaan van Utrecht. Deze ongehuwde neven, met
Gillis Pinson wal en alien « uytlandig » tijdens de hkwidatie.
(2) Van « den Gulden Hert » bestaat thins nog de oude
gevel, onder nr 14 der Eiermarkt. — Jos. VAN DEN BRANDEN, loc. cit.
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van den Arme 9877 gulden, 8 1 stuivers (1), zoowat
29631,66 frank van onze munt, voor dien tild (2) want, in
het begin onzer eeuw goldt het legaat slechts fr. 17918,14.
De andere heeft werd verdeeld onzer . de erfgenamen van
des testateurs kant, in het testament aangeduid.
Uit de bescl:eeden die deze likwidatie aangaan, is
er niet veel te vernemen opzichtens het lot der schilderijen. Alleenlijk vindt men, in den staat der afrekening, dat er een konterfeitsel van van Dyck aan de
erfgenamen voor 6o gulden overgelaten werd.
Veeleer moet het beroemde portret aan de Kamer
van den Arme geschonken, dan wel door haar ingekocht zijn. Immers, noch deszelts verkoopprijs wordt
in den staat van likwidatie, noch de aankoop daarvan
in de boeken van het Armwezen aangetroffen. Slechts
meldt de inventaris, zeer bescheiden, « een conterteytsel
van den afflyvigen ». Van de schilderijen is een bijzondere koopdag gehouden, maar de handelingen daarover
zijn niet tot ons gekomen.
Toch ja, een paar regeltjes wordcn aangetroffen als
a aen derffgenamen van Simon de Vos, voor moeyte
etc. in het sterffnuys gedaen . . . gl. 6. — » (3).
Daaruic is zeker weinig te besluiten, in betrekking met
het in bezit nemen van schilderstukken door de A ilmoezeniers.
Daarentegen vindt men een spoor in het onderling testament van de Vos met zijne vrouw, gedag-

(1) cc Ontf. uyt het sterthuys van Simon de Vos saliger lie
den Armen deser stadt voor de heeft heeft erffgenaern gemaeckt
g. 9877. 8 1.
(Rekeningen van Oatvang der Aalmoezenters ad annum.)
(2) De basis dier berekening is de officteele korenspijker van
Antwerpen over 1677, te weten 3 gld 18 3 stuivers.
(3) Handboek de A' 1676, f 46.
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teekend van 17 November 166o, voor notaris Theod.
Ketgen (I): Men leest daar, dat die echtelieden besloten
hadden dat, mochten zij Beene wettige kinderen nalaten,
de overlevende van beiden Tine famine, to zamen met
de Aalrnoezeniers, algemeene erfgenamen zou maken. Zij
hadden ook besproken, dat de overlevende voor eene
waarde van i000 gulden aan schilderijen zou uitdeelen
aan kerken, kloosters en gestichten, op voorwaarde
dat daarvoor zielmissen voor hen beiden, naar evenredigheid van de giften, zouden moeten gelezen worden.
Hoe de Vos die wederzijdsche verbintenissen heeft
willen naleven, blijkt uit elken regel van zijn testament.
Kortom, op 31 Maart 1677 waren de zaken uit
de voeten, en in 1678 prijkte het portret in ons Knechtjeshuis. Het aandenken van dien bijzonderen weldoener
der armen willende vereeuwigen, deden de Aalmoezeniers er de spreuken op schilderen die aanleiding tot
dit opstel gaven (2).
De schilder die met die opschriften belast werd,
is niet bekend tusschen de « constschtlders » van dien
tijd. Hij was daarorn Loch Been « cladtschilder » of
0 grofschilder » gelijk men destijds zijne gewone vakgenoten heette. Matheus van Necker (aangenornen dat
het zijn juiste naarn ztj, — want men vindt ook van
Neckers —), had toen eene zekere faarn als fijnschilder
of vergulder. In i656 wordt htj aangetroffen als werkende met Erasmus Quellin op de Meersenierskamer.
Hij was daar gelast met het rnarrneren en vergulden

(1) Stadsarchief.

0) Aen Matheus van Necker, voor het schilderen oft schryven
eenige carmina op de schilderye van Simon de Vos in de
Meesters Caemer.
g. 2. 2.
(Rekening van het Knechtjeshuis, A° 1679.)
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alsmede met zekere herstellingen aan schilderijen en muurdecoratien, die door dat Hoofdambacht aan Quellin toevertrouwd waren. Men ziet dat de Aalmoezeniers, al
was het dan ook om eene kleinigheid te doen, toch
een erkend vakkundig man hadden te werk gesteld.
Welk was nu het schilderstuk dat uit de Vos'
sterthuis naar de « Sodaliteit » of Congregatie overging?
Dit punt is aan onze opsporingen ontsnapt. De « Sodaliteit », die, op 20 September 1623, naar haar nieuw
lokaal, tegenover de Jezuietenkerk overgebracht werd,
mocht nog op geen rijken voorraad aan kunstschilderijen roemen. Zij bezat slechts eene Boodschap van
Maria, van Frans Francken, ' welke schilderij het altaar
versierde. Het was eene gift van den Schepen Gillis
Gerardi, die ze den 5 n November 1589, 5o gulden
betaald had. Het is [net onwaarschijnlijk dat ze het
geschenk was, door den Magistraat aan de « Sodaliteit »,
twee jaren te voren, vereerd of beloofd, ter gelegenheid
van de kroning, van bet 0. L. Vrouwebeeld, dat,
grootelijks door toedoen van de Congregatie, in den
stadhuisgevel hersteld, en door haar van kroon en
schepter voorzien v%, as. Verder b2zaten de « Sodales »
een paar alledaagsche stukken en eindelijk het Huwelifk
van Maria, door Cossiers.
Drij jaren na Sirn.on's dood prijkten er in de
lokalen der Congregatie vijftien schilderijen. Twaalt
daarvan werden meldingsvvaard bevonden, en de inventans ervan in hare jaarboeken opgeteekend, als volgt :
St Ignatius, St Franciscus Xaverius, St Anna, OnTe
Heer aan 't Kruis, de Kroning van 0. L. Vrouw,
HH. Juliaan en Basilissa, S. Eduardus, de HH. Drij
Koningen, BK. Andrornea en Athanasia, de Trouv
van Maria, 0. L. Beer op den Steen, de Kruisdraging.
Voorzeker hebben wij reeds de schilderij genoemd.
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die door onzen meester geschonken was. Jammer dat
zijn naam er niet naast vermeld is geworden. In vroegere eeuwen dacht men er minder aan, overal en altijd
zijnen naarn als meester of schepper eens -werks te
laten Belden. Wij stellen nu in de namen der kunstenaars uit historischen zin belang ; en plaatst een schrijver of schilder zijn' naam en titels onder een werk,
't is voorzeker gedeeltelijk door dien historischen zin
gedreven, welke zoo gelukkig te zarnen komt met de
menschelijke ijdelheid.
Jammer is het dat wij door 't afzijn van oude
namen zoo dikwerf het spoor bijster worden (O.

(i) Eene Antwerpsche dame, Mevrouw Doris Foul e heeft eene
voortreffeliike waterverw-teek,ning in voile grootte naar de schilderij vervaardigd. Zij is, door bemiddeling der firma Tessaro,
op de Eierenmarkt, voor zeer gematigien prijs te verwerven.

BOUW- EN BEELDHOUWKUNST.

lunottnaatto en Tkunotturrfien
`n be Beigiocrle Beneflictiiner=fit000ters vim tie Th e tot
Oct mibtien tier 13' etub,
door

DOM WILLIBRORD VAN HETEREN,

0. S. B.

(MAREDSOUS).

ABDIJ S t JACOBUS
IET immer staan ons, zooals het bij de Kier
voorgaande kloosters het geval was (1), genoeg- zame bronnen ter beschikking, om een duidelijk
inzicht te bekomen van den toestand onzer oude gestichten
in het tijdperk dat ons thans bezighoudt. Dit is o. a.
het geval met het klooster des h Jacobus te Luik, (2)
waarvan wij, tot aan her begin der t S ae eeuw, bijna
geene bijzonderheden kennen. Wij moeten dan ook
met des te meer zorg datgene wat ons bekend is
gebleven opteekenen en mededeelen.

(1) Zie Dietsche Warande, 189o, bl. 241, 36i, vlgg.
(2) Gallia Christ III, 98o sq. Amplist coll. V, 1-504. Les
origines de Peglise S t 7acques a Liege, par M le Doyen Schoolmeesters. Conferences de la Societe d'art et d'histoire du Diocese
de Liege. 3me serie 1890 p. 47 sq.
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Dit klooster werd gesticht in het jaar ! 015 door
Bisschop Baldricus, die tevens eene onderaardsche kapel
wijdde ter eere des h. Ap. Andreas. waarin hij zelt
in het jaar roi8 begraven werd. Zijn opvolger Wolbodo
voltrok het klooster op bevel van Keizer Henricus,
en stelde Olbertus van Gembloux tot abt aan.
Onder dezen prelaat geschiedde het dat B Reginaldus in 1030 (29 Julio) de kloosterkerk kwam wijden.
Toen nu abt Olbertus in 1048 stierf werd er een
marmeren steen op zijn grat gelegd, welke nog heden
ten dage te Charleville bewaard wordt.
In het jaar III?, stierf abt Stephanus II, een man
van groote deugd en niet geringere wetenschap. In de
kronijk van Lambertus Parvus lezen wij dat hij een
gezang ter eere des h. Benedictus, een tweede ter eere
des h. Jacobus en andere zeer merk waardige op uitstekende wijze componeerde (2); maar dit bericht is veel
te algemeen orn ons te kunnen voldoen. Niet veel
verder brengt ons een klein bericht omtrent lien abt
dat wij in de « Kronijk der abdij des h. Laurentius, »
aantreffen; daar lezen wij het volgende : « omtrent
dezen tijd componeerde Stephanus, abt des h. Jacobus,
een nieuwen zang ter eere des h. Benedictus, te weten
« Florem mundi » enz. en een anderen ter eere des
h. Jacobus Maj. « Comme it etait fort habile musicien,
musicce valde peritus, voegt de « Hist. Lit. » er aan
toe, it se plaisait a faire de ces sortes de pieces et en
composa effectivement un grand nombre qui etaient

(I) Gall Chr. 1, c.
(2) Stephanus vir magnw scientix et summx honestatis, qui
cantum beat Benedict et Sancti Jacobi Ap. fratris b. Johannes
Ev. aliaque preeclara mirifice componit. (Amp. Coll. V, col. 8.)
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grandement estimees mais qu'on ne nous fait point
connaitre autrement » (1)
Doch hiermede moeten wij ons te vrede stellen.
A p t Stephanus II schijnt ook het levee des
h. Modoaldus beschreven te hebben ; sommigen echter
zijn van meening dat dit aan abt Stephanus III (-I- [138)
moet %%orden toegeschreven (2).
In het jaar 1155 kwam Drogo, vroeger abt van
Florenne, aan het bestuur. Hij was een uiterst waardig
man, en van hem weten wij dat hij de kerk voorzag
van alle sieraden die door de gewoonte vereischt worden,
en ook van tijdelijke goederen (3). Hi) voltrok den
toren van de kerk en bedekte lien met looden platen ;
ook dekte hij het klooster met steenen pannen, richtte
een altaar op ter cc-re van den h. Joh. Baptista en
een tweede ter eere der h. Maagd Maria. Hij liet
eenen muur bouwen uit gehouwen en gepolijsten steen,
leidde den loop van de Maas door den fruittuin en
voerde nog verscheidene andere werk en nit (4)
Abt Drogo stierf in 1173, en werd begraven in
het midden der kerk, vOOr de crypte.
De toren, waarvan wij zoo even spraken en die
tusschen de jaren 1163-1173 voltrokken werd, is het
eenigste gedeelte dat thans nog overgebleven is van de
romaansche kerk, begonnen in 1016 door B. Baldericus
en in io3o afgebouwd. Deze kerk werd in de 15 e en

(1) Ampl. Coll IV p. 1079 en Dist. Litter. de la France,
IX p. 526.
(2) cf Pear, MG. SS. XII 285.
(3) ...gut in diebus sues decoravit ecclisiam suam omnibus
ornlmentis in moribus ecclesiastici ordinis et substantia rerum
temporallum (Ampl. Coll. col. 12).
(4) ...fecitque parietem de sculptis et politis lapidibus et
decursionem Mosx per hortum pomx, et multa alta.
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eeuw vervangen door den prachtigen gothischen
tempel, dien wij nu nog te Luik bewonderen. De romaansche toren zelf bestaat uit twee deelen, waarvan het
onderste vierkantig, en het bovenste achtkantig is Het
eerste gedeelte bevatte de twee altaren des h. Johannes
en der H. Moeder Gods, door abt Drogo opgericht,
en is nu overdekt met een spits dak Lit dak moet
vroeger niet zoo hoog geweest zijn als thans, v ■ ant
het ornringt nu bijna den geheelen voorgevel van het
achthoekige deel, hetwelk aan iederen hoek versierd
is met kleine zuiltjes, die aan het geheel veel bevalligheid bijzetten (I).
1 n het jaar 1194, dus onder het bestuur van
den uitsiekenden abt Goswinus, overleed Lambertus
Parvus, de eerste kronijkschrijver der abdij; zijn werk
werd vervolgd door Reinerus, die in 1197 tot Prior
benoemd werd
Eene uitdrukkelijke vermelding van waardevolle
zaken treffen wij slechts in het jaar 1202 aan ; maar
die opsomming geschiedt daar orn ons den achteruitgang van 11.2t klooster door het verlies van zoovele
kost bare voorwerpen te schilderen.
« In de maand Maart van dit jaar (1202), schrijft
Reinerus, in de eerste week !er vasten, werden al de
schulden van onze kerk in tegenwoordigheid van den
gekozen abt Hugo opgeteld, en werden bevonden
Soo Mk. te beloopen, terwij1 onze landgoederen nog
bovendien belast waren. De schat van onze kerk die
vroeger zooveel waarde bezat in kazuifels, koorkappen,
fijne mantels en waaiers, was ten gevolge onzer zonden
verstrooid en vernield geworden. » (2)
16e

(i) ScHAEy s, 1'w-chit. en Belg. II, p. 117, waar tevens eene
afbeelding van den toren.
(2) Ampliss. Coll. coil 24.
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En na vervolgens over de toen algemeen heerschende
ellende gesproken te hebben besluit hij : q Nu wensch
ik eenige woorden te zeggen over den toestand
onzer kerk, die toen in diepe armoede gedompeld en
met ondragelijke schulden belast was. Op ons verlangen had de Bisschop vier geestelijken tot procuratoren aangesteld, om de schulden onzer kerk te
betalen, en hij stond toe dat onze medebroeders naar
andere kloosters zouden mogen vertrekken, indien zij
het wenschten. Maar de Heer, die wat niet bestaat
alsof het bestond bij name roept, veranderde, waarschijnlijk tengevolge der voorspraak van onzen Beschermheilige en van den h. Andreas apostel, deze verordening in eene betere; want onze abt Theodericus,
(Hugo was intusschentijd gestorven) niet bij machte
om zijne tijdelijke goederen te beheeren, legde zijne
vvaardigheid neder. Wij kozen dan, niettegenstaande de
Bisschop er zich in het begin tegen verzette, den monnik
Henricus van St Laurentius tot abt. Deze verzarnelde
de verspreide broeders, betaalde de meest bezwarende
schulden, voorzag naar zijn vermogen in de behoeften
der kloosterlingen en kocht o. a. een groot altaarkleed,
dat voor de som van 20 Mk. verpand was, terug. »
In dit zelfde jaar I202 stierf frater Theodericus,
die, ofschoon een leek zijnde, toch uitmuntende werkzaamheden in het klooster liet verrichten (I). Hoe
jammer wederom, dat zelfs niet vermeld wordt met
welke soort van bezigheden en werkzaamheden zich deze
verdienstelijke man onledig hield !
In het jaar 1204 werd de geheele basilica met
verscheidene altaren op nieuw gewijd door bisschop

(i) Obiit frater Theodericus qui prwclara opera in hac domo
fieri fecit licet laicus. (A mpl. Coll. col. 25.)
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Philippus van Ratzeburg 1). Ook werden in dat jaar
de outers van den h Stephanus, den h. Julianus en
Baselissa van plaats veranderd, en later in 1206 door
den bisschop van Luik Hugo gewijd.
Omtrent het jaar 120 9 , had de abdij eene treurige
crisis te doorworstelen. De kronijkschrijver neemt wederom
deze gelegenlieid te baat om ons den achteruitgang
van het klooster te toonen en vermeldt o. a. dat de
toenmalige abt Henricus in plaats van de schatten der
kerk terugtekoopen niet vreesde het nog overgeblevene
immermeer te belasten (2).
Ziedaar wat wij konden vernemen omtrent de abdij
tot aan de 13de eeuw. Nogmaals betreuren wij het zoo
slecht ingelicht te zijn, want er moeten zeker groote
kunstschatten te vinden geweest zijn binnen deze gewijde
muren, die zoo uitgestrekt waren dat zij twee jaren
na hunne voltrekking in 1056, tot huisvesting verstrekken konden aan den hertog van Lotharingen,
Godfried met den Bult ,, en aan verscheidene andere
vorsten met hun gevolg. Zij werden nog vergroot door
abt Drogo in de 1 2 de eeuw, maar bleven slechts tot
aan de Ltde zoo bestaan; toen inderdaad werd alles
op nieuw gebouwd, zoodat wij niets van de vorige
gedaante van het klooster kennen (3). De prachtige
kerk, die nu nog door iedereen te Luik bewonderd
wordt, werd in de jaren 1513-1538 gebouwd, op de
plaats waar vroeger de in 1 o3o gewijde kerk stond.
Zip is 8o meters lang, 3o breed en 23 hoog, en is een

(1) Omtrent het verblijf van dien bisschop In Belgie, vgl.
bet opstel van den h. Delehaye ap. Revue des questions historiques 1889 (II, Juillet p. 82.
(2) Non thesaurum ecclesix redemit, sec' obligavit. (Amp Coll.
col. 33.)
(3) SCHAYES, I. c. II, p. 118.
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der schoonste gothische gebouwen van gansch Europa (1).
Overigens kunnen wij al licht begrijpen hoe de
meeste kostbare voorwerpen der Abdij te niet gegaan
zijn, als wij nagaan hoe verscheidene latere Abten met
de hun toevertrouwde goederen wisten om te springen.
Zoo wend o. a. in de XV e eeuw, Abt Rogerius van
Bloemendael beschuldigd, van verscheidene kostbare voorwerpen verkocht te hebben. Zeker is het, dat hij er
eenige met zich medenam naar Maastricht (waar hij
in 147 1 overleed) en ze aldaar te gelde gemaakt heeft (2).

(1) SCHAYES, 1. c. III, p. 224 en DELSAUX, L'Eglise St Jacques a Liege, Liege 1845.
(2) Deze bijzonderheden werden mij medegedeeld door Dom,
Ursmer Berliêre, 0. S. B.; zij zijn getrokken uit eerie onuitgegeven kroniek der Abdij der h. Jacobus, welke mijn geleerde
ordesgenoot weldra hoopt te zullen uitgeven.

* :

: * * * *
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,t§enbriii Pe Veer,
en fijn " Troullina boor 'f 3onge

door

„

AUG. GITTEE.

P i 1 December van het afgeloopen jaar kwam
de di oevige tijding, dat Hendrik De Veer
overleden was. Alweer een zijner beste schrijvers, dien Nederland zag verdwijnen. Zoo ontvielen er
ons in den laatsten tijd verscheidene : Busken Huet,
de gestrenge en veelzijdig ontwikkelde criticus, Ten Kate,
de vruchtbare en zangerige dichter; meer andere.
Nu De Veer. Talrijk zijn wel De Veer's pennevruchten niet; doch zijn « Trou-Ringh voor 't Jonge
Holland » ware reeds genoeg, om zijn aandenken
levendig te houden. Het is slechts een hulde die hem
toekomt, indien Kier eenige regelen aan zijne nagedachtenis
gewijd worden.
In Hon Ind is zijn Trou-Ringh in aller handen
en verdient dat ook ten voile (r). Weinig zijn de
werken in onze nieuwere letterkunde — en dat tegen-

(1) In Vlaanderen is het boek veel te weinig bekend. Laat
ons hopen dat het bij ons publiek zal ingang vinden, wanneer de
Heer uitgever S. C. VAN DOESBURGI4, te Leiden, met de goedkooper editie tegen f. 1.5o, die in druk is, zal klaar zijn.
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woordig veel, ja te veel, geschreven wordt, is onbetwijfelbaar — waaraan de natie zooveel te danken heeft
als aan het genoemie bock ; want, getuigt het van de
warme toegenegenheid waarmede De Veer's hart k lopte
voor zijn yolk, tevens treedt het doel van den schrijver
steeds op den voorgrond, om de bijzondere deugden
der Nederlandsche natie aan te moedigen en in eere
te houden. Het boek is, van de eerste bladzijde tot
de laatste, een verheerlijking van het familieleven, een
lofzang op den huiselijken zin, die onze Noorderbroeders
in zoo hoogen graad kenmerkt.
Hoe meer men naar 't Zuiden afzakt, des te minder
zal men deze gehechtheid aan den huiselijken kring
aantreffen. Reeds wij in Vlaanderen bezitten ze in
mindere mate dan de Hollanders. Zij is intusschen een
zeer merkwaardige trek in hun karakter. Ze schijnt mij
rechtstreeks een uitvloeisel te zijn van het midden,
waarin zij zich bewegen en van den bodem, waar op
zij door de natuur geplaatst werden. Men moet eenigszins
in 't Noorden verkeerd hebben om de rol te begrijpen,
welke het huis in het Leven van den mensch er vervult ;
men moet er de gevolgen van het gure klimaat ondervonden hebben, den invloed der gestadige uitwasemingen
van dien onvasten grond; men moet die princiepen
van arbeidzaamheid in toepassing gezien hebben, welke
de natie in de rij der Europeesche volken op een zoo
eervolle plaats hebben gebracht, om te weten, hoezeer
het home tevens als sc_huilplaats dient tegen de aanvallen der weersgesteldheid en als welkome rustplaats
na de volbrachte zware dagtaak. Men moet in de
Hollandsche steden eenigszins hebben rondgeslenterd,
om te weten, welke zorg aan de woning steeds besteed
wordt, hoe alles zooveel mogelijk verlevendigd wordt
door groen en gekweel; in een woord, door al wat de
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natuur als 't ware tot de woonkamer nader brengt.
De zucht tot reinheid en orde, die met de Hollandsche
vrouw als den maakt — wat de Oude Heer Smits de
(( reinigingswoede » heette en waarmede hij zoo geestig
den draak wist te steken — vindt haren grond in de
liefde die de Hollander voor zijn interieur koestert.
Alles moet er even net zijn, alles even goed in orde.
Zelfs de kleinste bijzonderheden worden ingericht, om
die gehechtheid bij den bewoner aan te kweeken. Van
de woning maakt men zoo een paleis in miniatuur,
waaraan niets gespaard wordt, opdat men er zich op
zijn gemak moge gevoelen. Vooral moet zij wezen wat
de Engelschen met een onvertaalbaar woord homely
heeten.
De Hollander heeft inderdaad een ware vereering
voor zip.) huis. Geen wonder dan ook dat hij het
familieleven vergoodt. Heden komt daarin, moet men
de klachten, in den laatsten tijd hierover geuit, gelooven,
ook al verandering. Welke goede dingen gaan door het
overal doordringend cosmopolitisme onzer dagen niet
te loor ?
Ik wensch van harte, dat zulke klachten overdreven
mogen zijn. De zin voor het familieleven is zeker nog
niet van den Nederlandschen bodem geweken, en het
bewijs vinden wij in het feit, dat De Veer in die
nationale deugd inspiraties genoeg vond om een verdienstelijk boek te schrijven, als den Trou-Ringh;
niet minder daarin, dat het boek den weg vond tot
het hart des y olks. De critiek, als zou het een navolging zijn van GUSTAVE DROZ ' s Monsieur, Madame
et Bebe, heeft al heel weinig te beteekenen. De
volledige oorspronkelijkheid van den Trou-Ringh kan
niet betwijfeld worden. Alles is er door en door
Hollandsch, de karakters, de toestanden. Al de per-
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sonages zijn ontleend aan een Hollandsch midden ; zij
zijn opgewassen op Hollandschen bodem ; zij denken,
gevoelen en spreken als de Hollanders onzer dagen.
Het boek berust rechtstreeks op den gedachtenschat en
de beschaving der hedendaagsche Hollandsche natie.
Neen, Busken Huet schreef over De Veer's TrouRingh in een vlaag van gemelijkheid ; hij overdreef.
Daarbij, hij had wellicht te lang reeds in 't buitenland
gewoond om nog het Hollandsche stilleven te kunnen
genieten. Urn geheel onpartijdig te oordeelen, daartoe
was hij de rechte man niet meer!
Want, dat de Trou-Ringh een mooi bock is, staat
vast. In een reeks schetsjes, half van belletristischen,
half van philosophischen aard, geeft ons de schrijver
het geheele huwelijksleven weer van een paar uit den
begoeden middelstand, van den tijd of Coen zij nog
alles zagen in het rozerood der jeugd, tot de sneeuw
der jaren hunne kruin versiert, en zij zich in hun kleinkinderen zien herleven.
Wien word niet het gemoed warm bij het lezen
dier huiselijke tooneeltjes, waarin man en vrouw zooveel goedige toewijding voor elkander toonen ? Wie
heeft niet dat gelukkig echtpaar benijd, dat in het proza
van het huvc elijksleven genoeg poezie bewaart om het
vuur op het altaar der liefde, thans kalmer geworden,
steeds te onderhouden? Zeker heeft de lezer in het geluk
gedeeld van den liefdevollen vader, die daar midden
onder zijne kleinen het hoogste genot smaakt, en met
hen stoeit als of hij zelf nog in lien kommerloozen
ouderdom verkeerde. leder onzer is gewis met hem op
refs geweest, naar buiten in de opene vrije natuur,
waar zonneschijn en groen gemeen zijn voor alle schepselen, met heel de bende, terwiji de zakken volgestopt
worden met proviand dat straks een diner zal ver-
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schaffen, rijker in smaak en geuriger dan de prachtigste feestdisch. gekruid als het is met onderlinge
liefde. Dat is de echte poezie des levens, wier afwezigheid
het hart doer verdorren, als bij schrijver's vriend Tuba]]
Die voorbeeldige vader leeft slechts voor zijn kinderen. Met trots ziet hj zijn zoos tot een deftig
burger, zijn dochter tot een flinke huisvrouw opgroeien.
Deze deugden zal hij reeds vroeg bij hen aankweeken.
« Klein vrouwtje » is een karakter dat men niet vergeet! Met wezenlijk talent wordt zij ons hier geschilderd, in hare rol van kleine huismoeder, wanneer zij
« moeder de vrouw » vervangt, en met kleuren zoo
levendig, zoo waar, dat men ieder dezer tooneeltjes
puik moet noemen, zoowel voor op vatting als voor
uitvoering. De toestanden door De Veer op het doek
gebracht, zijn geleefd, zoo niet keurig afgekeken.
In den geest die het gansche bezielt, ligt de
waarde van het boek, en ook zijn macht. Het heeft
een klaar aangewezen strekking, en wel het behoud
van een nationale deugd welke Nederland tot eere
strekt. De liefde voor het familieleven vond in De Veer
een talentvollen tolk, want zijn Trou-Ringh is een
meesterstuk van stijl en gevoel : hij spreekt tot den
schoonheidszin, evenzeer als tot het hart. Hoe beter
men het werk kent, des to meer wordt men getroffen
door zijn verdienste. Het is een schoon bock, en
daarenboven een goed boek. Heilzaam is het uitwerksel,
dat het op geest en hart beide t,! weeg brengt, en
veredelend de indruk, then het achterlaat.
Luik.

4pv

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

ramp ban Vaedroerfi,
tit baler ban 'Pater Dania genaan0 VapeOrocQius.
6801a0tob am, rijmwebotrigien en Quid oefi,
door J. F.

KIECKENS,

S. J.

(V ervolg.) (1)

Liedeken op de wyse « Mars ce grand Dieu des alarmes ».
Silvanen ende Naiaden,
Nimphen alleghaer,
Deurwandelt eens die paden,
Ghy suit vinden daer
Int midden van tgroen,
Een nieuw plantsoen
Van een alsoo schoonen maecht
Die nu bladeren draecht.
Apollo vervolchden vierich
Daphne seer playsant,
Maer als does maecht goedertierich
Haer verwonnen vant,
Riep sy seer belaen
Haren vader aen.
Doen veranderden dit Bier
In eenen Laurier.

(1) Zie D. W. 18qo bl. 107, 170, 491. — 1891 bl. 189.
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Phoebus siend. hem ter stede
Van syn lief berooft
Nam de bladers en daer mede
Heeft verchiert syn hooft ;
Daer naer syn trompet
En pylcoker net,
En den boom ghebenedyt
`'oor doer en altyt.
Van den Lauwerboom besonder
Leest men wiet versmayt
Dat den blicxem en den donder
Hem zeer luttel schayt.
Dies Angustus bloodt
Een tacxken ter noodt
Als den blicsem overquam
In syn handen nam.
Hier deur hielen d'ou romeynen
Desen boom soo weert
Dat sy haere capiteynen
Die met vier oft sweert
Den vyant rebel
Had verwonnen snel
Met Lauwers hebben gecroont
En alsoo gheloont.
Princhen wilt dan eer bethoonen
D'Lauwerboomken rondt,
Want binnen tbosch noot soo schooners
Boom gegroyt en stont.
Syn groenheyt en ieucht
Virtuyten en deucht
HOUT by RECHT DEUR dach en nacht
Met VRED' EN EENDRACHT .

Eindelijk treffen wij in het handschrift nog een
laatste rijmfeest aan, en dit op het oogenblik dat de
oorlog herbegonnen was , daarvan getuige dit
Sonet.
Int midden van tramoer dat Mars voortstelden quaet
In het brabants quartier, is ons van Geel gesonden
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Een chaerte waer in dat een vrage wert ontbonden

Ons vragende aldus WAER AEN SAL MEN, hoet gaet,
vroech en laet.
In viermael seventhienen moest sulcx syn bevonden.
Oock to bewercken nosh den regel tdyer stonden

ALDERBEST EEN GOET MENSCH KINNEN

DIE DEN WERELT DIENT COMT IN DES HEEREN HAET.

Van vyff clauskens een Liet de Bremblomme ter eeren
Naer deze wercken dry haeckten de goede heeren.
Dies ick met dander sont al naer het geelsche pleyn,
De wercken die ghy hier, soot u belieft moocht lesen.
Den arbeyt wert versoet, want dry pont ten naer desen
Creech ick voor hoochsten prys van tweede Refereyn.

Deze prijsuitreiking had plaats den 16 Mei 1622.
Mislukte zijn eerste Refereyn en zijn liedeken daarbij,
Laureys mocht zich getroosten, want bier uit blijkt
dat het niet aan liefhebbers ontbrak :
« Menigerhande blommen
Van verre en van naer
Syn nu tot Geel gecommen...
T'Violierken is mede
UUT IONSTEN VERSAEMT

Uut de Antwerpsche stele. »

Op welke oorlogsfeiten Laureys hier zinnespeelt
als hij spreekt van het « ramoer dat Mars voorstelden
quaet in het Bra bants quartier a dat kunnen wij niet
voor zeker aanwijzen, vermits Laureys er het tijdstip
niet bijvoegt. In dit jaar 1622, belegerde Spinola
vruchteloos Sluts, en het was toen ook dat Maurits
van Nassauwen bij overassing zich meester wilde
maken van Antwerpen, 't geen door de gebeden
van Anna-Maria van den H. Bartolomeils belet en
afgekeerd werd.
Dit zelfde jaar getuigen ons de archieven dat
Laureys met voorspoed zijne familiebelangen voortzette :
4 Laureyse van Papenbroeck clerk van den ouden
cleercoopers ambacht alhier, koopt rent op i buys
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Lombaerde vest. n Deze werd den 1 i Mei 1623 afgelegd.
In i623 0 Laureys van Papenbroeck, Laureyssone
wijlen koopt I rent op de stad ». Weinig later kocht
hij er nog eene andere.
Den 29 n April gaf hij rente op een huis, het
Schaekberd, Vrijdagmarkt, en in 1626, op een huis,
Lombaarde vest : dit huis behoorde dan aan Adriaan
Dembry, beeldsnijder.
In 1626 was Laureys 41 jaren oud en hij had
dan reeds sedert vier jaren gedacht aan trouwen met
een brusselsch meisje, maar deze, zoowel als hijzelf
vroeger, had rijpelijk overwogen of het haar roep niet
was het kloosterleven te omhelzen. Eindelijk nam zij
het besluit van Laureys' hand te aanvaarden ; wij zullen
hierna zien in welke omstandigheid. Maria Marissael
was de naam van zijne verloofde, met welke hij trouwde
in 1627 op den dag aan de H. Drievuldigheid .toegewijd. VOOr zijn huwelijk of misschien ook daarna, bij
gebrek aan gelegenheid om naar prijs te kampen,
verzette Laureys zich met het opmaken van twee
grootere dichtstukken. Het eerste is de vertaling van
het Boek der Wijsheid : van elk hoofdstuk (er zijn er
19) maakte hij eenen zang van 9 tot t r strofen. Het
tweede bestaat in de vertaling en berijming van den
50en Psalm van David. Elk vers werd tot een geestelijk
lied uitgebreid, zoodat het werk, 1 9 liedekens van 7 strofen
bevat.
Wij vermoeden dat, getrouwd ziinde, hij met fierheid dikwerf de aandacht van zijn kinderen moet getrokken
hebben op het menigvuldig tinnen huisgerief dat op
zijne schabben pronkte, als bewijs van de lauwers die
hij met rijmen plukte.
Het overige van het Handschrift bevat het Kronijkdicht van zijn huwelijk; 't is een oprecht familieboek
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(lzvre de raison; dat wij hier gansch mededeelen, omdat,
indien wij ons niet bedriegen, tot hiertoe geen werk
van lien aard, in 't vlaamsch werd uitgegeven.

III.
ACROSTICON
OP DEN

COMPONIST ENDE SYN HUYSVROUW
ENDE

Cronycdicht
HAERLIEDER HOUWELYCK.

(I° Gelegenheid van dit gedicht.)
Laestmael op eenen tyt, ick mij tot rusten voechden,
Als ick gelegen was, het welck mii wel genoechden,
Viel ick terstont in slaep, en droomden soo ick mocht.
Rethorica die quam tot my, alsoo my docht,
En sprack : siA el vrindt, ghy syt, en weert altyt voor desen
Neerstich in myne const, en suldy nu met wesen
Sorchvuldich voor u selfs? ras, ras, maect een gedicht
Van u en u '.-mysvrou, daer ghy met bringt int licht
Al tgeen u is geschiet, voor ende na u trouwen,
Namentlyck dach en iaer, dat meest weert is Conthouwen„
Pertinentlyc, maect ouck, sprat sy, dat elcke een
Aen dierste letters van u regels int gemeen,
Perfectlyck spellen mach u lieder beyder namen.
En soo sy dit woort sprack, verdween sy na tbetamen.
Niet lang sliep ick als my dit visioen verliet,
Bepeysende mij wat, op t'geen my was geschiet,
Riep terstont om pampier, pen en inct daer beneven.
Om reden die my dwonck, heb ick int dicht geschreven
Eerst lees geschiedenis, en int vervolg bier naer
Comt van ons houwelyk, den tyt, dach ende iaer.
Maer eerst ende voor al, moeten wy eer bewysen,
Als schepper van den al, Goit die ons al moet spysen,
Ryck in almogentheyt, milt ende liberael,
In benedictie goet, to gevt.n principael
Aen diet van hem begeert, met ootmoedich verdeeren,
Meer gevende dan wy van hem connen begeeren.
Aen hem roepen wy dan, dat by ons doch verleent
Rust, vred' en sa4icheyt, die syn deur echt vereent.
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In al ons Joen ontsluyt syn schatkiste der gaven
Soo veel alst hem belieft, vermeedert onse haven,
Syn benedictie geeft aen ons kinders, dat wy
Als Olyfplantkens goet, condom ons tafel bly
Eens die mogen aensien, tot syn eer en gelyck
Laet opwassen in deucht, oft haelse in syn ryck.

(2° Bereiding tot het huivelijk van Laureys met
Maria Marissael)
Naer dat ontrent vyf laer den tyt was overstreken
Dat men eerst had begonst van ons houwlyck te spreken,
Dwelck doen niet voort en ging, mits dat sy, dit noteert
Tot houwen niet seer wel en was geresolveert,
En al was ick geheel tot haer persoon genegen,
Mits dat haer wooning was te B.usselen gelegen,
En myn, in dese stat, was ick daer in ontrieft.
Maer theeft ten lesten Godt den heer alsoo belieft
DA sy ter feesten van haer neve is gecomen,
Ende doen heb ick die occagie waergenomen,
Soo op de feest, daer ick ook was als een te meer,
Wy spraken met malkaer, ende voorts nosh met eer
Menige reys by een quamen tot recreatie;
Alleynkens raeckten ick soo in haer goede gratie,
Dat ick in dierst van Mey myn sake soo veer dreef,
Ms men Sesthien hondert seven en twintich schreef,
Dat ick het la woort creech, met een minlyc verclaren
En den achtsten dach Mey ben ick mede gevaren
Naer Brusselen om als goede kinders correct
Haer ouders te voldoen, in haer eer en respect.
En deed' aen hun tversoezk doen, naer de oude seven,
Soo dat wy sanderdaechs, in huys ondertrou deden.
Voorts went geordineert, te trouwen dertich rivq.
Ondertusschen quam ick weder naer myn contrey
En scheydden van de bruyt, nochtans niet al te geeren.
Hier synde acht oft thien dagen om myn affeeren,
Dacht in myn selven wat ick haer best schryven wou
Op dat sy altemet op my eens dencken sou,
En tot tytcortmgh schreet ick desen btief seer veerdich,
Want een getrou vriendin is alle eere weerdich.

(3° Brief van Laureys aan zone verloofde.)
Aen haer, haer die verdint meer in prysing dan
Ick schryven niet alleen, maer oock verdencken can.
Eerbare, voorsichtige, deuchtsame princepael,
Discreet en wys Iouffrouw Maria Marissael.
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Desen dint eerst op dat u kennelyk sou wesen
Dat onse overcompst is wel geluct in desen,
En u moyttens en ick noch 7.'el te passe syn.
Ten tweeden tot een groet aen u, o weertste myn,
Die ick hertgrondich groet en wensche, daer beneven,
Welvaert en veel geluck die my geluck cunt geven.
Ick seynd u dese groet, maer bragt se wel soo Neff.
Dit schryvende spraeck ick : gaet o geluckich brieff,
Geluckich, want ghy suit genaken hare handen,
De lypkens oock indyen den mont brect uwe banden,
Van haer die my ionck hert naest Godt, diet is bekint,
Boven al datter is seer trouwelyck bemint.
Hou trouwich ick U min, ghy moegelyck suit vragen :
Soo trouw' dat ghy alleen syt alle myn behagen,
Soo trouw' dat ghy alleen suit wesen mynen al
Tot dat ons tegen danck die Joot 1/4-'oen scheyde sal.
Soo trouw' nog eens dat ick U ionst met wou verliesen
Om een princers voor U oft coningin te kiesen.
Vraecht ghy wat ick bemin, ick minne uwe schoont,
Maer meerder uwe deucht die in U siele woont.
Ick min de suyverheyt van alle uwe leien,
Ick min de suyverheyt van uwe cuyssche seden,
Ick min de straelkens van Uwe mm vol soetheyt,
Maer meer de straelkens van U ingeboren goetheyt.
Ick min t'besayt aenschyn met bloskens naer tbetaemt,
Maer meer de bloskens van U eerbaerheyt en schaemt.
Ach woonplaets van myn hert, ach adem van myn Leven,
Ach sielken van myn siel, die my myn wensch ontgeven,
Op U bouw ick myn hoop, al ander ick veracht,
Ghy syt myn meeste vreucht, by dagen en by yacht.
Gheeft ghy nu soo veel vreuchts aen my van U gescheyden,
Och wat sal syn als wy vereent syn met ons beyden 1
Doen ghy my gaeft u trouw, gaeft ghy my dmeeste van
T'geen ick naest Godt alleen ter werelt wenschen can.
Hoe soettens sullen wy dan minnen deen den andren!
Hoe soettens sullen wy dan Leven met malcanderen I
Siet toch elck segge 1 sal het : wat geluckich paer !
Siet hoe wel passen sy deen or dander te gaer !
Stet hoe bevallich sy aen ander menschen leeren
Int houweiyck te saem vrindelyck te, verkeei en!
Dit en sneer t'onsen lof elck seggen sal als ghy
U ti oulyck in echt hebt verbonden met my
Godt neem ick tot getuych dat ick noyt iet sal laten
Dat aen ons weivaert, eer en salicheyt can baten ;
Godt neem ick tot getuych dat ick met geen ter aert
Dan maer alleen met U en wensch te syn gepaert :
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Godt noch eens tot getuych dat ick met U ten laesten
Tracht naer ons salicheyt en van ons even naesten :
Hier toe is grootelycx myn hope deur 11 deucht;
Den tyd verbeyd' ick tot voldoenning van ons vreucht.
Te wyl ick beyd' laet dit tot een gedenck U wesen,
Te wyl ick beyd', wilt dit dicwils met aendacht lesen ;
Leest dit tot seker merck van ons begonst irerbont.
Ic cuss U witte hant. Vaert wel en blyft gesont.
By hem die U dienaer in alien U versoeck
Is en blyven sal Laurens van Papenbroeck. »

(40 Antwoord van Maria Marissael.)
Als sy den brief nu had ontfangen en gelesen,
Soo en wilden sy niet soo ondanckbarich wesen,
Maer schreet an tvvoort terstont, met eenen geest reael,
Waeraf dat hier vet volgt het inhout principael
Seer wel beminde vrint, uwen aengenarnen brief
Heb ick ontfangen wel. Tis my om hooren lief
Dat ghy noch syt gesont. Ick ben ooc van gelycke
In goed' geso -itheyt noch, dank Godt van hemelrycke.
Ick en hebbe oock niet willen blyven in fout
Van eantwooi den, en eerst, om dat ghy weten sout
Hoe dat my uwen brief wel is ter hant gecomen,
En om U t'wenschen oock veel gelucx t'uwer vromen,
Soo veel gelucx als ick, sonder eenich cesseren,
Voor my selven souw connen gedesireren.
Voerder soo maect ghy my inwendich heel beschaemt,
Want ghy my geeft voorwaer meer titels dant betaemt,
Aengesien dat ick ben soo weynich tdeser spatie
Versien van eenighe alsulcken goede gratie.
Dan ick hope daer by dat U gelieven sal
Te syn gecontenteert met tgene my voor al
Van Godt hier is verleent, en tgene my daer tegen
Noch gebreect, deur tgebet wel can worden vercregen.
Tis my seer aengenaem dat ghy U meeste vreucht
Schept in myn suyverheyt en diergelycke deucht.
En daerom soo laet ons Godt dancken ende loven
Dat by ons heeft gesont, deur syn goetheyt van boven,
Datter twee by een, deur des houwelycx bant
Sullen comen van een ymeur ende verstant.
Hier mede sal ick U en saterdach verwachten;
Tvalt my verdi fetich firer, dus wilt U dan toch traclaten
By my die U vrindin sal blyven princepael
Nu en tot inder loot MARIA MARISSAEL. a
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(5° Hun huwelijk te Lrussel)
Hier mede ick bier en sy d ter den tyt passeerden
Tot dat saterdach was die ick seer wel noteerde,
En voer naar Brusselen weer daer ick op dyers dach
Noch was eer dat men wel de avont steire zach.
Naer den loop van dat iaer wast rechts, soot quam by desen,
Sanderdaechs den feestdach van Sinxen hooch gepresen;
En acht daghen daer nae, soot voren was gheseyt,
Op den dach van de heylighe Dryvuldicheyt,
Alst groote kermis was tot Antwerpen playsant,
Werden wy t'saem vereent deur des houlycx bant;
En ons trouden een heer die op dat selve pas
Pastoor van Sint Cathlyn en oock lantdeken was;
Den dienst der missen, hooch bequaem voor alle saken,
Dede haeren heer oom Pastoor van Vissenaken,
Tot haer ouders in buys daer ecn capelle stont.
Twee of dry daghen lanck hiel men de feest goet ront.
Donderdaechs so ben ick weder van daer ghescheyen
En quam veur thuys om oock een maeltyt te bereyen
En soo de nieuwe vrouw te heeten willecom,
Daer ick al myn confreers toe heb ghenoot, en som
Van myn kennisse al daer ick was in ghehouwen,
En eenighe van haer vrienden, soo mans als vrouwen;
Sommighe ghebueren, den tweeden dach daer by
Daer me passeerden noch eenen dach twee oft dry,
En doen stelden wy ons als als huyshouwende heden.
Ick gaf haer over al het heeten en ghebieden
Dat een goed vrouw toecompt die deer is van den man.

(6° Geboorte van Daniel,

1628.)

Hier in soo droech sy haer soo wyslyck als men can
Ghevinden eene vrouw die leeft in haeren tyden.
Eendrachtich leefden wy, t' was om sten een verblyden.
Ende naer dat de maen, die snachts het licht voortbringt,
Den aertbodem seer wyt had negen mael omringt,
Heeft Godt belieft deur syn goetheyt seer ongemeten
Te verleenen een vrucht, ons aengenaem te weten
In diaer achtentwintich, den seventienden meert,
Savonts ten half uer thien, de maene seer expeert
In teecken leo stont, op een vrydach verkoren,
Soo is ons eerste kint naer veel weedom gheboren.
Sanderdachs ist ghedoopt ende kersten ghedaen
In ons lief vrouwkerk, van heer Estricx, plebaen,
En oock onsen pastoor, want hyt tsamen bedinden;
Coster, Gillis van Hal, soomen noch souw bevitiden.
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Synen peter die was onsen schoonvader siet,
Daniel sir Jacops, daer men tki It DANIEL naer hiet ;
Iosyna Papenbroeck, myn zuster, daer beneven,
Heeft het als rechte peet over de vunt gheheven (1).
(7°

Wedstrijd te 's Hertogenbosch, 1628.)

Balade opte navolgende.
Een weynich tyt daer naer, ick ontfing en vernam
Een stichtbaer Caert' die uut Shertogenbossche quam
En van de Passiblom al ornme wert ghesonden,
Inhoudende : « Solveert ons Vraegh' met goed vermonden,
(1) Wij hebben vi uchteloos trachten te weten waar in 1628
Laureys woonde en, vervolgens waar Daniel geboren werd. Als
vergoeding vinden wij waar die groote geleerde van 't tweede jaar
van zijn leven werd opgebracht . D.t doet ons kennen de « Guedenisbr.ef door den ambtrnan, in favi van Laurent van Papenbroeck
en Maria Marissael... 1 huys, met 1 stuk erve daerneffens Zuidw.
17 i , 2 voet breed, in de Oude Lombaerd strate, lestmael aen den
gesaisisseerden Otmaer Van Om men » Op de vrijdag markt had
den 28' September 1629 Loys van Hove dit goed gekocht, maar
op 16° November, onder notaris L. Van den Berge, stond hij zijn
koop of aari Laureys van Papenbroeck, voor de koopsom van
153 guld. rent, of 2418 guld. capitaal. De akte van verkoop
gedaan in 1675 doo ' Maria-Cornelia. zuster van P. Daniel van
Papenbroeck, laat ons zien dat het « stuk erve daerneffens Zuidwaerts » aan Laureys gediend had om zijne woning te vergrooten.
Het werd gekocht door Anna Exti icx Zie hies de beschrijving :
« 1 huys met 1 stuksken erf daerneffens nu oock betimmert,
hebbende 4 nedercamer s, c,:ucken waschhuys, hofken, Oude
Lombaertstate palende Adv. Karel Gabry huysen was noordw. nu
Willem Lunden en kinderen fans van Goeden, achter westw. aen
t' godshuys van der Z ckerlié erve was... Mits eene som kapitaal
betaeld en eerie runt van 312 gl. io st. » Zoo Je verkooperster
tot half meert de huur er bleef van ti ekken, is het zeker dat zij
het zeif aisdan met meer bewoonde DJ huis is hedendaags in
het bezit van H. Notaris Du Mont Het heette eertijds « den
Soeten Naam Jesus ». Aan den dubbelen spii stoeloopende bovengevel, onderscheidt men terstond, links, het door Laureys bijgebouwde, van het eerstbestaande deel dezer woning, die heden den
nummer 16 draagt Geene verandering is el g,schied, behalve in
het « hofken » 't welk door een nieuw geb )u w deels verminkt is
geworden . In 1765 werd dit huis de eigendorn van Adriaan
Blinckvliet en Cath Jos. Janssens. In de achte' plaats, links, een
schouwtafereel door Jan-Joseph Hot ern a ns y e! vaardigd , toont ons
b,eide echtgenooten omi ingd van hunne kind ren Gansch deze
plaats is met bloemkransen en 8 frame op c1,-,ekgeschi Iderde
medallions versierd die wellicht door den zelven sciiildei gemaakt
werden. (Zie over dezen schilde, het uitmuntend werk van
M. F. Jos. VANDEN BRANDEN : Geschiedenic der Antwerpsche schilderschool, bl. 1189-1192 )
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Waerom denckt den Mensche soo weenich op de Doot?
Ruert vryelyck schriftuer en exempels minoot
Tegen den thienden Mach van Julius met crachten ;
Ten thienen voor den noen sullen wy elck verwachten.
Stelt vier mael sesthien noch totten regel beraedich :
Syt niet mistroostich Mensch, want Godt is ghenaedich a
Dit was het inhout meest van de Caerte lofbaer
Die ick voldede met de wercken die hier naer
Volgen tot twee toe, denkende int beghinnen
Ten minsten eenen prys onder soo veel te winners.
Maer Iacop lacopssen, die hunnen hooftman was,
Schreef eenen brief aen my daer ick aldus in las :
« Weet vrtnt hoe dat wy hier u wercken met verlangen
Onder seven van u carrier hebben ontvangen.
Dan syn ontboon' geweest by onse Magistraet.
Daer synde, hebben sy ons pethoont een placcaet
Dat van d'Infq nte quam, verbiedend' alle teesten.
De wercken allemael moesten wy, droef van geesten,
Draegen op het stathuys daer sy gebleven syn.
Soo dat wy onze feest noch op desen termyn
Niet en mogen voldoen. Hier mede reverencie,
Wenschen u al met ons geduerige patiencie »
Anders en heb ick sint van de feest niet verstaen,
Doch even wel de moet die is geeren gedaen.

(Ro Dichtstukken naar s'Hertogenbosch geponden.)
Refereyn.
Onder al de loosheyt die den vyant gevonden
Ofte oyt heeft ghebruyct, om den mensche in sonden
Te doen vallen en vast daer in thouden onvroet,
Is wel d'eerst en d'meeste dat by hem t'aller stonden
Hebre. 9. Het gepeys beneemt van dat elk eens sterven moet;
Want daer en is geen saeck die meerder crachten doet
Ter werelt inden mensch, om hem altyt te wachten
Van sonden en het quaet te la/ en en doen t'goet
Psal. 33.
Als te hebben altyt de door in syn gedachten.
Siet hoe inden begin tserpent willende trachten
Gene. 1.
Om ons eerste ouders, Adam en Eva bloot,
Te doen sondigen en t'gebot Godts te verachten,
Quam en sprack tot hun : ghy en hebt geen stervens noot,
Gene. 3.
Maer suit als goden syn, dies sy deden dexploot
Dwelck noch de oorsaeck is dat wy catyvich leven ;
Ende den mensch die denkt soo weenich op de doot
Om dat deur Adams val d'natuer soo is gebleven.
Solutio.
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Schichten en slagen swaer diemen in tyts siet comen
Gregor.
Homil. 25. Die quetsen dus te min, want met een cloeck vervromen,
Ott men stelter hem toe, oft men ontwyck so jet.
Nu, wie is hier den mensch, niemanden uutgenomen,
Die leven sal oft leeft, en in tyts met en siet
Psal. 88.
De doot en haeren schicht, want wat datter geschiet,
Tcompt al op sterven uyt, het preeckt al even seere.
Gaet men opt kerkhof maer, daer en bekent men niet
B. Prosper : Wie sterck was oft cranck, wie knezht ofte wie heere.
in senten : Wy sterven al en als water wy meer om meere
In daerde vallen, siet de doot en slaet niet rms.
2 reg. 14.
Nochtans al sien wyt al, men denckter om niet eere
Voor de doot en is ons op de lippen ghewis.
Cort smenschen daghen syn, al schynt dat wonder is ;
Dleven vergaet als roock, den draet wort afgeweven.
Iob. 14.
Waerom soo weenich denckt den mensch schynende fris?
Iacob. 4.
Om dat deur Adams val d'natuer son is gebleven.
Och had Cayn, eer by synen broeder vermoorden,
Op sterven eens gedacht, gelyck het wel behoorden,
En die ten tyde noe leeffden vol ydelheyt,
Gene. 6.
Eer dat sy Godt den heer soo menichmael verstoorden
En dat het water had de werelt over,preyt ;
En dien van Sodoma, daer Loth wert uutgeleyt
Gene. 19.
Eer dat sy metten vier soo straffelyck verginghen ;
Nume. i6. Chore ende Dathan, met Abiron bereyt
Om Moyses te weerstaen, eer sy de straf ontfinghen ;
En die van Gabaa, eer sy alsuicken dinghen
Deden aen een levyt en hun hebben besmet ;
ludic. 19.
Ierem. 32. De kinders Israel, dickmael en sonderlinghen,
Nume. 25. Eer sy de goden vremt aenbaden teghen wet.
Ten waer al niet geschiet en noch menich percket
Soude den mensch ontgaen, dat de doot altyt neven
Hem gingh in syn gedacht. Maer, lacen, twort belet
Om dat deur Adams val d'natuer soo is gebleven.

Gene. i.

PRINCHE.

Wel is waer, dees note sal bitter syn om craken;
Nochtans behooren wy na fvadei land te haken
Daer men sonder dees doot niet bekomen en can,
Die oorboorlycke is om aldaer te gheraken.
Dus loch op sterven denckt, want het leven volgt dan,
En al waer men Sampson deer soo veel verwan,
ludic. 4.
Gedeon, Iosue en meer ander van dezen,
Iosue.
David victorieus, ende daer by een man
2 regu. 16. Oprecht nae s'heeren hert, ende van hem gepresen,
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3 regu. 3.
Ber: in Serm.
Eccle. 41.
Eccle. 40.
Eccle. 7.
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Salomon wys soo elk aen syn schriften can lesen,
T'sterven is t'sekerst dat ons te gebeuren staet,
T'vonnis is van den heer op alle vleesch geresen,
Al dat van aerde is weder tot aerd vergaet.
Ghedenct u uutterste, dat is den besten raet
Die van den wysen man den mensch hier is gegeven,
Wel wetende dat hy sulcx weenich gade slaet
Om dat dttur Adams val d'natuer soo is gebleven.
HOVT RECHT DEVR.

Refereyn,
Psal. 9.
Iacob. 5.
Isai. 41.
Eccle. 2.
Ezech.
Dani. 6.
Psal. 144-145
Psal. 32.
Iere. 17.
Ioha. 6.
Ephe 2.
Thim. 2.
Idem.
Tsai. 45. Ap. 2.
Rom. 12.
Eph. 2. Col. 2.

Een toevlucht der armen is den beer der heeren,
Ghenade doende al die haer tot hem bekeeren,
Dus, o broeders, syt vroom en toont hem dancbaerheyt,
Want nae syne grootheyt, diet alle doet vermeeren,
Is syn genaed met hem self in syn schapen weyt.
hy, staende altyt bereyt
Een verlosser
Om te rechten die ligt en die valt vast te houwen.
SLlich is by die van syn hope met en scheyt
Ei die in hem betrout, met een vast betrouwen,
Dat eeuwich leven heeft ea sat namaels aenschouwen
Syne ryckdommen groot, daer elcx herte na haect.
dat wy alle salich syn souwen
Synen wil
En dat elck tot kennis van de waerheyt geraect.
Comt alle ghy wie Borst, dwaeter des levens smaect,
Deur de hope verblyt ende bout u beraedich,
Aen Christus met wie ghy levendich syt gemaect;
Syt met mistroostich, mensch, want Godt is genaedich.

Werpt u sorgh in Christus, laet hem u toevlucht wesen
Psal. 54.
1 Cor. 5. 20: 14. Die voor ons alien is ,-.:estorven en verresen ;
Denckt by slaet en geneest, alles verduldich lyt.
Iob. 5. Ose. 6.
Iacb. 5. Iob. 42. Wert lob daeromme niet van den heere gepresen
Die altyt seyd' den naam Godts sy gebenedyt.
Iob. 1.
Want al ons leven siet en is maer eenen stryt,
Iob. 7.
Thim. 2. 4. Es. 2. En die volbeerdich stryt die sal de croon ontfangen.
Die bier met tranen sayt sal vrucht op synen tyt
Psal. 126.
Mayen met vrcuchden groot, en syn betraende wangen
Isai. 26.
Sal Godt afdroogen soet en hem daer na oinhangen
Apoc. 7.
T'cleet der gerechticheyt, wit, suyver ende claer,
Isai. 6i
In dnieuw Iherusalem, vol hemelsche lofsangen,
Apoc. 21.
Psa. 89. 1. Pet. 3. Daer min als eenen dach sal wesen duysend jaer.
Vreest niet, oft twyffelt niet , pan Godts beloften, maer
Isai. 41.
Wanneer de droefheyt u als een worm moordaedich
Prov. i5.
Therte doorcnagen wilt, neemt dan dees woorden waar :
Eccle. 38.
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Syt niet mistroostich, mensch, want Godt is genaedich.

Eccle. 33.
Ioha. 3.
Gene. 3.
2 Regu. 17.
Math. 27.
Reg. 12.
Ionas. 3.
Luce. 7.
Luce. 15.
2 Reg. 3.
Luce. I.
Esech. 18.
Math. i8.
Isaia. 54.
2

Waerom mistroostich syn, waerom tgemoet van binnen
Soo vol droetheyt geperst dat het schier crenct de sinnen ?
1st om dat u it hert berispt en wtoegt van quaet ?
Wat heft men Caym wreet daermede al sien winnen?
Ofte Achitopel, wordende desperaet ?
Judas die hem verhingh in diergelycken staet
En andere veel meer daer sulcx is gebleken ?
Neen, neen, veel beter ist dat men met David gaet
En die van Ninve ons schult met ootmoet spreken
Ghelyck Magdelena We niet en wert versteken,
En den sone die al syn goet had omgebracht,
Want aan sheeren goetheyt en sal het noyt gebreken.
Syn bermherticheyt is van geslacht tot geslacht,
t'Sondaers bekeering by meer als syn doot verwacht,
t'Honderste schaepken is hy soeckende gestaedich.
Den heer der heyrscharen is synen naem vol cracht.
Syt niet mistroostich, mensch, want Godt is genaedich.
PRINCHE

En heeft ons Christus niet gemaect tot synen vader
Eenen rechten toeganck, wanneer dat hy to Bader
Allen ons sonden swaer op hem genomen heeft ?
selven gegeven, tot de binnenste ader ;
2.
Voor wyen anders als al dat uut Adam leeft?
En is by niet, voor wye dat doot en vyant beeft,
Hebr,. 2.
Een vader die iyn kint boven al is gedachtich ?
Isaia. 55.
Die bericharticheyt doet, om niet syn gratie geett,
Ierem. 32.
Voor offerhande kiest een bedruckt herte clachtich?
Psal. 5o.
Die, om dat elck syn bloet soude wesen deelachtich,
Apoc. 1.
Voor synen vader staet en thoont hem mentchrnae I
Heb. 9: I Joh. 3.
Hoe dat hij is geweest van de Ioden opdrachtich
Math. 27.
Ghewont, gequetst om ons misdaden princepael.
Isaia. 53.
t Thim. 2. Heb. 9. Ioh. 3. Hij is ons mid delaar en voorspraeck soet van tael,
En met syn vleesch en bloet noch lagelycx versaedich,
Rom. 8.
Int heylich Sacrament oil siel medicinael.
Math. 26.
Syt niet mist' oostich, mensch, want Godt is genaedich.
Ephes. 2.
Rom. 5.
Petr. 2.
Thimo.

HOVT RECHT DEVR.

(9°

Slecht en goed nieuws nederlaag; geboorte van
Jan-A ntoon, i63o.)

BALADE waer by dat vervolgt wort hoet gaet
Tgene voor doze twee voorgaende wercken stiet.
Den gever van den al, de weter der secreten,
Den Godt, den goeden Godt die noyt en sal vergeten
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Yeder die hem betrout, wilt somtyden t'verdriet,
T'gene dickmael tot proeff van de menschen geschiet,
Gernengen met wat vreucht om de herten te laven ;
Soo ist met ons geschiet, door syne mild e gaven.
Want als de droefheyt had ons heft geheel doorboort,
Mits dat het snel gehoor de tijding had gehoort
Dat de voornoemde stat s'H ertogenbosch vet heven
Was naer een lang beteg, door noot overgegeven
Aen onsen doot vyant die hem daer maecten sterk,
Den vyant van Godts eer en syn heylige kerk,
Een saeck die elck oprecht Catholyck mensch in desen
Soo seer ter herten gmgh, dat Godt geclaecht moet wesen ;,
Soo creegh ick weer wat vreucht, mtts ontwyffelyck sach
Dat myn huysvi ou bevi ucht bleeff en daer na gelach
Van eenen sone I onck , saloon ende wel besned en,
Sander eenich gebreck aan eenich lit oft leden,
Wanneer men dertich scht eeff en sest!enhondert claer,
In februarius, de t weed e maent van diaer,
Den seventhiend en dach, naer noen ontrent twee ueren,
Op quadragesima, de Maehe int volvuet en
In teecken arses, rechts \nor deerste q uat tier.
Den tweeden dach daer na ontfingt met goed'manier
Syn heilich doopsel goed van den Pastoor lofsatne
Dat doer was myn heer Sweerts, hem gevende den name
loan Anthomus, al naer syn Peters raet,
Ian Segers onsen oom, en voor syn Pete staet
Te boeck gestelt deur den costet oft stinen brooder,
Barbara Van Postel, de moeder van de moeder,
Die rechts wat quam telaet, maet in haer plaets met heft
Haer sustet, onse moy, tkint o\, er vunte hieft.
Godt geve dat dit al ende Giese memorie
Moet wesen tsynder eer en eeuwighe glorte.

(to" Gebooi te van Maria, 1632.)
Ontrent twee Iaer daer na heeft het den heer der heeren
Wederomme gelieft ons geslacht te vermeeren
Deur myn huysvrou, want sy met goeden spoet gelach
Van een dochterken teen, op eenen donderdach,
In lanuartus twmtich dagen en negen,
Int iaer sesthtenhondert en dertich bedegen,
Des morgens voor den noen, tusschen seven en acht ;
Int teecken taurus snel toonden dz! maen haer cracht.
Den iersten van de maent die daer na volgt beneven
Ontfinckt syn doopsel, in ons liefv roil kerc verheven,
Van myn heer den pastoor, die met een goet bestaen,
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Het lest voorgaende kint oock had kersten gedaen.
Den peter was den heer, myn beer Franciscus Dingen,
Den opper thresorier, doen ter tyt sonderlingen
Van het cappittel stet, en Canoninck bequaem,
Oock weerdich priest2r med'. Dese gaft skint den naem.
Dat ment MARIA hiet was syn begeert met regen.
De pete die het Kieft was oock seer wel te vreden,
Dwelck de huysvrouwe was van den beer advocaet
Van Postel, onsen neef. Dan voor rechte peet staet
Lucretie Meuleneers, ons moytken binnen Liere,
Die om het quaet seysoon des tyts ende dangtere
Niet en quam, maer ontboot dat haer schoondochter siet
Soud' heffen in haer plaets, gelyct ooc !s geschiet.
Maer alst kint had geleeft acht dagen en acht ueren,
Heeft Godt syn werck gewrocht en moest de doot besueren
Die rnemanden en spaart, hoe rijck, hoe groot, hoe sterck.'
D'lichaemken men begroeff in de Prekeren kerck,
In ons Liefvrouwen choor, by myn huysvrouwen vader.
T'geluckich stelken vloogh by d'engelaens te gader
Int hemels paradys, daert met een groot tolycit
Syn Godt, syn schepper looft, eeuwich gebenedydt.

(10 Geboorte van Willem, 1633.)
Ende in diaer dertich dry dat Baer na volghden snel,
Op eenen donderdach, den thienden van sprockel,
Ten acht uren voor noen, de maen geneycht tot regen,

Int teecken Pisces stout, is myn huysvrouw gelegen,
Godt loff, van tvierde kint, d'welck tderde knechtken was,
Dat dyen selven dach, des avonts, noch belas,
Doopten en kersten deed den beer pastoor voorschreven.
Oom Baten peter was, hevet den naem gegeven
GUILELMUS, soo by hiet, en dat met rneerder hert
Omdat Guilelmus dach was alst geboren wert.
De pete was, als voor, neef Van Postels huysvrouwe,
In haer schoon moeders plaets, die dat ter goeder trouwe
Begeert had soo te doen en ons ontboot wanneer
Sy had verstaen hoe dat haer peet was by den beer.
Maer oft sy wel met recht begeerich .,,1/4, as 11 dezen
Om van een levent kint ons gevader te weken,
Ten is soo niet gebeurt, want dit kint oock subyt
Van de doot wert verrast, dan dat wat meerder tyt
Heeft int leven geweest : twas out ontrent thien weken
Eer dat de felle doot d'ionck herteken quain breken;
Den t'wintichsten april, rechts voor de middernacht,
Syn leste snacxken gait en vondt hem onbedacht
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Int opperste geluck, eer dat het heeft geweten
Wat dat de werelt is, oft eenighe secreten,
D'liet syn lichaemken rechts, het welck men onbelaen
Den derden dach daer na ter eerden heeft gedaen,
Geleyt int selfste graff daer dander was begraven.
Ten hoeft nu om geen eer, ryckdom oft goet te slaven ;
T'heeft al dat het behoeft, t'heeft den oppersten al
D'welck Godt ons ionne oock als ons uer comen sal.

(12° Geboorte van Maria,

1634.)

Als t'gheborduert tapyt van blomkens root en widt
Hem t'ontdecken begonst, met deur eenige hidt,
Maer d'aencomen des meys, daer elck in schept behagen,
Naer t'sterven van dit kint, een Iaer en negen dagen,
Op eenen saterdach, te middach, dit onthoudt,
De maen in gemini ontrent dry daghen oudt,
Is, met de gratie Godts, myn huysvrouw, relyck spoedich.
Ghelegen wederom van een dochterken moedich.
Dit was ons vyfde kint, en d'wert (soo dat betaemt)
Des sanderdachs gedoopt, en MARIA ghenaemt,
Van den pastoor vootnoemt, heer Sweerts, zeer goed van zeden.
En om peter te syn, quam herewaarts gereden
Van Postel, onsen oom, secretaris van Lier,
En meynden zonder fout in tyts te wesen hier
Om t'kint selff in persoon over de vunt te heffen.
Maer comende ny t'stat, soo gebeurdent dat effen
De poort gesloten wert, ter oorsaeck van een moort,
Soo dat het wert te laat eer by const comen voort.
Hierom den advocaet, syn soon, deur raet van vrinden,
Ons inder noot bystont en s'vaders plaets bedinden.
De pete was d'eerbaar wedve, tdyer stunt,
Wylen Peeters de Gand, Cornelia de Hont.

(r3° Geboorte van Ignaas, 1636.)
Naer d'omloop van den tyt, wat meerder als twee iaeren,
Quam myn huysvrou bier na wedero:nme te baeren,
En Godt diet alles schenckt, alder troost en toevlucht,
Gaff haer, naer sware pyn, een aengename vrucht.
Twas int fraytste saysoen, als de Velden ieven,
Dry luny, voor den noen, ontrent de halff uer seven,
Sesthienhondert dertich ses, sdaechs voor voile maen
Die men int teecken van Sagittari sach staen.
Eer de Son onderging, den dach alst was geboren,
Dooptent en gait den naetn, heer Sweerts, pastoor als voren,
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IGNATIUS, want sulcx was ons voornernen stet,
Wanneert een knechtken waer, gelyckt ook is geschiet.
Symon Viroly, goet een Coopman tdeser stede,
Was Peter en daer by Maria Marissael,
Ons moytken goedertier, Ionge dochter loyael,
In geestelycken staet, Godt dienstich, weert om croonen,
Hieff tkint over de vunt : Godt wilt hun beyde loonen.

(14° Verwoesting van Thienen, beleg van Leuven, 1635.)
In het voorleden Iaer, te weten dertich vijff;
Heeft ons den Heer verlost van een seer boosch bedryff
Een wreet opset van geus en frans gebroetsel samen,
Die met een groot gerucht en twee swaar Legers quarnen
Om te bederven dlant en d'inwoondecs getrouw,
En alt te doen dat hun Sathan ingeven souw.
Veel isser aff gedicht, gedruct en le geschreven
Daer in dit breet en lanck te kennen wordt gegeven
Alleenlyck stelden ick d'naervolghende tot eer
Van Godt en onsen Princh en ons natuerlyck heer.
T'docht my geraden dat ice in dit boeck sou schrijven
Om dat eenichsints souw in de mernorre blyven,
En dat diet na maels leest sou met een bly aanschyn
Van dit seer groot weldaet altyt Godt dancbaer syn.
NOTA.

Sy deden sulck een quaet, en dat sy voor hun namen
Souw Luycefeer hem met synen aenhanck schamen.

div

,

5totto tiett Qit Dit$to* )3egiinetAof,
door

GRAAF MAURIN NAHUYS.

ET Begijnenhof van Diest behoort tot een
der oudste en merkwaardigste instellingen
van dien aard in Brabant. De heer F. J. E.
Raymaekers leert ons, in Lijn verdienstelijk werk :
Het kerkeljk en lie Jdachg Diest, (I) dat blijkens eenen
vergunbrief van paus Innocentius IV, de begijnen
reeds in 1245 to Diest in grooten getale gevestigd
waren , en dat het hedendaagsche Begijnenhof
door Arnold IV, heer van Diest, in 1253 gesticht
werd.

I.
Het oudste bekende zegel van het Diestsche
Begijnenhof is, in het boven aangehaald werk van
den heer Raymaekers, afgebeeld, welke afbeelding
wij hier wedergeven.
Het stelt de Heilige Katharina voor, hare rechterhand op het zwaard leunende, en in de linkerhand
het rad tegen haren schouder houdende.

(I) Blz. 13, 421-422 en 425.
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Het omschrift luidt : 4. S EECGIVI2ARVM
BEVI7KTII IPEt DEE DIST. (Sigillum beginarum

beatae Kathethzae de Dies1).
De heer Raymaekers deelt
niet mede aan welken brief dit
zegel hangt, maar zegt op biz.
449 : K Op den rand des zegels
leest men in gothische letteren
het volgend opschrift : Z. Beg
gQuinarum Br Iatine be Diof
1331.
Hier heeft hij zich bepaald
vergist; op de afbeelding die
hij van het zegel geeft staat
Beg/unarm/I/1 en niet Beghitinarum, en dan is daarop volstrekt geen jaartal to
zien, waarvoor ook de plaats ontbreekt.
De geachte schrijver heeft blijkbaar in zijne
beschrijving dit zegel en het volgende met elkander
verward.
Dit oudste Diestsche Begijnenhofs-zegel is van
de XIVe eeuw, daarvan draagt het duidelijk het
kenmerk.
,,

II.
Het tweede zegel stelt, gelijk het voorgaande
de Heilige Katharina, volkomen in de zelfde houding
voor, zoodat men daaruit besluiten kan, dat het eerste
zegel tot voorbeeld gediend heeft bij het snijden
des stempels van het tweede.
Het voert tot omschrift : SI • BEGINARVM •
SE • CA...RINE • DE • DIEST • 1331. (Sigillum
beginarum Santae CaMerinae de Dies1 1331).
Dit door ons afgeteekend zegel in bruin was,
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hangt aan eenen perkamenten brief, in het Vlaamsch
geschreven, van den 6 den October 1547. (Archief der
Sint-Sulpiciuskerk te Diest.)
Daarbij bekennen de
heeren Nicolaus van Essche,
pastoor, Jaspar Heus en
Joseph van den B-sch, kapelanen van het Begijnenhof
te Diest, zoo voor zich als
voor hunne opvolgers, van
de vier overste (hofmeesterssen) Heylwich Maes, Marie
Boden, Catherijn van Roy
en Catherijn Snijders en
nog meer andere devote
personen van het Begijnenhof, gekregen te hebben,
meer dan vierhonderd Carolus gulden, tot verrichting
van alle kerkelijke diensten.
Het aanhangend zegel
wordt daarin genaamd « ghemeyne convents seghel ».
Gelijk men zal hebben opgemerkt, draagt dit
zegel het jaartal 1331, in Arabische cijfers ; dit vereischt eenige ophelderingen.
Over het algemeen komen jaartallen zelden op
zegels voor, vooral op oude zegels is dit uiterst
zeldzaam, en ofschoon de Arabische cijfers reeds in
het midden der XIVe eeuw, in Brabant bekend waren,
gelijk kan blijken uit de Coren van Brussel geschreven
in 1358, waarin op blz. 123 een merkwaardig voorbeeld voorkomt van de aanwending dier cijfers en
hunne waardeverhouding tot de Romeinsche getal-
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merken (1), werden zij zeer zelden gebezigd in epigraphic, v6Or de tweede helft der XV e ceuw.
De oudste ons bekende Brabantsche munt met
een jaartal, is van 1474; de oudste ons bekende legpenning met een jaartal, is van 1468; deze jaartallen
zijn in Arabische cijfers.
Voorbeelden van vroegere aanwending van Arabische cijfers mogen ass groote uitzonderingen aangemerkt worden.
Tot de zoodanige willen wij bier vermelden
het grafschrift van Adolf III van der Alarck, graaf
vai Kleef, in de groote kerk aldaar, kvaarop zijn
s,erfj,tar 1394, voorkomt in Arauische cijfers; en dan
het merkwaardige groote zegel van Willem V, graaf
van Horn, heer van Altena in Zuid-Holland, dat
toevallig ook het jaartal 1331 voert (2).
Nu rijzen ten aanzien van het Diestsche begijnen
zegel twee vragen op. Dagteekent het van 1331, of
is het later vervaardigd en heeft het daarop voorkomend
jaartal betrekking op de eene of andere herinnering?
Wij zullen die twee vraagpunten aan een critisch
onderzoek onderwerpen.
Zoo het zegel van 1331 dagteekende, zouden
natuurlijk stijl- en lettervorm van dien tijd moeten
z1)n.
De stijl van het afbeeldsel der H. Katharina,
zou tot de XIVe eeuw kunnen teruggevoerd worden,
• •

(1) ALPHONSE WAUTERS, Inventaire des cartulaires et autres
registres faisant partie des archives anciennes de la ville de Bruxelles,
tome I. — I" fascicule, p. 78-80, N° 33.
(2) Zie het opstel van onzen geleerden vriend den Heer ALPHONSE
DE WITTE : Ventes de Monnaies en Belgique in de Annuaire de la
.Societe francaise de numismatique, 1887, p. 124.
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doch ten dien aanzien moeten wij bier den geachten
lezer in herinnering brengen, dat deszelfs stempel
werd gesnederi naar het voorbeeld van een ouder
zegel. De vorm der letters duidan echter aan dat zij
tot den tijd der Renaissance behooren : eerste helft
der XVIe eeuw. Het omschrift bestaat alleen uit
Romeinsche letters, niet een der zelven die naar
Gothisch gelijkt. Dit is ons nimmer op een zegel der
XIVe eeuw voorgekomen. De omschriften zijn steeds
in Gothische letters, somtijds met enkele Romeinsche
letters vermengd, maar nimmer geheel uit de laatsten
zamengesteld.
Hier moeten wij evenwel vermelden dat slerlingen,
te Brussel geslagen onder de regeeringen der hertogen
van Brabant, Johan I (1261-1294 Johan II (1294-1312) en
Johan III (1312-1 3 5 5 ), omschriften voeren geheel zamengesteld uit Romeinsche letters, als : DVX : BRABANTIE — BRVXELLENSIS en BRABANTIE DVX
— MONETA BRVXEL.
Zoo, op Brabantsche munten geslagen in het tijdsverloop tusschen 1261 en 1355, eenige voorbeelden
aangetroffen worden van omschriften geheel zamengestell uit Romeinsche letters, hebben wij zulks niet
gevonden op munten der graven van Vlaanderen,
Namen, Henegouwen enz.; hierop komen steeds
omschriften in Gothische letters voor, waar tusschen
somtijds enkele Romeinsche letters zijn gevoegd ).
Ofschoon, gelijk wij gezien hebben, het zegel van

(I) De inlassching van enkele Romeinsche letters in Gothische omschriften op munten, moet niet aan toeval of willekeur toegeschreven worden,
integendeel die Romeinsche letters werden met opzet daarin gebragt en
dienden als geheime teekens, vermoedelijk om de verschiJende iiitgiften
der geldsoorten van elkander te kunnen onderscheiden.
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Willem V graaf van Horn het jaartal 1331 vertoont
en nog wel in Arabische cijfers, en Brabantsche munten
geslagen tusschen 1261 en 1355, omschriften voeren
uitsluitend zamengesteld uit Romeinsche letters, zoo
kan men evenwel niet op grond dezer uitzonderingen,
de gevolgtrekking makers, dat het onderwerpelijke
Diestsche begijnen-zegel uit het jaar [331 dagteekent,
al draagt het ook dat jaartal in het omschrift.
Wij aarzelen niet, dat zegel, dat, gelijk wij in
den aanvang zeiden, het kenmerk draagt van den tijd
der Renaissance, aan de eerste helft der XVI e eeuw
toe to schrijven. Ooze geachte vriend de heer J. van
Malderghem, de verdienstelijke adjunct-archivaris der
stad Brussel, wiens bevoegdheid op het gebied der
sphragistiek algemeen erkend is, en aan Wien wij het
zegel lieten zien en daarover zijn oordeel gevraagd
hebben, is volkomen van dezelfde meening.
Hij schreef ons daarover het volgende :
« J'ai examine avec le plus grand soin le sceau
<, du Beguinage de Diest que vous avez Bien voulu
• me confier. Je reste convaincu que ce sceau,
« malgre la date de 1331 qu'il porte dans la legende,
c est du XVIe siecle et non d'une époque anterieure.
q En effet, tous les caracteres de la legende sont
« de forme absolument moderne, sans la mcindre
« alteration. Cela me parait suffisant pour d6montrer
c qu'il ne peut etre question ici ni du XIV e siecle,
« ni meme du siècle suivant. »
Maar hoe nu dat jaartal 1331 op een zegel
ongeveer twee eeuwen later gemaakt, uitteleggen?
Het moet natuurlijk op een of ander historisch feit
het Diestsche Begijnenhof rakende, betrekking hebben.
De heer Raymaekers vermeldt in zijn reeds aangehaald werk geene bijzondere gebeurtenis in dat jaar
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voorgevallen , hij leert ons evenwel dat men juist
in dien tijd bezig was met den bouw der aan de
H. Katharina toegewijde Begijnenkerk, en welligt
heeft in 1331 aldaar eene toewijding plaats gehad.
Er bestaat een ander voorbeeld van een zegel
der XVIe eeuw, voorzien van een jaartal in Arabische
cijfers dat twee eeuwen ouder is dan het zegel
zeif. Het is een Luiksch zegel ad legata, afgebeeld
door Loyens in zijn Recueil he'raldique des Bourgmestres de la noble cite de Liege, blz. 2, en dat hij
laat dagteekenen van 1348, omdat dat jaartal daarop
voorkomt. Hier is Loyens in eene groote dwaling
vervallen, vermits dat zegel een gewis kenmerk draagt
waaruit men, zonder dat daaromtrent de geringste
twijfel overblijft, met volkomen zekerheid kan besluiten dat het onmogelijk vroeger kan dagteekenen dan
uit het laatst der XV e eeuw. Niet alleen is het omschrift
geheel zamengesteld uit Romeinsche letters, maar het
cijfer 4, in het jaartal 1348, is van hedendaagsche
vorm, terwijl tot in het laatst der XVe eeuw, het
getal vier in Arabische cijfers, deze vorm had :
Het zegel van Luik met 1348, en dat van het
Diestsche Begijnenhof met 1331, zijn twee merkwaar-

dige en zeldzame voorbeelden van zegels voorzien van
een jaartal, dat een paar hon decd jaren ouder is
dan het zegel.

III.
Het derde zegel verschilt aanmerkelijk van de
twee voorgaande , het stelt voor de Heilige Maagd
het kind Jesus op den arm dragende en, naast haar
de Heilige Katharina het zwaard schuins voor zich
houdende, terwijl het rad aan hare voeten verschijnt.
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Het omschrift is : • BEGINARVM • S • MARIE • VI..... • S • CATHERINE • DE • DIES. •
{Sigillum beginarum sanctw Maria Virginis. Sanct ae
Catherinw de Diest.)
Dit door ons afgeteekend zegel in bruin was,
hangt aan eenen perkamenten brief van den
1 4en Maart 1572, mede in
het Vlaamsch geschreven,
-i (Archief der Sint-Sulpicius
kerk te Diest). Daarbij
bekennen Nicolaus van
Essche, pastoor, Elisabeth
Vorst, Elisabeth Snijders,
Catherina Swinnen en Elisabeth van der Heyden,
oversten (o root meesterssen) des Begijnenhofs te
Diest, zoo voor zich als
voor hunne opvolgers,
dat drie wekelijksche leesmissen gesticht zijn : de
eerste, door den heer
. Wilhem Wiess van Rees,
doctor in de rechten en deken van Sint-Joris te
Keulen; de tweede, door heer Ghielis Brouwers van
Ghent, carthuizer en vicaris te Zeelhem bij Diest ;
de derde, door heer Lauweys Boonen van Meerhout,
carthuizer te Keulen, zullende voor die drie missen,
die zij voor zich en hunne respectieve ouders gesticht
hebben, betaald worden, elk jaar een-en-twintig

Rhijnsgulden.
Blijkens twee oirkonden van Arnold IV, heer
van Diest, van April 1253 en Januari 125 4, waarbij
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hij aan de Diestsche begijnen toestaat eene kerk te
bouwen, was toen reeds de Heilige Katharina de
beschermheilige des Begijnenhofs; immers lezen wij
daarin : beg-hinas Diestenses sande Katherine ad
Camfium (1) en begginas sancli Kalerine ad campum(2).
Ook gelijk wij gezien hebben, dragen de beide voorgaande zegels alleen de beeltenis en den naam dier
beschermheilige. Bij vergunbrief van den I n October
1572, werd door Antonius Perrenot, kardinaal van
Granvelle, aartsbisschop van Mechelen, aan de Diestsche begijnen toegestaan voortaan de Heilige Maagd
Maria tot hare eerste en voornaamste beschermheilige
aantenemen, en aan haar sticht den naam te geven
van Camfius beatae Mariae Maims Dei et sanctae
virginis et martyris Catherinae (3).
De heer Raymakers zegt dat ter dier gelegenheid
het zegel des Begijnenhofs veranderd werd, en dat
het nieuwe zegel de beeltenissen der Heilige Maagd
en Sint Katharina draagt. Blijkens den bovenvermelden perkarnenten brief van den Lin Maart 1572,
waaraan dat nieuwe zegel reeds hangt, hebben de
Diestsche begijnen de vergunbrief van den kardinaalaartsbisschop van Mechelen van den /sten October
1 572 niet afgewacht, niet alleen om den nieuwen
zegelstempel te doen snijden, maar zelfs om daarvan
gebruik te maken zeven en eene halve maand voor
de uitgifte der aartsbisschoppelijke vergunning. Vermoedelijk zullen de Diestsche begijnen daartoe ondershands reeds gemachtigd zijn geweest.

(I) RAYMAEKERS, 1. C. blz. 425-426, noot 2.
(2) Item, blz. 426-427, noot 2.
(3) Item, blz. 448-449, noot
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Uit al het voorenstaande blijkt dat de zegels
des Diestschen Begijnenhofs verschillende belangrijke
bijzonderheden aanbieden voor de sphragistiek.

EZZESIMMIll
DICHTKUNST, LETTER EN.

triintie dortittio,
door J. L. C. A. MEYER.

E werken van Huygens hebben zich nooit
over gebrek aan belangstelling te beklagen
gehad; dat getuigden nog in de laatste jaren
o. a. de uitgaven van Prof. Verdam en van de
heeren Eymael en Stellwagen. Maar onder die werken
is er een, dat steeds min of meer stiefmoederlijk
behandeld is, nl. de klucht van Trijntje Cornelis.
Huygens had bij zijn leven al niet veel genoegen
van deze « vodderije », zooals blijkt uit het •« Aan
den Lezer » voor het w e boek der Korenbloemen
en uit zijn pennestrijd met Oudaen, door mr. G. Mees
op het congres te Gent geschetst. En nog in onzen
tijd schijnt men Constantijn zijne groote vrijmoedigheid euvel te duiden, of althans de verdienste van
zijn kluchtspel min of meer over 't hoofd te zien,
om alleen op de gebreken te wijzen. In 't algemeen
heeft men — op 't zachtst uitgedrukt — zich er
over verwonderd, dat de dichter van « Dagh-werck »
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en « Oogentroost » de vermetelheid heeft gehad,
ens in de Antwerpsche Lepelstraat te brengen, en
ons daar getuigen te doen zijn van de behandeling,
die de Saerdamsche schippersvrouw ondergaat en
van de gesprekken, die de plunderaars daarbij voeren.
Ik wil de platheid en onkieschheid van de klucht
niet in bescherming nemen, en toegeven, dat er enkele
staaltjes in voorkomen van « het allerplatste realisme,
waarvoor zelfs de minst kiesche moet terugdeinzen »
jonckbloet); maar ik meen dat er grond is voor
de vraag of men niet in tegenstelling met hetgeen
men b. v. tegenover Brederoo deed, op die ruwheid
te veel nadruk gelegd en op de verdienste dezer
dramatische proeve te weinig gelet heeft.
In de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Jonckbloet wordt zelfs de inhoud der
klucht — in een tiental regels saamgevat — onjuist
weergegeven ; immers, al weet Trijntje Cornelis zich
op hare belagers te wreken, men zal niet licht
den indruk krijgen, dat « het kordate wijf » erin
slaagt, « ongedeerd uit de klauwen van het gespuis
te geraken ».
Als Busken Huet in zijn Land van Rembrandt van
het kluchtspel spreekt, zoekt hij de comische kracht
in de tegenstelling der dialecten, terwijI overigens
Trig. e Cornelis dienst moet doen tot staving van
des dichters zoogenaamd anti-papisme; wie echter de
weinige regels die tot inleiding dienen, overslaat, zal
in de klucht zelf al heel weinig « anti-papisme )
vinden.
In Dr. ten Brinks fraaie en degelijke studie over
Brederoo wordt de klucht van Huygens meermalen
aangehaald, maar in zoodanig verband dat Huygens
er weinig eer mede inlegt.
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Prof. J. A. Alberdingk Thij m (zie h. v. De Gi ds 1871)
heeft Huygens zijne stoutigheid zeer kwalijk genomen, en 't zou niet moeielijk vallen nog een aantal
plaatsen te noemen, die bewijzen, dat Constantijns
faam niet geleden zou hebben door het achterhouden van zijne klucht.
Daartegenover staat de verklaring van Verwijs
in zijne Inleiding voor den Spaenschen Brabander,
dat Trill/ye Cornelis als kunstgeheel boven Brederoo's blijspel staat, en vooral hetgeen Potgieter in
Jan Panne ye en hun yongsle kind (Proza, bl. 22),
in het Riksinus euin (t. a. p. blz. 332) en elders gezegd
heeft (zie o. a. bldz. 23o-232 in Personen en Onderwerj5en. Keus uit de boekbeoordeelingen van Potgieter door Busken Huet).
't Is echter mijne bedoeling niet de gegrondheid
der uitspraak van Verwijs of het gunstig oordeel
van Potgieier toe te lichten; ik wenschte een enkel
woord in 't midden te brengen over de stof van
Constanter's dramatische proex e.
Bij het woord niche,
ye, waarmede Trijntje Cornelis
door Marie wordt aangesproken, teekent Bilderdijk
in zijne uitgave der Korenbloemcn aan, dat hetzelfde
woord ook q nieuwsgierig Aagje van Enckhuizen
misleidt in de oude vertelling », die aanleiding heeft
,
gegeven tot het ontstaan van << een spreekwoord,
dat in (zijn) jongen tijd te Amsterdam nog algemeen
in ieders mond was >,.
Hij vermoedt verder dat Huygens de geschiedenis van Aagje van Enckhuizen in zijne klucht slechts
op Antwerpen toegepast heeft.
Bilderdijk's overgrootmoeder had bij elk blijk
van nieuwsgierigheid het nieuwsgierig Aave altijd
in den mond, waaruit hij besluit, dat de geschiedenis niet veel jonger kan zijn dan 1648.
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« De uitvinding van het grapjen, ) voegt Bilderdijk erbij, « schijnt ook niet wel dat in Huygens
lichtelijk vallen kon, en had iets aanstootelijkers dan
de opschik en de verplaatsing der fabel. »
Bilderdijk neemt dus aan — alleen afgaande op
de spreekwijze, die hij van zijn overgrootmoeder
hoorde — dat er een verhaal omtrent zeker nieuwsgierig Aagje heeft bestaan, aan Welk verhaal Huygens
de stof voor zijne klucht ontleende. Het schijnt, dat
Bilderdijk niet bekend is geweest met de klucht van
A. Bormeester : « 't Nieuwsgierig Aegje. Gespeelt op
d'Amsterdamsche Schouwburg.T'Amsterdam bij Jacob
Lescaille 1664 » (i).
Ook hem zou het dan zeker, evenals mij, waarschijnlijk zijn voorgekomen, dat het tooneelstuk Aagjes
nieuwsgierigheid spreekwoordelijk deed worden, vooral
daar de klucht, evenals de latere omwerking, blijkens
den titel « gespeelt » werd.
In dat tooneelstuk wordt Aagje, evenals in de
« vertelling » van Bilderdijk, door iemand als nichlje
aangesproken, en ook bij Bormeester ziet . Aagje den
vreemdeling voor haren « neef Jan van Spanje » aan.
Blijkbaar is dus de stof van Bormeesters klucht
dezelfde als die van de vertelling welke Bilderdijk
zich dacht. Borme esters klucht niet kennende, kon
Bilderdijk echter niet wijzen op de overeenkomst
tusschen deze en Trj.ntje Cornelis, eene overeenkomst,
zoo groot, dat mij de veronderstelling niet gewaagd
schijnt, dat Bormeester zich aan iets als aan letterkundigen diefstal schuldig maakte. Ten bewijze het
volgende :

(I) In 1679 verscheen bij denzelfden uitgever een omwerking dezer
klucht door A. Bogaert.
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Bij Bormeester is de hoofdpersoon geen schippersvrouw, maar vergezelt ze, ondanks de tegenwerpingen van haren man, een schipper Freekbuur op
zijne reis naar Antwerpen,
Zij ontmoet daar een « gepronkten Gaudief' », die
haar met nichtje aanspreekt, door haar voor reef Jan
van Sfianje wordt aangezien en haar medelokt naar
zijne handlangers, de bewoners en bewoonsters van
een berucht huffs, waar men Aagje beschonken maakt
en haar van alles berooft, om haar vervolgens in
manskleeren op straat te werpen. Zoo wordt zij eindelijk gevonden door Freekbuur, die eerst moeite heeft,
haar te herkennen in hare onvrijwillige vermomming.
De overeenkomst der feiten zal uit deze weinige
regels reeds blijken; maar er is ook overeenkomst in
vele details. Men vergelijke b. v. de volgende
punten : het beschonken raken der slachtoffers; het
beraadslagen der gauwdieven over de wijze waarop
men zich van de beroofde vrouwen zal ontdoen ;
het middel daartoe gekozen, (bij Huygens heeft
Marie een stel kleeren van een Lackay, die haar
ontslofien is; bij Bormeester verschaft Aneta een kleet,
dat voor 't g-elap,-h is gebleeven); de wijze waarop
beide vrouwen zich, Trijntje voor den knecht,
Aagje voor Freekbuur, kenbaar maken, door nl. het
hoofd te ontblooten om het haar te vertoonen; de
woorden, waarin Trijntjes man en Aagjes gastheer
over het uitblijven der vrouwen lucht geven; het
oordeel door beide mannen geuit over het yolk van
Antwerpen, enz.
Dat alles bewijst duidelijk, dat bier geen sprake
kan zijn van toevallige overeenkomst. Verder vinden
we in de uitgave van Bormeesters klucht het volgende
gedicht :
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Aan zeker Vrient.
c Dit stof is van de zee als pik in brand gestooken,
c En heeft het lekker smout van Aegje fel doen kooken,
c Al kookent vloog de pot t' Antwerpen in de stee;
« 1k volgde op het spoor, en nam een schuymspaan mee;
« Ay, bad ik, schuym dit smout van slijmige gebreeken,
c En smeert dan Aegjes tong, so kan se Brabands spreeken.
« Juyst naa den rechten trant, is Aegje dan niet wel?
c Neen, u smout is te laf, sprak toen een goet gezel :
c 0 vrient, dit lecker smeer heeft Braband lang gerooken,
4: G-ezouten en gekruyt, gij komt te laat a:Ln 't stoken :
c 'k Gaf antwoort (doch beschroomt) zulks trek ik mij niet aan,
c Men mag een vrije wegh wel onbekommert gaan ;
c En ook soo konit dit smout zijn dagen niet te plijnen,
. Of in soo heeten glans van zulke Sonne-schijnen.
« Dus vrient ik dank u zeer, en spaart die sorghe doch;
c Is 't soo niet sout genogh? neen : 't is mij leet genogh ».
A. B.

Blijkt daar niet duidelijk uit, dat Bormeester beschuldigd is van plagiaat (regel 9, io), tegen welke
aanklacht hij zich verdedigt met te wijzen op zijn
recht, om te doen wat een ander doet (regel 12)
terwijl hij zelf, door van zijne beschroomdheid tespreken, eenigen twijfel aan de onaantastbaarheid
van zijn recht openb:tart? MO dunkt, er is veel voor,
om aan te nemen d ,.t Bormeester Tr!intje Cornelis
(1658) tot model beef, genomen, en dat de naam
Nieuwsgierig Aagje, welke nog in onze spreektaal
leeft, dus van hem afkomstig is. Het blijtt dan nog
de vraag, waar Huygens zijne stof vond.
De geheele handeling der klucht ontspint zich
uit het feit dat de looze vrouw uit de « nobele
Lepelstraat >> zich voor eene verwante van Trine
Cornelis uitgeeft. Welnu, in John Danloj5s' Geschichte
der Prosadichlunsen. A us dem Enillschen von F. Liebrecht vinden wij het volgende met betrekking tot
de 5 e novelle van den 2 n dag der Decamerone,
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waar een soortgelijk bedrog voorkomt : « Der erste
Theil dieser Geschichte ist in vielen Erzahlungen
and Romanen nachgeahmt worden, namentlich im
Gil Blas I. 2, c. 4, wo eine ahnliche List wie die
der sizilianischen Buhlerin berichtet wird. Eins der
Fabliaux, das den Titel ftihrt : Boivin de Provins
(Barbazan, vol. 3) ist der Ursprung aller dieser zahlreichen Nachbildungen, in denen sich unerfahrene
Personen lurch Frauenzimmer betragen lassen, die
sich far verloren geglaubte Verwandte derselben
ausgeben >.
In het verhaal bij Barbazan is het eene vrouw
van lichte zeden, die zich voor de nicht van Boivin
uitgeeft, en hem zoodoende in haar huis troont. Boivin
blijkt echter ten slotte nog slimmer dan de bedriegster,
want hij weet het zoo .aan te leggen, dat hij er zonder
kleerscheuren afkomt, en dat zij, die het op hem en
zijn goed gemunt hadden, elkander in 't haar vliegen
en dus de lijdende partij worden. Let men nu op het
slot van de klucht van Huygens, waar de beroofde
en beleedigde schippersvrouw Marie en haar handlanger aan boord lokt, en zich schadeloosstelt door
het vrome paar alles wat het van waarde bij zich
heeft, of te doen geven, dan blijkt er groote overeenkomst te bestaan tusschen de oude Fransche vertelling
en de Hollandsche klucht, en lijkt het zelfs niet
onwaarschijnlijk dat Huygens Boivin gekend en er
gebruik van gemaakt heeft. Het is ook mogelijk, dat
er in eene of andere novellenverzameling een verhaal
voorkomt, waaraan Boivin ten grondslag ligt en
waaruit vervolgens Huygens putte. Tot nu toe is
zulk eene vertelling echter nog niet gevonden.

1 I Intl

' tit

* ::: * * 4 * * * :
* A * * Is :

BEELDHOUW-, SCHILDER-, ETSKUNST, ENZ.

(Node lunothegrippen. (I)
elif R zijn vijf-en-twintig jaren verloopen sedert het kostelijke werkje,
It De kunst voor iedereen, van den om zijne kunstkennis en zoo vele
andere redenen hoogst verdienstelijken Reichensperger verscheen. Die
vijf-en-twintig jaren zijn niet vruchteloos voorbijgegaan; maar hoevele Herculessen er nog noodig zullen wezen, om den Augiasstal van
domheid en verblindheid der kunstbeoordeelaars te reinigen, dat weet
de Hemel alleen.
Wanneer men schrijft : « De kunst is de zaak van iedereen »,
wordt daarmede met bedoeld dat elkeen zich tot het scheppen van
« kunstwerken » moet opwerpen, maar wel, dat iedereen zijn aangeboren verstand moet gebruiken, of oefenen om te leeren wat eigenlijk
het woord kunst uitdrukt, en dan die gedachte, zoover het van hem
afhangt, zoover zijne middelen reiken, op het leven toe te passen.
Daar zijn er, en zelfs onzer des schrijvers vrienden, welke uitroepen :
« Wij laten ons Brie of vier honderd jaren onzer kunstbeschaving door
Reichensperger niet rooven! » Zij bedoelen daarmede dat Reichensperger de plastische kunst der vijftiende of vroegere eeuw alleen als
berechtigd aanneemt ter navolging en toepassing in onzen tijd, en dat
die der zoogenaamde Renaissance geen cent waard is.
Dit is geheel dwaas geo ,rdeeld. Reichensperger vraagt zich eenvoudig of : ‹< Wat is n at u u r I ij k e kunst? Welke vormen beantwoorden
aan de eischen van het gezond verstand, van de luchtstreek waar wij
woven? Welke beantwoorden aan onze overleveringen ? Welke zijn het
geschikst om onze eigene gedachten, de beschavingsdenkbeelden der
negentiende — der twintigste — eeuw uit te drukken, terug te geven ? 2.
Dit sluit in 't geheel niet uit dat in vele gevallen de voortbrengselen eener voorchristelijke bouwkunst door den schrijver bewonderd
worden, en dat hij diengene eenen echten kunstenaar zal noemen,

(I) Die Kunst Jederrnanns Sache, von Dr AUGUST REICHENSPERGER. Zweite Auflage. Wegberg, Verlag von Johann Flottgraf. 1891,

41 blz, kl.-4°.
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welken de grootheid van de .grieksche en romemsche bouwmeesters
bezielt.
Doch daar zit juist de knoop. Renaissance in bouwkunst is in
den regel eene slech t e nabootsing van hetgene de Heidenen voor
ons hebben gedaan, zonder dat wij hunnen geest bezitten en hunne
goden eeren. De geest die een groot deel der wereld sedert het jaar
een is gaan beheerschen is nu eenmaal een andere, dan die der voorgaande eeuwen; de zedeleer is omgeworpen, alle inrichtingen min gewijzigd.
Daar nu de kunst eene uitdrukking is van den levensgeest
en niet een ijdel spel, zoo komt zij daar alleen tot haar recht en zal
daar alleen haar doe] bereiken, waar het gezonde verstand heeft mtgemaakt wat de behoeften zijn van het tijdperk waarin wij leven. En
nu bewijst Reichensperger, dat door de zoogenaamde gothische kunst in
den regel het best aan de behoefte der nieuwe, christelijke maatschappij
kan worden voldaan.
De vraag is dus in de eerste plaats eene vraag — niet van smaak,
van toevallige voorkeur, niet eens eene vraag van godsdienstigen aard,
maar eene vraag — die het gezond verstand aangaat. Eenvoudig,
gezond verstand. daarop doet Reichensperger een beroep, en dew tjl
nu elk een min of meer gezond verstand bezit (al toont men 't ook
niet altijd), deswege is de Kunst de zaak van een leder mensch.
Doch dewijl de mensch soms te lui, te baatzuchtig of te ijdel is
om in te zien dat een ander gezonder redeneert dan hij zelf, zoekt hij
zijn eigen gezond verstand te doen instapen, en de heldere klanken
waardoor het ontwaken zou, de goede redeneeringen « flood te zwijgen ».
Zonder sidderen of twtjfelen werkt nu Reichensperger sedert eene
halve eeuw altoos voort en voort dat gezonde verstand van alle zijden
wakker te schudden. Verder vloeit dan van zelf uit de aanbeveling van
het gezond verstand wat onze kunstvormen moet beheerschen deze
vraag voort
c Wanneer wij ook al onze bouwvormen aan de Heidenen ontleenen,
gelijk de Renazssanczsten zulks doen, is het dan toch wel mogehjk aan
die vormen wedet een algemeen maatschappehjk leven te geven ? Kan
men voor de beschaving welke daarin hgt uitgedrukt op nieuwe zege
hopen ? »
Wij zien de studie van het grieksch en zelfs van het latijn, meer
en meer uit liet onderwijs, dus uit onze beschaving verdwunen ; de
leeraren zel fs behandelen die vakken immer meer als vakken van
oudheidkunde, die slechts voor een zeker getal scholieren berekend zijn...
Hoe is het dan mogelijk de kunstbeschaving dier zelfde volken weder.
tot algemeene bewondering te verheffen, en haar voor te stellen als
beantwoordde zij aan onze twintigste-eeuwsche behoeften ?
Wanneer men dan nog bedenkt dat bij alle volken en ip alle tijden
de schoone kunst in de allereerste plaats in den dienst van den
cultus opwies... ligt dan de gedachte niet voor de hand, dat wij ook om
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die reden eene kunst noodig hebben, welk_! aan dat streven der menschen
naar eene eeuwige zaligheid beantwoordt (bl. 4), en zal daardoor de
bouwkunst der Christenen niet moeten verschillen van die der Heidenen,
wanneer de Christenen (ik herhaal het) met logica hun gezond verstand
laten meester zijn ?
Is een keizerlijk monument der 19 e eeuw, met sabel en pikkelhoed,
en omgeven van Neptunus en Tiitonen niet een onzin? De geleerden
zullen bewonderend daartegen opzien, maar het yolk, het onbevooroordeelde yolk zal hartelijk lachen.
Daarom ook riep Napolecn (bl. 19) eens uit : t< Bon Dieu ! que
les hommes de lettres sont hetes ! »
Toch durft men heden nog niet algemeen zich te buigen voor dien
gezonden zin, en het gebeurt dat men vol bewondering bekroonde bouwontwerpen ter zijde legt, uit angst voor les hommes de lettres (bl. 22).
Nu komt nevens dat verraad aan het gezond verstand nog het
algemeen gebrek aan wezenlijken schoonhei d s z i n, aan oefening in de
q Wetenschap des Schoonen », in de esthetica, die toch ook een weinig
recht heeft om mede te spreken.
Men tast als een blinde in 't wilde, en wi] zijn blindheid niet
erkennen. Men handelt evenals een arts, die bij gebrek aan kalanten op
het land, scheepsdoctor wordt, en dan, bij de ziekte van eenen matroos,
voor zijn apotheekje staande, het eerste beste fleschje bij den hals neemt
uitroepende : c God zegen' den greep! »
Zulke sch e e p s do c to r s in de kunst vindt men in alle standen en
rangen der maatschappij, geen uitgezonderd.
Men behoeft daartoe slechts eene of andere groote stad te bezoeken,
en de rondte te doers door de publieke gebouwen en bedehuizen.
Eindelijk komt dan het gebrek aan kennis der bouwstoffen en de
gedachte alsof zink steen kan vervangen, hout marmer kan voorstellen,
enz., enz. zonder dat de bouw stoffehjk daaronder hjdt.
Men zoekt eindelijk geld te sparen, waar het sparen slechts schijn is;
men werkt voor den dag van heden en niet voor de toekomst, en spot
ten laatste met dat zelfde Heidendom waarvan men op halfbakkenwijze
de vormen ontleent; want de Latijnen leeren ons dat hetgeen de eeuwen
trotseert aanbevelenswaard is, in hun spreekwoord : <, Monumentum ire
perennius » (Een gedenkteeken duurzamer dan metaall terwij1 onze
gebouwen, met zink en leem, met stuc en steengietsel nieuw opgetrokken, na weinige jaren voor afbraak worden verkocht ; en zoo niet,
clan toch alle teekenen geven van spoedigen ondergang.
ALB. TH.

og itI3 aim

. Otrarb ban roan (0.

li ttiotierhoop. Vertuanten.
door

CH. C.

V.

VERREYT.

EZER dagen kwam mij in handen een Rotterdamsche schepenbrief van den 8 n Mei 1709,
waarin de naam van den vermaarden penningkundige wordt genoemd en eenige bizonderheden betref,ende zijne familie voorkomen.
Men leest daarin het volgende :
« Wij Philips van der Hoeven ende Leonard van
Hersele, schepenen der stad Rotterdam. Oirconden dat
voor ons ter Vyerschare gecomen ende gecompareert
is geweest de Heer Mr. Gerard van Loon, als last
ende procuratie hebbende van zijn vader Mr. Anthonij
van Loon, woonende tot Delft, zijnde gepasseert op
den 5 n Mey 1709 jongstleeden voor den Notaris Pieter
van Steeland ende seeckere getuygen tot Delft.
In qualiteyt als Voogd over de kinderen van.
Magtildus van Loon verweckt aen Johan Meijers, Commandeur van 't Fort St-Michel, (aen weicke Magtildus
van Loon bij testament van haer moeder Hillegonda
-van Kempen, die een eenig kind was van Anthonij
Jansz. van Kempen, op den 3 n Juli 1682 voor Philips

(1) Zie Dietsche Warande :
id. bl. 417, 189o.

Edw. Van Even, blz. 97, 1871 en
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Casteele in zijn leven Notaris ende seeckere getuygen
alhier, is gemaeckt het naervolgende huys ende erve),
ende als bij de Ed. Groot Achtb. Heeren Van de Westh
deser stad op den 5 n December 1708 geauthoriseert
tot het navolgende, Ons Schepenen verthoont ende
gebleecken, ende gaff in die qualiteyt aen Samuel Neau,
burger deser stad, Gifte ende Eygendom van een buys
ende erve staende ende gelegen aen de westzijde van
de Delftzevaert omtrent Stads-Doele binnen dese stad. »
Samuel Neau betaalde als kooper van dit eigendom
aan Mr. Gerard van Loon de som van 2,23o gulden,
12 stuivers en 8 penningen in « gereet geld a en eene
schuldbekentenis van 4,30o gulden.

4303e0t ban Brtauti (i).
Aan onze lijst van schilderijen betreffende het gevecht
van Breaute en Lekkerbeetje, geleverd in het jaar 1600,
veroorloven wij ons, bij deze gelegenheid nog de
volgende toe' te voegen :
XXIII. — Schilderij op paneel, hoog 1,25, breed
1,75 M., toegeschreven aan S. Vrancx.
XXIV. — Schilderij op paneel, hoog o,86, breed
1,20 M.
XXV. — Schilderij op doek, hoog o,85, breed
1,26 M.
Beide laatsten worden (zeer waarschijnlijk verkeerd)
toegeschreven aan P. Van Hillegoert.
Deze drie zijn verkocht in De Brakkegrond, te
Amsterdam, op 15 Nov. 1881, 31 Jan. en 26 Sept. 1882,
onder de nos 107, 119 en 25.
CH. V.

(i) Zie D. War. 1891, W. 154.
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latbttutiat twat O. T. V.
ban tinbtt.
door G. VAN DEN EISEN, 0. S. N.

L. V. van Handel werd reeds op het einde der 15° eeuw
door geheel Brabant gekend en geerd. Hoe immers zal
• men het anders kunnen verklaren, dat bier in eene zoo
Is
eenzame en woeste streek (1) zulk een toren met kapel kon
gebouwd worden, en dat die kapel een grooter inkomen had dan
de kerk van Gemert, ofschoon zij nog geene vaste goederen bezat?
Openbare processies van vreemde dorpen zijn er v66r de 18e eeuw
niet gehouden, maar de toeloop van afzonderlijke personen of
groepjes moet des to grooter geweest zijn.
De buurtschap op zich zelf was niet zoo groot, (2) dat er
eene Zondagsche Mis noodig was. De oudste stichting immers
bestond uit twee Missen, die des Zaterdags en op heiligen-dagen
moesten gelezen worden. Strybos schrijft in zijn bekend register :
(11
'IR

« Nota. Wert dese Ordens cappelle sonder eenige presentatie
ende institutie van den Eerw. Hern Lantcompthur als een officium gegeven met den last van twe missen, Saterdachs, ende alle
helighdagen, (3) noch extraordinaire die lunce post Pent. alst dedicatie

( 1) WICHMANS zegt p. 163: non obstante quod dicta capella
poene ad horrorem in media erica sola sita sit.
(2) Men had er alleen het hof goed Handel en Strijbosch
(thans « oude Kluis » genoemd), misschien ook een bouwhoef op
de Locht.
(3) Dit wordt bevestigd door de aanstellingsoorkonde van Morceus
dd. 1626 ; hij moest « wochentlich zwee and sunsten uff unser liebe
frawen heilige mid der andere patronen festtagen celebriren. » In een
brief van 1662 schrijft Morceus : « in capella illa duas M Issas
septimanatim celebrari debere ex antiqua fundatione, pro quibus
relicti sunt aliqui reditus hinc inde a subditis Gemertanis solvendi.
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is met singende Misse, sermoen ende processie solemniter. Item
feria 4 a post Pent. canitur sac, urn et repo! tatur imago D Virginis
in Haendel processionaliter usque ad pontem lapideum Item ter.
2' post Pascha canttur. »
De Zaterdag, eel Maria-day, was de Zondag van Handel en
in een brief van 1709 lezen wij, dat op alle Zaterdagen door het
jaar en op bijna alle heiligdagen in den zomer vier of vijf priestess
te Handel assisteerden. De tweede Pinksterdag, echter was de
grootste feestdag, de gedachtenis van de kapelwijding, de kermis
van Handel. Dan werd reeds onder Strybos, op het einde der
16 e eeuw, eene Mis gezongen, sermoen en processie gehouden.
Het beeldje werd in plechtigen optocht naar Gernert gedragen en
twee dagen later even feestelijk teruggebracht. Deze plechtigheid
werd onderhouden tot de fransche revolutie. Ook op den tweeden
Paaschdag werd eene Mis gezongen, ten tijde van Wichmans ook
processie gehouden. Was dit een festuni dedicationis secundarium?
Of hebben de Duitsche Heeren, wier hoofdzetel ztch te Maastricht
be yond, dit gebruik uit die stall overgebracht? Daar toch nam
de plechtige openbare vereering van 0. L. V. op Paaschdag een
aanvang (t)
Op welke wijze nu te Handel jaarlijks eens processie gehouden
werd, leert ons Strybos ; en dat Naar luister later veel toenam
verhalen Wichmans, Verbeek (2) en andere schrijvers. Strybos
gewaagt reeds van een verhemelte, dat waarschijnlijk door de
scepenen van Gemert gedragen werd (3), van zangers, bruidjcs,
vanen, toortsen enz. Zij, die bij de processie behulpzaam waren,
werden betaald uit de offergiften, ontvingen wat bier, brood en
vleesch uit de keuken van het kasteel te Gemert. Dit werd eertijds te Handel zelf verorberd, maar die oude gewoonte was tot
een misbruik overgegaan. De processiedag was haast een kermisdag
gewoi den. Bovendien behoorde men zonder eten of drinken ter
bedevaart te gaan. Zoo althans geschiedde op andere plaatse.,,
waai om Strybos dat eten en drinken heeft afgeschaft :
« Illis, qui juvant in sacro et processione, datur ex oblationibus aliquid pro libitu (d. i. volgens het goeddunken van den
Rector of van den Kommandeur). Solebant habere cerevisiam
aliqualem cum pane et carnibus ex coquina D. Commendatoris,
sed quia inconveniens erat coram V. Sacramento (dus werd ook
het Allerheiligste uitgesteld en in processie rondgedragen) tumultuose comedere et bibere, ego ex oblationibus dedi hujus loco :

1,1) Brab. Mariana, p 111, 525.
W.. 6o. hoofdstuk X. Bra& Mar. p. 41 i .
(3) Zoo althans geschiedde op andere praatsen. Zie de Kerkgeschiedenis van Moll, II, 4 ; bl. 24, 25.
(2 , VERBEEK,
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Die t hemels (verhemelte, dragen ieder 2 stuver.

Die t beelt onser lieven vrouwen dragen ieder 2 stuver.
Die die vahnen dragen ieder 2 stuver.
Ende den seegers (sengers?) den jongen ende diencren seder
een stuver.
Ende den bruytgens ieder i st.
Ende die die twe tortsen dragen oec.
Den priester ende custers een glaech (gelag) by my oportuno
tempore ende dese maniere is die beste, want bevaert behoeft
nuchteren te gesciec. »
Naar gewoonte (i) werd de stoet die de processie vormde
-opgeluisterd door de geharnaste schutters of rijk versierde gilden.
In het oude charter van de S. Antonius en Sebastianus gilde van
Gemert wordt door artikel 20 bepaald, dat « al wie zich bij het
optrekken naar den vogel of in de processie niet goed gedraagt,
.door de dekens zal afgeslagen worden ». En in dat van 0. L. V.
broederschap : v De broeders zullen op Handelsch capelwijdinge
dag den tweeden dag van Pinksteren, en op Sacramentsdag de
processie helpen houden op pene van een halve reaal. » Hoezeer
dit genootschap 0. L. V. van Handel vereerde, leert ons wederom
het register van Strybos, want daar lezen wij dat door hetzelve
ten pre 1590 een geschilderd glasraam geschonken is : « Onser
liever vrouwen broderscap van Gernert een glas van 3 gulden. »
Nog heden zijn de leden van deze broederschap de voornaamste
leiders der Gemei tsche processie naar Handel.
De groote drukte op den tweeden Pmksterdag maakte een
groot aantal biechtvaders noodzakelijk; Paters werden van heinde
en verre ontboden. Een pater Minderbroeder had er op dien dag
altijd een vaste standplaats. Wij vernemen dit uit eene aanteekening van Strybos, door Gautius overgeschreven :
Dit syn die statien van de 4 biddende Ordens te Gemert,
Dominica 1a quads Dominicani Sylvan.
Doma 2 a quadra Carmelitx de Schoenoven.
Dom a 3 a quadre Franciscani.
Doma 4 a (padr e vel in Septuagesima Dominica Augustinienses
.
de Hasselt.
Parasceve Franriscani ende hebben van de Kerkmeesters van de
passie (te preeken) twee gulden.
Ascensionis Domini Dommicani.
Pentecostes Carmelitx.
Altera die in Handel Franciscani.
Dedicationis templi Franciscan!.
Omnium sanctorum Dominicani.
Animarum Carmelitte.
Willebrordi Augustinenses.

(t) Moll, bl. 23, 24.
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Nativitatis Baptiste et Decollationis Franciscani.
Rch PP. Capucini habent stationem in Inventione SSma Crucis. (i)
I ta Rdus Dulls Strybos stationes enumerat.
Eene static bestond hierin, dat de Paters der bedelorden op
een bepaalden dag predikten en biecht hoorden en vervolgens hun
termijn hielden in het dorp. Men had ze in elke parochie, en
dewij1 dienaangaande nog weinig geschreven is, wil ik de zaak
duidelijk maken met de archieven van Aarle-Rixtel. Men leest
daar op de eerste bladzijde van een doopregister :
« Hier volgen de dinsten ende termynen die de paters mendicanten in de parochie van Aerle moeten doen volgens accordt
bij paters, scepenen ende kerkmeesters gemaeckt.
lerstelyck comen de Paters Minderbroeders van Weerdt op
ons L. V. Lichtmisdagh prediken en savonts te vooren bicht
hooren, alsook doen tselve op ons L. V. Presentatiedagh ende
patronersse der prochiekerck van Aerlen. Voorders comen deselve
alle L. V. dagen van 't geheel jaer bicht hooren ende op den
paesschen maendagh 's naermiddagh ende dynsdaghs den geheelen
dagh bicht hooren, als ook op S. Jans Evangelistendagh 's naerrmddaghs ende 's anderdaeghs den geheelen dag.
De paters predikheeren comen van Mechelen jaerlyx bicht
hooren ende prediken op 0. L. V. Visitatiendagh synde patronersse
van de Capelle van 0. L. V. van Mirakel tot Aerlen in 't Sant
ende op 0. L. V. hemelvaertdagh als ook savonts te vooren bicht
hooren ende eenen dagh bicht hooren in het feest van Paeschen.
Waervoor sij genieten twee beden eens om boter ende eens
om coren.
De paters Augustynen van Herenthals comen jaerlyx op HH.
dryeconingen dagh prediken ende geven aen de gemeynte eenen
nieuwen jaer, dieselve comen op 0. L. V. boedschapdagh prediken
ende bichten ende op 0. L. V. geboorte dagh oock prediken
ende bichten alsook savonts te vooren bichten, item oock eenen
dagh int feest van Paschen, waervoor sylieden oock genieten twee
beden te weten eens om boter ende eens om coren.
Zoo schreef de Pastoor van Aarle J. N. Verbeeck, zoo leers
hij ons, wat wij verstaan moeten door de statie welke de Paters
Minderbroeders op den tweeden Pinksterdag te Handel hielden.
Ten bewijze van den bloei der bedevaart in de 16e eeuw
dienen nog de kostbare meubelen en sieraden, welka de kapel
bezat en die eveneens in het register van Strybos staan opgeteekend.
Zij zijn zoovele getuigen van de groote gunsten, welke de ijverige
geloovigen door tusschenkomst van de H. Maagd hier verkregen
hebben.

( t ) Deze regel is door Gautius later ingevuld en schijnt niet
uit Strybos overgenomen.
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Vooraleer wij echter eenige kostbare geschenken opnoemen,
moeten wij doen opmerken, dat de inventaris geschreven is in
een tijd van groote armoede ea ellende, van plunderingen en
krijgsbedrijven. Veel was gestolen of vernietigd of uit armoede
verkocht, want de 'jaren waren zoo slecht, de belastingen en
oorlogschattingen zoo verschrikkelijk, dat velen van gebrek omkwamen, en dat geheele dorpen uitstierven of ledig liepen. Gemert en
zijn heiligdom Handel bleven niet gespaard (1).
Elders verhaalt Strybos zelf, dat Maarten Schenck in 1588 de
kerk van Gemert uitplunderde. (2) Ook in dezen inventaris teekent
hij aan wat Schenck heeft gestolen ; en zijn opvolger in het rectoraat
heeft er op den rand bijgevoegd wat ten jare 1602 to Handel
geroofd is. Op lien inventaris dan vinden wij onder andere kerkmeubelen en huisraad
« Eenen royen damasten rock met tryp gebort, die Heer
Lybrecht duytsheer gegeven had, een clein 'swart flawelen mentelken met wit romenisch gebort, drie lang loverdoeken (doeken voor
het Lof?), twe slechte (eenvoudige) hullekens, twe cleen kandelers
van metael, eenen swarte lap met allerley Belt ende clynodien
behangen. »
Vooral werden aan 0. L. V. vele paternosters of rozenkransen ten geschenke aangeboien, want Strybos vervolgt :
Noch eenen halsband vergult, een gulden rien, XI roy
coralle pater noster clein ende grot met appendices [een is genomen
van Scencken] (3) XI swartP gette pater noster clein ende grot.
XVIII andere pater noster grot ende clein, twe bene pater noster,
een roet lintgen met roy dopkens, een wit lint dar men dat beelt
met bind op die baer, een cot porael doec, een aide witte caste
met alba ende stola mer dese is genomen van den staten Scenckenrot, vier slechte dwelen, seven pelle lakens, twe syn genomen
van Scenck ende een van den Leger van die Graef, een alba
sonder humerael met swarte lappen, een aide alba sonder lappen
is genomen van Scencken, acht gebeelde dwelen, etliche quaede
[syn genomen van Scencken] enz. enz.
Op een anderen inventaris in hetzelfde boekje lezen wij :
« Noch ick in der capelle funden een cloc sonder seel (touw),
een scelle sonder cord [5 sell genomen anno 1102] een ysern
luchter met veel pypen op den altar, den altar seer gebroken
sonder vuerhang, die glasen altemael gebroken ende vuytgeslagen
ende vaneen getreden om t loots wil van den sotelers uut die

(1) Men leze daarover de Geschiedenis der lat. School van
Gemert, bladz. 32, 137, 140.
(2) Ibidem, bl. 137.
(3) Wat tusschen [ ] staat, stond in het register in margine.
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stat Graef (om den t wille van het lood door de soldeniers uit de
stall Grave), geen gordijnen, heel dat doec ontstelt, geen duerschloet (deurslot).
Noch fonden tw...! grote metale luchter, daervan een gebroken,
een thienen luchter, een metale luchterken is van Scenken genomen,
een grote croen ende een cleen opt belt (op het beeld van 0. L. V.),
een comp (kom) sonder schloten, een geltstock sonder schlot, een
copere reliquie monstrantie, een hangende ysern croen, en burie(?)
twe cassen, int een ons lieven vroive die men om dregt, ind
ander ons lieve vrou in der noot, een crucifix met s Jan ende
Maria... » enz.
« Nota desen inventaris is gesciet anno ;585 7 Nov. vur
getuygen Jan die Becker, Leonart Lenarts ende Jan Cluytmans
alias Reyneri Custer, ut patet in chartula welcke st ondertekent. *
Is deze inventaris, gel ijk hij daar beschreven staat, in 1585
opgemaakt, dan volgt er uit dat Maarten Schenk ook v66r dien
tijd te Gemert geweest is. Het is echter mogelijk dat Strybos,
toen hij deze copie schreef, inlaschte, wat door Schenck was weggenomen, dat dus in den oorspronkelijken inventaris van dien
roover nog geen spraak was.
Niet minder merkwaardig is, wat Strybos in datzelfde register
opteekent omtrent giften en uitgaven. De kapel was, zooals wij
zagen, deerlijk gehavend en het krijgsvolk had alle vensters stuk
geslagen, om het lood meé te nemen. Gelukkig had onze L. V.
van Handel dienaren genoeg, die zulke verwoesting niet konden
aanzien. Strybos schrijft dan :
Nota. Mynheer Comptur Aer een glas int chor gegeven van
8 gl. (1)
Heer Schaloen een half ende Hoefnagel pastor (van Gernert)
een van 8 gl.
joncker Lancvelt de jonge Goert een glas van 8 gl. (2)
Onser liever vrouwen broederschap van Gemert een glas
van 8 gl.
Lenaert Gibes van Strybos myn vader een glas int middelchor
van vyf gl. met Meriken myn moder ende Jenneken myn styfmoder, Lucia van Haendel myn uicht een half gias ende Peter
Joesten myn neef een van vyf gl.
Peter Joesten van allerley te furneren als die cloyster aen
die middeldeur etc. 3 gl. 3 blanchen enz.
Summa in drye jaren aen de kapel uytgegeven 54 gl. 6 st. i ort.
Noch anno 88, 89, go alle jar aen heer Maximiliaen gegeven
van den dienst te doen, als is nae den Aldenbresen gins wonen
to gl. is 3o gl. (3).

(i) Van Aer was Kommandeur van Gemert tot het jaar 1600.
(2) De familie van Lancvelt is bekend. Zie Gesch. der lat.
School, bladz. 124.
(3) Zie ook de Gesch. der lat. School, bl. 137.

BEDEVAART NAAR 0. L. V. VAN HANDEL. etog

Noch den glaesmaker van etliche wapenen in de onderste
glasen te setten 19 st. een van Gieles Strybos ende Aelken -van
Bleec, vaders auders, ende dander van Aelbert van Handel ende
Jennekeii sys huysvrouw, muders auders.
Anno 92 van een glas te maken ende veel ruyten, welc die
wint uytgeslagen had an lensen gegeven in Aprili 32 st.
Anno 93 den 29 April Corn Leydekers met syn broder
gegeven 7 gl. van den thorn van H indel te repareren, welc die
doekers (woekers? onleesbaar) overlaet geheel verdorven hadden
anno 90 in myn absentia. Fei tur quod Joannes Antonii verrennen
stibus (?. fecerat, quare Joannes Faessen et Gerardus rentmeestei s
Laurentius Cocx suo tempore examinandi sint de hac re die soen
toe rentmeesters waren.
Noch anno 94 inter pascha et pentecosten onser liever vi °LINN en
put of fontein geheel van metsen, kist ende pyep verneut ende
repareert costen tsamen 8 gl
Anno 97 0. L V. een neuwen doec.
Jan op Haendel ende Willem van Gemert een neuw glas
gegeven van 7 gl.
Anno 98 te pynxten is eenen groten stoel om te staen preken
die man verdragen can binnen of buy-ten die capel. Cost aen
Willem Smolders 19 st. Deze preekstoel, een nieuw bewijs voor
den grooten toelocp, is later gestolen, zooals door den opvolger
van Strybos op den rand is aangeteekend.)
Strybos, die als lid der Duitsche Orde in 1588 naar Aldenbiezen geroepen was, keerde eerst terug in 1590 en liet ondertusschen te Handel den dienst waarnemen door zekeren Maximiliaan van Beeck, die van 1590 tot 95 deservitor was van het
Lieve-Vrouwe altaar te Gemert, en in 1598 kapelaan aldaar (i).
Daar het beneficie van 0. L. V. altaar met de latijnsche school
geincorporeerd was, is het zeer waarschijnlijk, dat Maximiliaan
tevens het ambt van rector of leeraar waarnam, indien ten minste
de school reeds geopend was. Strybos werd in Aug. 1590 tot pastoor
van Gemert benoemd, maar hij bleef tegelijk den dienst van Handel
waarnemen tot 1595, toen hij vormelijk tot rector der latijnsche school
werd aangesteld. Van 1596 tot 99 was Maximiliaan weder te Handel,
ofschoon Strybos de kapelgoederen bleef beheeren. Bij het jaar 1599,
teekent deze aan : « Bits mijn leste jaer darna sal beer Jan Hansse
Scheffner desen ende alle volgende renten beuren
Dus werd Strybos in dit jaar door Jan Hanssen opgevolgd. Ook
deze was een priester der Duitsche Orde en hij schijnt deservitor
van Handel gebleven te zijn tot den dood van den rector Willem Coelmont, die den 15 Juli 16o6 stierf en opgevolgd werd door
Arnoldus Thonzassen, rinds 1598 officiant van 0. L. V. altaar te
Gemert.

(i) Ibidem bl. 32o, 321.
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Dat Wilhelmus Coelmont, rentmeester der Balie Aldenbiesen
te Maastricht, eigenlijk rector was, blijkt wederom uit den aanhef
van Strybos' register : a Register van de capelle Haendel gescreven dur mij Heer Strybos, Duyts Ordens, als inservitor derselver
van wegen Heren Willemen Coelmont, rectoris ejusdem, vuyt Heren
Jan Dircx quondam rectoris dictce capellce register, gescreven anno
1585, in festo Joannis Baptistce, als is die capel begost te bedreven; ende het jar 85 compt ons halt toe. »
Jan Hanssen nu, blijkbaar een Duitscher van afkotnst, beef
in hetzelfde register enkele punten aangeteekend, die voor de geschiedenis van belang zijn en wederom getuigenis afleggen van de groote
verwoestingen, waaraan Handel en zijne omstreken in het jaar
i600 tot 1602 (verder gaan zijne aanteekeningen niet) blootstonden. Zijn geschrift is moeilijk te lezen, volgen wij hem zooveel
wij kunnen :
Folgt wass ich Johannes Hanssen D. 0. P. an die capell van
Handell verteget ende aytgegeven anno 1599 dtm 20 (?) October.
Anfancklich als eyn Lange weyll dat leeger tott Resenn (Reess?)
geleegen ende den soldaeten diesen ort rouffdenn and in die obgenannte capell des taghs ende nachts sich mit den gestoele beesten
thetten erhalten (de kapel was dus een stal geworden van gestolen beesten) ouch den capell anfingm tho Jestrueren ende prophaneren, (ben ik) m-2t Dom Ambrosii lutenant, so eyn Hooypen
(Haultepenne? ) ruyter bey sich hatt, op Handell gereyst, maer
twe glaess werde alle den finsten so noch alda stondeii (wovan
drey gauss en tzwey ende weegh) uitgenommen, ende m g t eyn kar
op Gernert gebracht; den luydts gegeben thoe theringh t5 st.
Damals mitgebracht den twee Helen unser liever Vrouwen....
ende sunst ander cleyn beeltgens ; den voirman geschenckt 3 st.
Item dabevoren als Batt rumoer gekommen dat lass leegersvolk
op Gemmert wolde komen steelen.... (onleesbaar) sommo mane op
Handell gesandt ende laeten haelen den ornaments ende twee groete
koperen luchten ; pro salarto 4 st.
Item als dath leeger Verheyen (?) op Handel! geweest ende
den capelle laeten reynigen ende schoen maken ; pro salarid 4 st.
Anno i600. Noch 3 ellen brcydt witt lint tott eyn schoen bendell
(vaandel?)
Item hebben goedter persoene geschenckt einliche (?) witte stoff
umb unser 1. frouwe eynen rock te maeken, daertoe Frans Jaspers (1)
geschenckt ein herlich bordt van roede armesynsche syde gesteke\n,
ego dat foer doech (enz.)
Han (Hatt 1) Fransen die organesta (waarschijnlijk de organist
van Gernert) gegeben der capell van Handel! twe stukken swart
sattyn umb vors. 1. vrouwe eynen rock darvon te maeken (enz.)
Hatt (?) yen besteghen geschenkt dess commenthurs seliger (de
Kommandeur G. van Aer stied in i600) wten (?).... der capelle
van Handell tot unss I. Vrouwe rock.

(I) Over hem ibidem bl. 123.
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Item Lysken Jacobs Unser 1. frouwe geschenckt eyn... schoen
croen ende den kindeken ouch eyn. »
Veel is uit deze inventarissen te leeren : Vooreerst dat de devotie
tot 0. L. V. van Handel niet verflauwde, dewij1 in zulk een tijd
van armoede nog zoo groote giften geofferd werden. Verder zien
wij, door welke sieraden de kapel, het beeldje en de processie werden
opgeluisterd en welke verwoestingen door het krijgsvolk in deze
streken werden aangericht.
Het wonderbeeld van 0. L. V. was steeds het middelpunt der
vereering. Ofschoon het altaar volgens eene aanteekening van Strybos
gewiid was ter eere van de H H. Maria, Cornelius, Lambertus en
Antonius, werd toch de H. Maagd alleen vereerd, en in de geheele
geschiedenis wordt van de andere Heiligen geen melding. meer
gemaakt. Betrekkelijk den H. Antonius schrijft Strybos nog alleen
dit : « Die rector oft inservitor moet sondachs na S. Anthonis
vigilie lesen ende jaergetyde halden ende verkundigen laten van
Art Plees ende syn ouders. »
Aileen de H. Maagd werd aangeroepen en alleen op Mariadagen werd in de kapel de H. Mis gelezen. De bedevaart nam
steeds toe met den luister der proccessie. Zij kreeg een krachtigen steun
door twee of drie mirakelen, welke in dezen tijd namens den Bisschop onderzocht en beeedigd werden (1). Mineus schreef, dat
hij in 1628 op den tweeden Pinksterdag meer dan 4000 pelgrims
geteld had. Het beeldje werd toen, als eene koningin opgetooid,
door vier twaalfjarige bruidjes in de processie gedragen (2). Tezelf.
dertijd gaf een lid der Duitsche Orde, Laurentius Keyzers, eerste
President van het Duitsch collegie te Leuven, inboorling van Gernert,
een kapitaal van i 000 gulden met den last van twee Missen ter
week. Omtrent 163o sttchtte de landkommandeur Huyn van Amstenradu vier jaarlijksche Missen en schonk daarvoor een deel van de
zoogenaamde Cortenbachsche renten.
De voortgang echter der bedevaart werd gestuit door de Staatsche
overheersching ten jare 1648. Twaalf jaren zuchtte Gernert onder
het juk eener vreemde ^ nacht, maar zoodra het zijne vrijheid herkregen had, herleefde ook de devotee tot de beminde Moeder van Handel.

(i) Brab. Mar. p. 408. 410 en Handboekje bl. 76 , 77.
(2) Brab. Mariana bl. 411.

44.

Vonbtliana.
E volgende bijzonderheid omtrent Vondelb ouders, door den heer
id I P. Gênard, archivaris te Antwerpen, medegedeeld aan de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent, is tot heden in de Nederlanden
weinig bekend geworden. Wij meenen daarom dat het nuttig
is haar in de rubriek Vondeliana te herhalen.
c De doopsregisters der 0.-L.-V.-kerk te Antwerpen bewijzen dat
op 6 Juli 1571, het oogenblik der vervolging, eene van Peter
Craen's dochters op de Roomsche wijze ter vonte werd gehouden. Het kind, dat den ouderdom van Brie jaren en half had bereikt,
had voor peter den machtigen Rogier de Tassis, deken der hoofdkerk,
en voor meter Jufvrouw Constantia Haec, toehoorende aan eene voortreffelijke familie, die aan Antwerpen verscheidene schepenen en zelfs
eenen burgemeester heeft gegeven. Veel zou dus met van Lennep's
verhaal instemmen, indien de in 1571 gedoopte meid niet den voornaam van Anna, maar wel dien van Sara hadde gedragen. Deze
laalste, Vondel's moeder, die in 1585 met den hoedenmaker Joost
van den Vondel in den echt trad, moet in alien gevalle voor 1571 en
zelfs voor 1567, jaar van Anna's geboorte, het daglicht hebben gezien.
De moeder van den dichter Joost van den Vondel was dus niet
katholiek gedoopt. Van den eenen kant zal zij dus geenen invloed
gehad hebben op Vondel's bekeering tot de katholieke kerk ; van den
anderen kant past op haar het spreekwoord niet door van Lennep
aangewend
i,111

Passato it pericolo, gabbato it santo. »
(Wanneer het gevaar voorbij is, steekt men den dr aak met den Heilige). »
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Zotfitnhnnio.
Bloemen, Kruid en Stekelblaadjes uit den hof van Ferdinand
(Marckx). Met een brief aan den schrijver der « Camera obscura.
Amsterdam, C. L. Van Langenhuysen, 221, blz. 8.
Oorspronkelijke verhalen zijn in onze taal zeldzaam. Als wij de
Nederlandsche letteren der laatste teen jaren overzien, vinden wij
allereerst uitheemsche voortbrengselen bij de vleet. Daarom begroeten
wij met oprechte vreugde bovengenoemd boek en prijzen het met
buitengewoon genoegen aan.
Het bevat in 220 blz. 24 opstellen, het 19e, NaleTing getiteld, is
verdeeld in zes stukjes van zeer uiteenloopenden inhoud. Deze
opstelletjes nu zijn niet alleen niet vervelend, maar genoegelijk
opwekkend, leerzaam, op blijden toon geschreven. Zij dwingen niet
tot diepzinnig nadenken, maar geven al spelende lesjes die menigen
schuldige zal beschamen. De schrijver is een Van der Wiele, een
Poirters in zijne soort. Hij wesselt gebonden en ongebonden stij1
smaakvol af, en geeft altoos lekkere confijtjes Zijne schildering is
steeds harmonisch van kleur, zijne opmerkingen zijn altoos welwillend
en de vrucht van een rein gemoed, zonder achterdocht. De figuren
die in de verhalen optreden zijn meest uit de burgerklasse gekozen.
Het v% erk richt zich daardoor tot eenen grooten kreng van lezers, en
zij hier hartelijk aanbevolen.
Sonnetten en Zangen, door G. H. PRIEM, Amersfoort,
G. H. Priem, 1891. kl. 8°, go blz.
Boekhandel en hooge poezij zijn sours vijanden, want de lui
koopen dat heele hooge niet gemakkeltjk ; weet u, dat kost te
veel nadenken. Hier heeft echter de boekhandel met de dichtkunst een verdrag gesloten. Priems podzij is dan ook niet zulke
die men « hoog » noemt. Ze zal zeer wel verkoopbaar zijn, want
zij is smakelijk in hare eenvoudigheid, en trekt aan, omdat ze met
opgedrild is. Simplex sigillum yen. Sours denkt men wel proza
te lezen; doch het is dan toch ,comer prettig proza, zedelijk,
gezond proza; proza a la Wolff en Deken. Maar neen! 't Is dan
toch weer niet altijd p roza. Een jongeling die berg en dal, bloem
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en blad, vogel en vlinder lief heeft omdat hij door eene, eene
zekere bemind wordt, is recht, uitermate net en gezond poetisch
gedacht en gerijmd :
'k Heb u alien lief, u alien
Wijl (I) die eene mij bemint.
Lijkkrans voor Z. K. H. Boudewijn, hertog van SaksenCoburg-Gotha, door PIETER DANCO, 3e Druk. Gent, A. Sitier, 1891.
Eere doet deze Krans aan het dichterlijk hert en de vaderlandsliefde des jongen dichters 1 Een bewijs hoe hij de snaren van
de volksharp heeft geroerd, ligt in het woord Derde druk. Moge
hij wakker voorttreden op de baan des echten kunstenaars1
« Trou moet blycken ». Tooneelstukken der zestiende eeuw
voor het eerst naar de handschriften uitgegeven door D r G. KALFF•
Groningen, J. B. Wolters, 18c.o.
Inhoud : Een Esbatement van den Schuyfman. Historie van
Piramus en Thisbe. Esbatement van Hanneken Leckertant. Tspel
van Sinte Trudo. Fen spel van Tcoren. Een batement van den
Katmaecker.
Vrij belangrijk voor de geschiedenis van het oude tooneel en
van de rederijkers in het bijzonder mag deze uitgave genoemd
worden, en des te belangrijker daar er zoo weinige stukken van
dien acrd tot ons zijn gekomen. Veelal moesten de geschiedschrijvers van het tooneel zooals Dr Schotel, Willems, Serrure, Vander
Meerssh, De Vlaminck, enz. zich bepalen tot het opgeven der
titels van de splen, of van eenige rekeningen daaromtrent bestaande;
hier wordt ons echter de tekst zelf van verschillende omvangrijke
spelen medegedeeld, zoodat wij een blik te dieper kunnen slaan
in het wezen en de inrichting van het Nederlandsch tooneel uit
vroegere eeuwen. Zooals de uitgever in zijne inleiding meldt, zijn
al deze spelen, buiten dat van Sint Trude, atkomstig uit het archief
der oude rederijkkamer « Trou moet blycken » te Haarlem.
Edoch meest alle behooreu niet enkel tot eene of andere
kamer in het bijzonder maar wel tot de algemeene geschiedenis
der rederijkers. Het was immers destijds de gewoonte dat stukken van eenige innerlijke waarde, zelfs zonder dat zij in druk
verschenen, van de eene kamer aan de andere meegedeeld en
aldus op een aanzienlijk getal plaatsen opgevoerd werden. Zoo
zien wij aan het einde van het « Esbatement van den Schuyfman »
dat de rederijkers van Thienen met dit geschreven spel « den

(n) Men moet hier dewijl verstaan 11et woord wij1 is eigenlijk --= terwijl .
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hoogsten prijs gewonnen hebben. anno 1504. » Het zou dus geenszins te verwonderen zijn indien dit spel van de Belgische Kamers
afstamde en na verschillige tooneelreizen in Nederland, eindelijk
bij de handschriften van « Trou moet blycken » ter rust neergeleid ware.
Zoo is het ook wel eenigszins gelegen met de a Historie van
Piramus en Thisbe ». Edoch hier is het veel meer het them zelf
dan wel de bewerking die tot de algemeene geschiedenis behoott.
Piramus die zich ter flood brengt omdat hij zijne beminde Thisbe
door een wild dier verscheurd meent, is eene der geliefde middeleeuwsche legenden waarvan in alle letterkunden sporen te vinden zijn.
Eene bewerking van Piramus en Thisbe werd geleverd door
Mathias Casteleyn, den « excellenten poeet » van Oudenaarde
deze bewerking zal hier te lande meermaals vertoond zijn geweest;
wij vinden onder andere dat zij gespeeld werd in het begin der
zestiende eeuw door de « ghesellen » van Deynze (Vad. Museum
V. 12-13 ).
In het Esbatement van Hanneken Lekkertant wordt de
neiging gegispt der moeders die de kinderen aan allerlei lekkernijen gewennen en aangetoond hoe dezen er eindelijk met schande
van afkomen. Het spel werd gespeeld bij de Violieren van Antwerpen « in dic feeste der Lelien in Diest a s 1541 en hebben den
oppersten prijs gehadt, fecit Jan vanden Berge. »
Het spel van Sint Trudo verreweg het omvang- en belangrijkste is uitgegeven naar een handschrift der Universiteit van
Luik. Dr Kalff getuigt ervan dat het merkwaardig is in de
geschiedenis onzer Letterkunde omdat het van al de gedramatiseerde heiligenlevens, eertijds door de rederijkers in zoo grooten
getale vertoond, bijna het eenigste tot ons is overgekomen.
Het werd vervaardigd omtrent het midden der zestiende eeuw
door Christiaen Fastraets, Dominikaner monuik te Leuven en geeft
ons een helder gedacht van den tooneeltoestand dier dagen.
Sint Trudo, de held van het tooneelstuk, is de patroon van
de abdij en de stad van lien naam. Van zijne geboorte of werd
hij bcvochten door de helsche geesten die als een voorgevoel
hadden van zijne latere deugdrijke daden. Het spel is een gedurig
tafereel van den strijd tusschen de booze geesten en den Heilige.
Uitgezochte rederijkerskunstigheden, langdradige gesprekken, menigvuldige platheden van taal ei gedachten kenmerken het spel, dat
overigens niet van eenige handeling is ontbloot en zelfs verheven
tooneel en bevat.
Over de tooneelinrichting zelf is er menige, kleine bilzonderheld uit te leeren.
In eene inleiding van XIX bl. en eene korte bijlage geeft
Dr Kalff nog verschillige zaakrijke aanteekeningen nopens deze en
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andere stukken, die te zamen met den hier uitgegeven tekst in
niet geringe mast zullen bijdragen tot de verdere kennis van ons
E S. s.
Owl Nederlandsch tooneel.
Olivier Cromwell. Eene historische studie, door Mr. W. H.
Amsterdam. G. H. Priem, 1891.
Dot boek van J o bladzijden (over druk van De Gids, 189o)
biedt ons wel nieuwe ontdekkiogen utt de bionnen afgeleid,
maar wel eere met overleg, gezond verstand, onzijdigen zin, in
keurigen stijl geschreven overzicht aan van Cromwells trachten,
zijne raadselachtige handelingen, enz., naar aanleiding van J. Allanston Picton, Oliver Cromwell, The man and his mission, Frederic
Harrisson (uit « Twelve English Statesmen a), en F. D. Palgrave,
Oliver Cromwell, the Protector, an appreciation based on contemporary evidence.
De schrijver merkt in de schets van het karakter des staatsmans op, dat wij dezen allerminst moeten verdenken van die verdraagzaatnheid in godsdienstzaken, welke voortspruit « uit liefde voor
de verdraagzaamheid zelve, uit het besef dat het geloof van den
naaste, zoolang er geen reden is om de oprechtheid ervan in
twijfel te trekken, evenveel eerbied verdient als het eigen geloof.
Dit laatste besef is bij Cromwell zeer zwak geweest... » ...Hij kan
moeielijk gezegd worden zelfs den meest alledaagschen eerbied te
hebben gehad voor de godsdienstige gevoelens van andersdenkenden (79 ... Cromwell, « die zijn Pailement weinig ontzag,en zich om
de wet niet veel bekommerde »... bepleitte (met de zijnen) warm
« de vrijheid voor iedereen om van elke kerk onafhankelijk te
zijn, maar hij kwam er niet toe om ook aan die kerken volledige
vrijh-id te geven »... De flood des konings moet aan dweeperij
worden toegeschreven (49). Verder blijkt het volkomen dat
Cromwell zich in zijne laatste dagen over de toekomst van zijn
yolk volstrekt niet bekommerde

DE BEAUFORT .

De la liberte individuelle et corporative et de l'influence
de l'Etat en matiere economique, par AUG . ,IONCLAIR. Grenoble,
Baratler et Dardalet.
De schrijver zegt niet te veel, wanneer hij beweert dat zijn
boekje (116 bladz.) de belangrijkste en moeielijkste vragen der
staathuishoudkunde behandelt.
Welke zijn de grenzen der vrijheid op het gebied van handel
en nijverhetd? Kunnen wij onvoorwaardelijk vrede hebben met
de gemakkelijke theorie der vrije ruffling, welke het laisser-faire
en laisser-passer, als het geneesmiddel van alle maatschappelijke
kwalen, als de bron van alle nationale welvaart huldigt? of is het
nuttiger den vrijen arbeid de kluisters vdn het staatstoezicht, van
de bes.-herining en het monopolie aan te legge-, op het gevaar of
van den ondernemingsgeest van enkelen tut te dooven, en de
economische ontwikkeling te streinmen?
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In hoeverre moet het den burgers vrtj staan z ; ch te vereenigen,
-om door onderlinge sainenwerking ondernemmgen tot stand te
brengen, welke de krachten der enkelen te boven gaan ? Het
werken met vereende krachten, zoo rijk aan vruchten voor het
goede, is niet minder vruchtbaar voor het kwaad. De vijanden
der maatschappelijke orde hebben zulks begrepen, en de onbeperkte vrijheid aan het kwaad verleend benuttigd, om hunne
.dwaze hervormingsplannen voor te bereiden en uit te voeren. Heeft de
Staat geen rechten en plichten in de vragen, welke de volkshuts•
houding betreffen? Moet hij lijdelijk de ontwikkeling van den
maatschappelijken arbeid en rijkdom gadeslaan, of bemiddelend
•optreden om regels en grenzen te bepalen ? Is hij verplicht de
rechten van alien, en vooral der kleinen en zwakken te waarborgen
en te handhaven?
Deze vragen zijn voorzeker van groot gewicht, en verdienen
alter aandacht, voornamelijk in onze dagen van hevigen strijd
tusschen rijk en arm, werkman en kapitaal. Men vergeet echter
le dikwijls dat hunne oplossing niet in dag- en weekbladen gevonden
wordt, maar eene ernstige studie der beginselen vordert, welke
men zich noode getroost. Van daar, of wel volslagen onwetendheid,
-soms ook bij hen, welke geroepen zijn anderen voor te lichten ;
of een oppervlakkig oordeelen, dat oorzaken met gevolgen verwisselt, zich door den schijn laat verleiden om feiten, toestanden
,en wetten aan te prijzen, die de ware volksbelangen in gevaar
brengen.
De schrijver geeft aan de hand van den bekenden P. Taparelli,
die op zijne beurt het voetspoor van den H. Thomas drukt, de
grondbeginselen van het natuurrecht, in wier Licht deze belangrijke vragen moeten beschouwd en opgelost worden.
Artikel I. Inleidende beschouwingen. De vrijheid op economisch
.gebied. De zedelijke en maatschappelijke orde.
Art. II. Hooe.stelling welke de vrijheid bepaalt.
Art. Ill. Toepassing dezer stelling op de persoonlijke vrijheidArt. IV. De vrijheid der zedelijke lichamen en vereenigingen.
Art. V. Toezicht van den Staat op het gebied van handel en
nijverheid.
Art. VI. Gevolgen van dit toezicht.
Art. VII. Schets van den t nvloed van den Staat op de
economische vraagstukken.
Wie met aandacht deze zaakrijke bladzijden leest, zal den
gulden niiddenweg afgebakend vinden tusschen het stelsel, dat de
bijzondere nijvcrheidsbelangen hunnen vrijen loop laat (laissez
faire, laissez passer), en alle inmenging van den Staat veroordeelt,
en het overdreven beschermingstelsel, dat alle verbetermg en hell
Yan den Staat verwacht. Het eerste is blijkbaar onmachtig tegenover de steeds toenemende heb- en gewinzucht van het kapr.aal,
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en het verflauwen der naastenliefde; het tweede dreigt de vrijheid in de hulpbrengende armen van den bemoeialachtigen Staat
te versmoren, en loopt floodzakelijk op socialisme uit.
De vrijheid is geene losbandigheid; zij bestaat niet in het
onbelemmerd toegeven aan onze hartstochten, zij bestaat in het
veilig en ongestoord genot van onze rechten. Wanneer ieder
binnen de grenzen van zijn recht kan beschikken over zijne
krachten en z'jn vermogen, zal de vrijheid heerschen; zij zal
bloeien zoolang niemand belet wordt, zijne plichten en rechten,
welke met geen hoogere rechten in botsing komen, ongestoord
uit te oefenen.
De moderne staathuishoudkunde zoekt te vergeefs deze vrijheid te verwezenlijken, omdat zij haar begrip vervalscht, en zich
in de keus der middelen bedriegt. De onderlinge strijd der belangen
kan voor een oogenblik goede gevolgen hebben, maar in stede
van algemeene welvaart te kweeken, leidt hij onvermijdelijk tot
rechtschennis, armoede, losbandigheid en dwangmiddelen.
Niet het eigenbelang, maar het recht vormt den grondslag
der economische vrijheid, omdat het recht alleen eene wederzijdsche verplichting baart, en tie vrijheid in de zedelijke orde haren
steun moet vinden.
Tot voorbeeld, laten wij het oordeel volgen van Stuart Mill,
den gevierden economist der liberale school, over de verhouding
tusschen de vrijh eid en het gezag.
« Een deel van ons leven, zegt Mill, moet beveiligd zijn
tegen alle toezicht van onzen evenmensch, en van het openbaar
gezag. Wie den minsten eerbied heeft voor de vrijheid en waardigheid van den mensch zal bekennen, dat in ons bestaan een
gesloten hoekje, een heiligdom is, onttrokken aan de onbescheiden
tusschenkomst der overheid. Wie zal dit verboden en afgezonderd
gebied bepalen ? Het bevat, mijns dunkens, alle inwendige en
uitwendige handelmgen, zoolang zij de belangen van anderen niet
raken, of enkel een' zedelijken invloed uitoefenen. Op het gebied
van het geweten, der gedachten, overtuigingen en daden, welke
geene onaangename of schadelijke gevolgen hebben voor anderen,
is het de plicht der regeerinp hare meening te verkondigen over
het goede en het kwade, over het loffelijke en laakbare, zonder
evenwel aan het publiek hare zienswijze te willen opdringen. »
Wij willen niet vragen of de nevelachtige uitdrukkingen
« een deel van het leven », « een omheinde of ommuurde plek »,
« een heiligdom », van heldere en wetenschappelijke begrippen
getuigen, maar wijzen op het gebrekkige en tegenstrijdige van
deze leer. Het onbescheiden toezicht is verboden binnen den
veiligen hoek, maar is het rmorloofd buiten dezen hoek? en
wanneer het nooit geoorloofd is, waarom een afgesloten heiligdom
gezocht? Wanneer wordt dit toezicht onbescheiden? Met de eene

BOEKEN KENN IS.

419

hand wordt de vrijheid verleend, met de andere geweigerd. De
Staat bekomt het recht als zede- of tuchtmeester op te treden,
als bestuurder van gewetenszaken. Daarbij komt dat de vrijheid
wordt toegestaan mits hare gevolgen niet onaangenaam, noch
schadelijk voor anderen zijn. Wanneer het dus mijn buurman
mishaagt dat ik een lakenjas draag, of een pleziertochtje in een
rijtuig maak, zal de Staat het recht hebben mij te dwingen om
een' linnen kiel aan te trekken, of te voet te loopen. 0 die
liberale vrijheid en wijsheid !
Wanneer zal de staathuishoudkunde den dwaalwe g, van het
materialisme, en zoogenaamde utilitarisme verla ten, om tot
christelijke beginselen terug te keeren? Daartoe wordt niet vereischt dat zij hare vorderingen laat varen, en de oogen slut voor
het licht, dat de hedendaagsche wetenschap op het ontstaan en
de verdeeling van den maatschappelijken rijkdom werpt; zij
dwaalt niet in het onderzoek der waarheid, maar in het bekrompen en verkeerde doel dat zij beoogt ; in het ontkennen van de
hoogere bestemming van den mensch, in het verwaarloozen der
middelen, welke uit deze bestemming voortvloeien. Daarom zijn
hare theoretische verklaringen onvolledig ; hare praktische wenken
krachteloos; hare stellingen in strijd met de zedelijke orde.
Waarom den mensch niet beschouwd in het licht der christelijke
wijsheid, welke hem aan het hoofd der schepping plaatst, ten
einde in het zweet zijns ainschijns zijn tijdelijk welzijn, maar
boven alles zijn eeuwig en bovennatuurlijk geluk te bewerken ?
Ten slotte zij de staathuishoudkunde den jongen Vlamingen
aanbevolen, als een uitgestrekt, nauwelijks ontgonnen veld, waarop
lauweren te plukken zijn, want de goede, degelijke, in onze taal
geschreven werken kunnen wij op de vingers tellen.
Dr. A. DUPONT.

Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet von Carl Jos.
von Hefele, fortgesetzt von J. Cardinal HergenrOther. Neunter Band.
Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung, 1890, VIII en
972 blz. gr.-8°, fr. 12 u /2, gebonden, fr. 15.
Wij kennen de wijze van werken des beroemden schrijvers van
de Conciliengeschichte. « Mit ruhigem Kopfe » en gezond oordeel
schildert Hefele voet voor voet voorttredende, het beeld der kerkvergaderingen tot aan het midden der 15' eeuw in samenhang en met
levendige kleuren.
Vele lezers zullen zich door dit boekdeel van Hergenrother
nog meer dan door de daaraan voorafgaande aangetrokken gevoelen,
dewijl de gedachten die wij nog om ons heen bespeuren talrijker
daar in opduiken. Het bevat het 52" boek der geheele geschiedenis : Vorgeschichte des Concils von Trient. 1 en 2. Luthers veroordeeling en verschijning te Worms. 3. Het Lutherdom onder Adriaan VI.
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4 en 5. Clemens VII. 6. Zwitset land. 7. Augsburgsche Confessie en
Neurenbergsche go lsdienstvrede. 8 en 9. Clemens' einde. Paulus III. Bewijsstukken.
Wij behoeven ter nauwer nood te zeggen dat meesterlijke
klaarheid en juistheid, alsrnede overvloed van toelichtende kundigheden bier, evenmin als in de vorige deelen, ontbreken. Leo X
wordt uitsluitend naar zijne handelingen van dadelijk ketkelijken
aard en niet als kunstmeceen besproken. Daar de zwakheid des Pausen
meer in nevenzaken dan in de hoofdzaak zijns pontificaats te
zoeken is, verschijnt dit hier in een schitterend licht ; terwijl
wij den Paus wegens zijne onbedachte overdrijving van den heide
schen smaak in letteren en andere kunsten strenger zouden beoordeelen. Deze zwakheid trok geesten aan zijn hof, welke meer
waarborg gaven van kenners der heidensche oudheid dan van den geest
der H. Kerk te zijn. Van velen dezer snort mannen oogstte de
Paus slechts ondank. Aan 't einde zijns levens schtjnt Leo van zijnen
overdreven zin voor de heidensche beschaving terug gekomen te zijn.
Men verhaalt vrij algemeen (bl. 269) dat de pans aan vergif is
gestorven. Adriaan VI kwam om, dewijI hij streng was — geen
heidenschen zin had, en de beelden der oudheid als halve afgoden
beschouwde. De Romeinen waren moeilijk te bevredigen I
De heidensche beschaving schijnt het geheele pausdom te hebben
willen behee rs chen of vernietigen Dat het den pausen tijdelijk
over het hoofd wies, is ontegenzeggeltjk.
Overigens kunnen wij ons in deze bladen niet zoo uitvoerig
als wij wel zouden wenschen nit, dit belangrijke werk bezig houden,
dewijl het met onze eigenlijke beschavingsgeschiedenis niet veel
aanknopingspunten biedt.
Zelfs de Synoden worden in dit boekdeel niet uitvoerig behandeld.
De schrijver verwijlt bijzonder bij politische en theologische punten,
welke voorzeker van het hoogste belang zijn, die wij echter in eene
geschiedenis der concilien minder dan in die van het protestantisme
zouden verwachten.
Wij vinden hier in groote, sprekende trekken het kerkelijk
treurtafereel der zestiende eeuw uiteengerold, en dus de groote
beweging geschilderd die toenmaals de wereld beving.
De werken van Jansen en Pastor over ditzelfde tijdperk worden
hierdoor vollediger gemaakt. Deze schriften passen geheel bijeen
voor de grondigheid der onderzoeking.
Wij verwachten nu de geschiedenis van het Conctlie van Trente,
waarvan dit deel de voorberetoling vomit. Helaas, pie schrijver kwam,
sedert het verschijnen van dit 9 e deel, te sterven.
Mogen de volgende deelen aan even kundige hand worden
toevertrouwd.
De Hand aan den Ploeg, door M. M. S. Leiden, T. J. Kousbroek. 15 bl. 80 7 centen, too ex. tegen 6 centen, enz.
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Deze oproep is eene waarschuwing tegen de verleidelijkheden
der nieuwerwetsche zeden.
« Men verwart geluk en genot met elkander, en door te jagen
naar 'ingenot sluit de mensch zich zelven den weg of om tot het
geluk te komen. »
Men plege het huiselijk leven. Te Amsterdam gaat dit meer
en meer achteruit. Ziedaar de hoofdgedachte van dit nuttige boekje.
Histoire de la litterature francaise. Moyen-age et XVI e siecle,
par l'abbe STIERNET . Lierre, Van In & 0); Bruxelles, Ramlot,
1891. i 3o blz. 8'.
Wij hebben bier een boekje voor ons, wat alleen eene handleiding bij het onderwijs wil zijn. Daartoe is het hoogst aanbevelenswaardig. In volledigheid beantwoordt het aan den wensch,
en is in beknopten vorm geschreven.
Dat men bij vele zaken de uitlegging des leeraars noodig
heeft, spreekt van zelf, en is geene fout; b. v. bl. 36 : « L'essor
brillant de la poesie frarcaise s'arréte au XIVA siecle », en bl. 75 :
« Les debats religieux et politiques qui remplissent le XVI e siecle
presque tout entier, eurent pour la langue francaise un effet heureux... Peu a peu la langue se faconna a l'eloquence, a l'expression des idees philosophiques et des sentiments eleves. »
De schrijver spreekt in 't eerste hoofdstuk der Renaissance
(bl. 6o) over de algeireenheid van 't gebruik der fransche taal,
zoowel in andere landen als in de Nede: landen. - ij haalt de bekende woorden van Adenez aan, die het aanleeren van 't fransch
« ens el Tyois pais 0 eene gewoonte noemt. Wij kunnen er bijvoegen dat de Nederlandsche kronijkschrijver Melis Stoke van den
hollandschen Graaf Fioris V sprekende vermeldt, dat hij fransch
leerde. Daaruit volgt met dat de nederlandsche taal niet als hootdzaak, het fransch als bijzaak werd beschouwd.
Welke geschiedschrijver zou vet halen dat men in Duitschland
Duitsch, in Spame Spaansch enz. onderwijst? Adenez en Melis
Stoke spreken van de gewoonte des adels eene vreem d e taal aan
te leeren, behalve de gewone vakken die een jongeling moest kennen.
Het boekje van den beer Stiernet zal ook in Frankrijk met
groot gennegen gekend en bestudeerd wol den, want het standpunt
des schrijvers is niet bijzonder Belgisch. Ook toont hij in de fransche geschiedenis thuis te zijn en meerdere schrijvers d'outre-Rhin te
hebben gelezen. Het handboek wordt hiermede hartelijk aanbevolen.
Geschichte der Deutschen Kunst. Beilin, G. Grote'sche Verlagshandlung, 1888-1891, in fo.
Nu ligt dit prachtwei k geheel volledig, in vijf afdeelingen, voor
ons : de Bouwkunst, door R. Dohme; de Schilderkunst, door H.
Janitschek ; de Beeldhouwkunst, door W. Bode; de Koper- en Houtsneekunst, door C. von Lifizow; de (meer) Industrieele kunst (Kunst-
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gewerbe), door S. von Falke. Met aflev. 37 tot 39 van dit laatste
gedeelte is het werk gesloten.
Alle soort uitvoerig bewerkte meubelen, schalen, vazen, fijn
bewerkte stollen, kachels, boekbanden en zelfs glasschilderingen
worden tot deze laatste rubriek gerekend. In hoe verre dit juist of
onjuist is, zullen wij bij eene nadere gelegenheid bespreken. Het
zij bier genoeg, nog eens te melden, hoe ook dit gedeelte des
werks met de grootste zorg, in de fijnste uitvoering is bewerkt.
De laatste afleveringen bevatten de beschrijving van voorwerpen
uit de achttiende eeuw, tot op het jaar i800.
De prachtige ijzer en deur der Jezuletenkerk te Mannheim
is de laatste plaat buiten den tekst. Het laatst afgebeelde voorwerp is eene beschilderde schaal, uit het Oostenrijksch museum
te Weenen.
De Weensche porseleintabriek weri, in de achttiende eeuw,
onder de leiding van Sorgenthal, zeer beroemd — eene ware kunstwerkplaats. Vele harer arbeiders kunnen (op middeleeuwsche wijze)
gerust kunstenaars genoemd worden .
Doch, zoo getuigt voc Falke, « onder de versiering lijdt de
vorm der voorwerpen. Daarin onderscheidde de Sorgenthalsche
fabriek zich juist van de Engelsche Wedgewoodsche, in 1763
gegrond. Hier was het de vormschoonheid die zegevierde , in
Weenen niet. Bij voorwerpen welke in de eerste plaats van alle
kanten gezien en betast worden, moet, zonder eenige bedenking,
de vorm voorgaan, versiering en polychromie zich daarnaar schikken.
Over dit onderwerp nader.
Zoo merkt von Falke dan ook zelf op, dat het begrip der ware
schoonheid eigenlijk in de zoogenaamde « kunstindustrie » der achttiende eeuw afnam. « Gesmeed ijzer moest wijken voor gegoten, glas
werd als porselein beschilderd, het porselein als ware 't hout, door hout
beeldde men leder af, enz... Eene grondelooze verwarring ontstond,
waardoor alle belangstelling des publieks voor deze soort kunst
verloren ging. Men wendde zich tot de werktuigkunde en de
natuurkunde van den nieuwen tijd.
a Doch, » zegt de schrijver, « de behoefte aan schoone vormen
laat zich in den mensch niet dooden », de tweede helft der negentiende eeuw is daarvan het bewijs
Wij hebben eerbied voor zulke gezonde sc ho on h ei d sbegrip pen en wenschen aan Grote's onderneming de grootste verspreiding, den wel verdienden dank van een erkentelijk publiek. De prijs is
buitengewoon laag voor een dergelijke onderneming.
ALB. TH.
Arti et Industriae. Wij hebben een proefnummer onv?Angen
van een Aldus getiteld « tijdschrift rewijd aan ce bevordering der
kunstnijverheid in Nederland. » Een jaargang bestaat uit vier
afleveringen, 2 vel 40 met 4 platen, en kost fl. 6. — De uitgevers
zijn Mouton & C°, te 's Gravenhage, Herder0straat, 5.
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De poging om den kunstzin te verbreiden en het hand werk te
veredelen moet toegejuicht worden.
Wat de uitdrukkingen « kunstindustrie, » « kunstnijverheid, »
« kunstindustrieele onderwerpen » en Berg. betreft, daarop hopen
wij bij gelegenheid terug te komen.
Ook willen wij, daar het doel der onderneming uitmuntend is
de eerste aflevering niet aan eene kritiek onderwerpen, en spreken
alleen de hoop uit dat de vrijheden, waarvan in het eerste artikel
gewag gemaakt wordt, Been voorwendsel worden tot luiheid en
bandeloosheid, gelijk het in de sehilderkunst tegenwoordig al te
zeer geschiedt. Wij zullen verdere afleveringen afwachten, maar
RED.
bevelen het tijdschrift al reeds met waar genoegen aan.
Der vlamische Sprachstreit von D r Jur. ADOLF PAUWELS.
Antwerpen. De schrijver verzoekt een plaatsje ter aankondiging
van dit artikel, getrokken uit den Globus (D. 59, n° 12). Wij staan
dit met genoegen af.
Wij ontvangen dit schriftje op oogenblik der afsluiting van
de Juliaflevering. Om den geeerden heer niet twee maanden te
laten wachten, kondigen wij bier zijne studie aan.
De schrijver geeft een goed overzicht van de beweging ten
nutte der nederlandsche taal in Belgie. gedurende de laatste jaren.
Twee hoofdpunten worden echter door den warmen verdediger
der nationale zaak over het hoofd gezien, Ten eerste, al wat er
op de meisjesscholen n i et voor de vlaamsche belangen wordt
gedaan ten tweede, hoe zeldzaam men zich met de studie der
taal en letteren van de voorvaderen bezig houdt. In dat opzicht
kan er van « Reuzenschreden » met gesproken worden, maar
wel van geestdrift!
Zoolang de kinderen van moeders schoot af het nederlandsch
met verachting leeren aanzien, is de gewenschte ommekeer nog
ver te zoeken.
Beitrage zur Geschichte der decorativen Skulptur in den
Niederlanden, wahrend der ersten Halfte des XVI. Jahrhunderts,
von Dr RICHARD GRAUL. Leipzig, E. A. Leemann, 1889 55 blz.
Dit leerrijke boekje, hetwelk deel uitmaakt van de vcrzameling
Beitrage Tur Kunstgeschichte en daarvan n° to der tvceede reeks
is, schiet lichtstralen over de geschiedenis der beeldende kunst in
de Nederlanden, die menigen in 't donker schwadronirenden Don
Quichot der zoogenaamde Renaissance op het rechte, natuurltjke
pad der edelste volkskunst moge teruglichten.
Twee hoofddenkbeelden worden in deze beknopte, doch rijk
met voorbeelden versierde verhandeling ontwikkeld. Ten eerste
De invloed der Nederlanders op de ontwikkeling der bouwitunst
in Spanje is veel grooter dan men meestal gelooft, en die vloed
steeg op het hoogst in het midden der zestiende eeuw. Ten tweede :
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De Nederlanders hebben zich nooit hats over kop in dc, beweging
der Renaissance gestort, zich nooit door de alle overleveringen
van vroeger eeuwen bespottende, alles overweldigende en vernietigende hartstocht voor heidensche kunst laten medesleepen, tot
eene volkomene miskenning van eigen volksaard, eigen bodem,
eigen luchtst reek.
Wel werken bouwvormen der voorafgaande eeuwen aanvankeltjk grootendeels verworpen, doch men coquetteerde slechts een
tijdlang met hetgeen in het zuiden gesch i edde; men volgde slechts
gedeeltelijk de aldaar sedert de 15 e eeuw ontworpen voorbeelden,
om weldra (vooral wat geest en vorm der versierende beeldhouwkunst betreft) terug te keeren tot aanwending van meer
natuurlijke en eigenaardige wijze. Men ziet dit in Kortrijk, in
Walcol In, in Brugge, ,in Zutphen, in Breda.
« Het tijdperk der latere renaissance is g o th teker dan dat
wat onmiddellijk op den bloeitijd der gothiek volgt, welke, veel
meer dan een later tijd, italiaansch trachtte te zijn » (bi. 46).
De schrijver is volkomen op de hoogte van zijn onderwerp.
En moge men met eenige onderdeelen zijner rederieering niet
instemmen, zijn werk verdient in Noord- en Zuid-Nederland algemeen gekend en behartigd te worden.

paattuerh.
Oeuvres de J. Portaels, publiees sous la direction de Pieter
D'Hondt, bibliothecaire-adjoint a l'Academte Royale des Beaux-Arts
et Ecole des Arts Decoratits de Bruxelles. — Bruxelles, Dietrich et Co.
Premiere livraison, fr. 25.
Men kondigt met een waar genoegen zulk werk van eenens
ernstigen, ervaren, beroemden kunstenaar aan.
De werken van Portaels zijn algerneen gekend. Zijn kunstwerkplaats, voorheen die van zijnen schoonvader Navez, is sedert dozijnen
van jaren gezocht en vereerd. Door Portaels' ambt, als leeraar en
bestuurder der koninklijke academie van schoone kunsten en der
school voor Arts decoratifs, was zijn invloed ten allen tijde uitgebreid
en duurzaam.
Het bovengenoemd werk zal Portaels' voornaamste schilderijen
teruggeven, bestaande A. uit eene reeks van enkele figuren, B. uit
herinneringen dan zijne reizen in Mar 3kko, Hongarde en de Oostersche
landen, c. uit voorstellingen aan de gcwijde geschtedenis ontleerd, en
D. uit eene reeks van schilderijen en teekeningen, getiteld : Autour
du Calvaire.
De eerste aflavering is verschenen. Zij bevat 1 0 Zeven heerlijke
vrouwentiguren : Magdalena, het kruis met innighzid omarmend,
L'Appel, La tireuse de cartes en Maraudeuse, alle drie oostersche
vrou ..tntypen, vervolgens : Mignon, Laure, Norga, drie typen
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van minder hartstochtelijken, maar liefelijken card, vol natuur,
leven en edelen zin (distinction). 20 Drie voorstellingen uit het Lijden
0. H. naar teekeningen : Eene kruisiging. De terugkeer van den
Calvarieberg, en de Boockchap aan de herders. Deze drie platen
munten vooral uit door innigheid van gevoel, stoutheid van voorstelling en kleurrijkheid van effect.
De platen meten ongeveer 770 cent. en de rand, 400 cent. De
uitvoering daarvan (deels phototypie, meer nog photogravure en
hiliogravure) is opgedragen aan de firma E. Aubry te Brussel.
Het werk zal in vijf afleveringen tegen den prijs van fr. 125
verschijnen. Wij wenschen daaraan van harte de grootste verspreiding
toe. Een sierlijk omslag is verkrijgbaar tegen fr. to.

fOriothoefien.
P. Noordhoff, te Groningen heeft uitgegeven :
Losse Schetsen over Nedei landsch Oost-Indie. Leesboek voor
School en Huis, door R. Brons-Middel, onderwijzer aan de Depoksche
school 95 blz. Prijs : 3o centiem.
Leerrijke bijdragen over het land en het yolk.
Id. Volledige taalcursus. Een beproefde methode van grondige
taalstudie voor de hoofdacte en andere examens, naar aanleiding
van gedichten der voornaamste Ned. Dichters der 19 8 eeuw, door
J. E. K. Van Wijnen, Hoofd der school te Willige-Langerak, 27o biz.
fl. t,5o, 3 franken.
De taallessen zijn ernstig en practisch. De vragen rnaken de
studie recht levendig.
De Genestet, Bilderdijk, Potgieter, Staring zijn bier vooral
vertegenwoordigd. De afwisseling had wel iets grooter kunnen zijn.
Id. Vaderlandsche geschiedenis voor de hoogste klasse der
lagere school, door T. Plum. 132 blz. 3o centiem.
De gebeurtenissen worden in dit boekje met eene zekere onzijdigheld verhaald ; doch er zijn daaronder die eerst door 1/41e kennis van het
staats-, yolks- en strafrecht onzer voorouders kunnen geschat worden, daarom verlangt de tekst uitlegging.
Id. heeft verder nog een aantal werkjes tot het aanleeren van
lezen en schrijven, teekenen, aardnjkskunde enz. uitgegeven, wier
kennismaking zeer aan te bevelen is. Het leerboek van Van Zanten,
over het Boekhouden verdient daarneven eene warme aanbeveling.
Prijs f 2,25 of 4 1/2 franken.

3nQoutt Batt tiibArifttn.

Belgie.
Art moderne. Mai-juin. Le rdgne du silence, par G. Rodenbach.
G. Kahn : A propos de Shylock. Haulleville : E. de Rossi. Couturier : Daniel Valgraive. Lemonnier : Les repres. du Mille. Le ct•
de Mun . La creation du diable, par Nyst. Henry de Rêgnier :
Nell Horn au theatre libre.
Belfort. No 6-7. De Potter : Redding van Brugge. Scheerlinck :
Galilei. Schrijnen : Beets als dichter. Vanden Gheyn : St.-Michielkerk,
te Gent. Joos : Natuurbeschrvingen. Kerkhofs : G. Wendelen, vl,
sterrek. der 17 e eeuw.
Biekorf. Nos 8 .. 1 1, Ter zee, eon zee, op zee. Mikroben of levelingen. Anseghem. Nog eerie Reliq. v. h. hi. bloed te Brugge ;1050.
Germ, tweeklank ai. De doorenhagy d. G. Gezelle. Schiere kraaien,
schiere monniken, bonte papen. Legende v. Kortrijk. Beeldspreuken.
Federation artistique. N" 28-36. La cause et l'effet psycho!,
en musique, Cinq lettres intimes de Roland (le Lattre. Les math&
mat. ds. l'art music. Une Danse macable en Flandre, L'art monumental.
Aucien dessin, illustration du roy me de Portugal. Salon de Paris.
Guide musical. N" 18.23. Affinites natur. ou 61!ctives en fait
d'idées music. Le festival rhenan. La messe en si min. de Bach. G.
de la Hele, maitre de chapelle de Philippe h.
Loquela. N's 4-c. Bedeien, bek-af, beug, brilsteerten, dommelik, znbrave, kachteWne, lamboozzen, maarreks, wiedzuchtig, dooblt,
fokk2melk, kallefateren, nareden, ruwlopte, sussen, dize, drubbelen,
fiokkedgze, inmulteren, kaaze, kady.zen, lokkedutte, mokkedy'ze, roerenamoeze, stommelinge, vlete, vlote, teelte, rulder.
Museum (Nederl.). D. 33. N e's 1-2. Mac Leod : Ov. Lymbiose.
Bergmann : Herinner. aan J. F. Willems en Willem 1, en de
omwentehng v. 1830. De Vreese : Haerynck's Boendale.
Revue de l'Art chratien. II. 3. Muntz : Les arts a la cou
des Papes du 14e s. Mordtmann : Topogr. de Constantinople. La
cloche de Chantecorps. L'egl. N.-D. et l'HOtel-Dieu de Beaune.
Venise, ses arts decor. et ses muse-es, p. E, Molinier. Fondeurs de
cloche's Nivernais ay. 1790, p. Boutillier. Hist. du luminaire dep.
Pipoque romaine, p. D'Allemagne.
Revue benedictine. Avril-mai. La langue parlee p. Jesus et ses
apOtres. Dom Hub. de Soetendael, abbe de S t lrond (1638). Un
saint de Maestricht rendu a l'histoire. Regeste de Bern. Ayher, abbe
Flu Mont Cassia. L'auteur du micrologue
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Revue Generale. Mai-juin. Belmont : t Th. de Banville. Woeste :
Mêmoires de Talleyrand. Gonne : L. Windthorst. De Monge : La
Renaiss. d. lettres en Belgique. Verhaegen : Sêquestrat. monacales.
Legrand : L. Veuillot. Woelmont : Mceurs wallonnes : l'arbre de
justice. Kaiser : Shakespeare et Rossi a Bruxelles. Grzselidis au That.-Fr.
Toekomst (De). Nos 4-6. De Mont : Tentoonst. v. werk. des
Primus v. Rome : C. Montald. Gittëe : Japansche sprookjes. De Cock :
Multatuli. De Mont : Jonge duitsche dichters : Th. Fontane, Vercoullie : Vondel p. C. Loo.en. Verwijs : Pennon's Woordenly'st. De
Mont . G. Segers' Vondel. Lafontaine nedeil. nagenjmd d. De Bie.
Grisebach's Der neue Tanhduser. Een satyre op het high-life eener
provintiestad. De Mont : De gezusters Loveling.
Volkskunde. N°' 4-5. Gittee : Volkshumor in geestel. zaken.
Greinz' Tiroler Schnadahlipfeln u. Volkslzeder. HOrmann's Hausspriiche aus d. Alpen. Antwerpsche Keldermondvertellingen. Kaufmann's Deutsche Illythologie. Sloet's De planters i. h. germ. yolksgebruik.
Vlaamsche School. De schilder v. Uhde en zijn werk, bl. 29,
De Antwerp. drukk. Hans v. Remunrl e. H. Leys, 77. W. Geets,
65. Hendrik de Cort 0744 68. L. et P. Leoni, .sculpt. de Ch. V
et Phil. IL, p E. Pion, 87. Matsys's portret. Teekening v. P. de
Vos, 90. Brans' Gediehten, 95. Nabur Martins (5448) muurschilderingen
te Gent, 97.
Volksleven (Ons). N" 5-6. Volksgeneeskunde. Bijdr. tot d.
dietschen taalschat. Etudes traditionnistes, p. A. Lang. De duivel 1.
het volksgeloof. Oorspr. v. Heyst-op-d.-berg. Les eping-les, 1. aig. et
1. clous ds. 1. pratiques superstzt., p. v. Bastelaer.

Nederland.
Dompertje (Het). N" 15-18. Een verhaal v. d. Figaro. De
volksschool i. Duitschland. Hendrik VIII en de martelaren v. h.
Karthuizerklooster te Louden.
Familieblad (Alg. nederl.) n° 2 en 6. Oude kerkregisters : Vlagtwedde — Wanseradeel. Brielsche vroedschap 1618-1794. Geslachten de
Ravallet, Wiardi Beckman, v. Griesheim, Trouillê, Repelaer, de Roo,
Hallungius, Beuning, Hoynck v. Papendrecht, Kruys; van Straalen de
Sertn, Schnjver, Diemont, van Gelre, de Rotte. Notaiieele handmerken nit de 148 en de 15 8 eeuw. Arnhemsche grafzerken.
Illustratie (Katti.) nos 41-48. Novellen. Schilderijen. Legenden.
32 schoone platen. De gewapende broeders der Sahara. De phonograaf
v. Amerika. De basiliek v. het H. Hart te Parijs. Carmen Sylva.

428

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN.

Navorscher. (De) N" 5-6. Moflen. Dietboud. Gervekamer. WichenCouperose. Spotnamen. Hopman. Breul. Bohey. Joost. Hintze. Schnitzer.
Influenza. Apparitor. Mennoniten. Deuil de Milan. Strikwerderdijk. Pasch.
Noordmunten v. Amsterdam. Stichtsche berg. Abbinga. Ende, ofte, nochte.
Ketterslag. Geuzen, Aanscharen. Lein.
Noord en Zuid. N° 2. Vosmaer's Romans. Pieter Langendijk.
Den dans ontspringen. Uit Potgieter's proza : Marze en Hanna. Iemand
naar St Velten wenschen. Vrouw Snaversnel.
Spectator. (Nederl.) N" io-I I, 17-26. Ibsen's Hedda Gabler.
De nieuwe Rembrandt in den Haag. De belg. schilder Em. Claus.
Wzrtschaftl. Entwicklungsgeschichte d. Niederlande 1. 17.-18. Jahrh.
Nachwort zu Tolstoz's Kreutzetsonate. . Parijsch salon. t F. Gregorovius. De inboedel v. Erasmus. Lautner's Wer 1st Rembrandt? De Gey-ter's Keizer Karel. Goethe's jugendgedichte Brieven v. Gobet. t Kervyn.
de Lettenhove. CEdipzis te Utrecht opgevoerd. Maaldrink's Cleopatra.
Potgieter's Lied. e. Gedicht. Pierson's Hellas : Het drama. Werken v..
h. hist. genootsch. te Utrecht. Cartul. v. Marienweerd (1129-1457).
V. Eeden's Ellen. Gcethe als tooneeldirecteur. Me'mozres v. Jules Simon.
Duitschers ov. Holland i. 1683. Blok : Buderdik, d. Dr. Kollewijn.
Tijdschrift voor Geschiedenis. 2. Steringa Kuyper : Julianus
Apostata. Kollewijn : De regeer. v. Koning Willem III. Dr. E. Epkema :
Donna Juana, koningin v. Castile. Frederiks : De slag bid Stavoren.

Duitschland.
Annalen d. histor. Vereins f. d. Niederrhein. Ein clevischer
Dichter vor 200 J. Neue Rom. Funde am Domhugel zu Köln.
Wipperfurth. Abt Nikl. Heyendal zu Klosterrath (Rolduc). HOnnepel
u. NiedermOrmter .
Anzeiger d. german. N ttionalmuseums. N o I. Rembrandts Paulus
im Genzache. Reliquienglas x . 1519. Karlsbaderkur vor 300 J. Aus
Ludw. v. Hutten's Leben. Fastnachtsbelustig. in J, 1657. Dachziegeleindeckungen. Zur Gesch. d. Schinalkaldisclien Krieges. Radirungen v.
W. Jamitzer. Glasindustrie im Spessart.
Arohiv. fills christl. Kunst. 5-6. Kirchenbauten aus Holz uiid
Fachwerk. Der Hochaltar der St. K.ilianskliche i. Heilbronn. Neue
Beitr. z. t'rage der Caseltorm. Klosterkirchen van Zirefalten u. Obermarchthal.
Histor. Jahrb. d. Gorr. Gesellschaft. XII. I. Schmitz : Vicariat
v. Arles. Falk : Friedr. III v. d. Pfalz u. d. Kalvinism. in d . Grafschaft Sponheim. Dietrich Koeldes' Werke. Luthers Romreise. Zum
Heliand. Krumbacher's Gesch. d. bvzant. Lzteratur. Die Universitaten
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i. Mittelalter. Rauschen's Legende Earls d. Gr.
Sagmuller's Papstwahlen u. Staaten, in 447-1555

H.
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U. 12.

Jahrh.

Deutsche Zeitschrift far Geschichtswissenschaft. Bd. 5. H. 1-2.
Huberti : Friede u. Recht. Kap-Hen : Bajulus. Podesta, Consules.
Hartwig : Menschenalter. Florent. Geschichte (1250-1292). Brosch :
Elisabeth u. Leicester. Fritz Arnheim : Beitr. z. Gesch. d. Nordischen
Frage, i. d. Zweiten Hälfte d. 18. Jhrh.
Historische Zeitschrift. 3. P. Kehr : Z. Geschichte Otto's III.
0. Meinardus : Beitr. z. Geschichte d. Handelspolitik des grossen
Kurtursten.
Magazin f. Litteratur. N°' ro-i 1, 19-26. Hamerlings's Briefe
a. Moser. Ernst Wichert. Berlin als Kunststadt. Sardou's Thermzdor.
Neue Goethefunde i. Weimar. D. Antwerpener Museum. t Gregorovius. Arme Garborgs Bei Mama ». H. Suderman u. G. Hauptmann.
Octavia Hill. H. Ibsen. Mantegezza's Physiol. d. SchOnen. Carmen
Sylva's Dramen. Shakespeare's dram. Werke. Das Journal der Goncourt.
Hamlet's Ehrenrettung. Multatuli. Verga's Bauernehre. Ibsen's Kronprdtendenten. Lautner's Wer ist Rembrandt. Tolstoi u. d. mod. Cultur. Ferd. Raimund. Heyse's Schlimme Braider. Mascagni's Cavalleria
rusticana. Belgien u. Holland auf der Berliner Kunstausstellung.
Mittheilungen aus. d. hist. Litteratur. Pontius Pilatus. d.
fiinfte Procui ator v. Judda, von Muller. Gesch. d. deutschen Volkes
Mittelalter, von Gerdes. Tilly in Oldenburg u.
u. seiner Kultur
Mansfelds Abzug aus Osifriesland, von Ruthnung.
Mittheil des Kais. deut. archeol. Instit. Athen. Abthlg.
B. 16. H. I. Kern : Enbubus u. Triptolemos. Walters : Marmorkopf
aus Amorgo . . Saner : Untersuch. ub. d. Giebelhruppen d. Parthenons.
Gärtringen u. Monnusen Denkmal Chdremon's von Nysa. Kontoleon :
Aphrodite Stratonikis.
Stimmen aus Maria-Laach. N° 3-5. Dreves : Symbol. d. Kreuzes
d. liturg. Poesie d. Lateiner. Duhr : Wallensteins Schuld. Hagen :
Philadelphia. MlcOch's Psatterzum s. lzber psalmorum. Storck's Cameo's
Leben. Kienle's Choralschule. Baumgartner : Geistl. Dichtungen Verdaguer's. Beissel : Rauschen's Legende Earls d. Gr. i. II.-12. Jahrh.
Edw. v. Steinle it. A. Reichensperger, v. A. v. Steinle. Miinzenberger
v. Benevolus. Beissel : Reliquienschatz d. Hauses Braunschw.-Luneburg.
Der Todtentanz zu Freibg. i. B.
Zeitschrift far Bildende Kunst. Mai-Junr. Rosenberg : Wilhelm Gentz. Michaelis : Michel Angelo's Plan z. Capitol u. seine Ausfuhrung. Amelung : D. Atbene Parthenos d. Phidias. Jessen : Stickmusterbuch d. Andreas Brettschneider. Schulze : Museo Artistico
Industriale zu Rom. Kisa : Aus dem Schlosse z. Detmold. Frizzoni :
Giovanni Morelli u. seine letzten Errungenschaften. H. Fischel : D. Kai-
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serlichen Schlosser im Marchfeld. Grienberger : Bosnische HolzthUren.
Schricker : Strassburger Fayence u. Porcellan u. d. Familie Hannong.
Zeitschr. f. christl. Kunst. III. 12. SchnUtgen : Triptych.
v. 1300 i. KOlner Museury . Rosenberg : die Cappenherger Schale.
Dalmatiken =-- Stabe i. Aufnah-Arbeit. Meister P. W. v. Köln. Lipperheide's Dante i.d. deutsch. Kunst. IV. 2-3. Schnutgen : Seidenstickerei
auf Leiner, deutsch, 14 Jahrh. Silberschale d. 54. J. Effmann :
Z. Glockenkunde. Seligenthal, d. alteste Franziskanerkirche i. Deutschl.
Ehrle's De hist. palatii Rom. Pontif. Avenion. Thode's Malerschule
v. Nurnberg. i. 14-15. Jahrh. F. Heeremans : Antependien. Bode :
FrUhroman. Reliqu.-Kastchen a. Elfenb. i. Berliner Mus. Kraus :
Mittelalt Kunstarchaol. Bode's Berliner Galeriewerk. Cohausen's
Alterth. i. Rhein/. Neuwirth's Pet. Parler v. Gmiind.
20 Jahrhundert. (Das) April-Juni. Die Modernen i. Berlin u.
Munchen. Das literarische Berlin. Der Sum/5f v. J. Hart. Unsere Zeit
u. unsere Kunst.

Frankrijk.
Polybiblion. Mai-juin. L' Arche-ol. mus. et le vrai ch. g-regor.,
p. T. Nisard. ffuvres du prince de Ligne. Gesch. d. kath. Kirche
i. Irland, p. A. Bellesheim. MI= de Talleyrand; lettres fined. et
pap. secrets. Autour des Borgia, p. c. Yriarte. — Les Précheurs
burlesques en Espagne au 18° s., p. B. Gaudeau. Rome Pend. la
Sem. Sainte. Etude sur la de'esse grecque Tyche; p. F. Allêgre.
Me-moires du card. Maury.

Engeland.
The Ladder. May. Leadeis of the People : Disraeli. « The
Duchess of Malfi « by J. Webster. The Gold of Rabelai s .
Portfolio. Mei-Juni. Beale : Elisabeth Louise Vigêe-Le Brun.
Church : Varley's Pictures from Japan. J. Leyland : Dove Dale.
Armstrong : The Dutch Kitchen. Church : Some recent Wallpapers.
Monckhouse : Muntz's « Renaissance .. Leyland : The Peak lastle,
Derbyshire.
Dublin Review. April. Gasquet : Hypnotism. Seannell : The
diplomatic Letters of Talleyrand. Bridgett's Ltle of Th. Moore. Letters
of Card. Newman. Gosse's trans( of Ibsen's Hedda Gabler.
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Koninklijke Vlaamsche academie. In de zitting van den
I7! Juni 1.1. hield de heer Edw. Van Even eene voordracht over bet
verblijf van Anna Roemer Visscher te Antwerpen, in het jaar 1643.
De spreker schilderde eenige mannen waarmede onze dichteres te Antwerpen in aanraking kwam en herinnerde eraan, hoe de heer P. Lenard
in de Antwerpsche archieven had ontdekt, dat Anna wegens hare
‘erdienste als dichteres door den stedelijken raad met een groot
geschenk werd vereerd.
Koninklijke Akademie (met k). Afdeeling Letterkunde. Zitting
van den 8n Juni. Prijsvraag (fr. 500) betreffende het beste werk over
Willem I, Hugo de Groot, Spinoza, Tromp of Rembrandt took buitenlanders kunnen deelnemen). Lezing gehouden door den heer Acquoy
van een opstel van Verdam, over de woorden Kling- (in heuvelkling),
klakkeloos, kinnetje en ly:fcoop.
Provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen. Vergadering van den To n Juni. Voordracht van Dr.
L.J. Hoorweg : « De wetenschap en de maatschappij ., waarin zoowel
Karel de Groote, Albertus Magnus, als Helmholtz en Pasteur, zoowel
Michel Angelo en Leotiardo da Vinci als Scott en Bellamy, Napoleon
en Dr. Koch de revue passeerden.
Maatschappij van Nederlandsche letterkunde. Vergadering
van den i8n Juni. Voordracht van den heer S. J. Fockema : « Het
wezen en de beteekenis der stadsrechten in Nederland..
Het Recht van Antwerpen bevat sedert meerdere wezen artikels
over de ornwenteling val 183o en bijzonder over de taalrechten, gelijk
die tusschen 1815 en 183o door Koning Willem 1 7ijn bepaald. Deze
artikels zijn even goed van stip als ernstig en grondig geschreven ; zij
zijn zaakrijk en onzijdig, onpartijdig en van eene warme overtuiging
doordrongen, als die van lem Hi I men het niet te doen is om eenen
persoon, eene partij, maar om eene edele, goede zaak te verheffen en
te steunen.
Catalogus. C. L. Van Laugeihuyien geeft uit (Bulletin 36) het
derde gedeelte der bo2kerij van Mgr. 0. A. Spitzen, bevattende de
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werken over oude en nieuwe geschiedenis. Daaronder bevindt zich ook
een exemplaar der eerste jaren van de Dietsche Wqrande 1855-1887 ;
doch 1856 ontbreekt. De prijs is fl. 25 — fr. 52. — Vervolgens komen
8 stuks uittreksels van hetzelfde werk, in de fransche taal, voor fl. 2.
Verder wordt te koop aangeboden : Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, en zijne eeuw, door Paul Alberdingk Thijm. 6o cents
(fr. 1,25), enz.
De heer A. Bredius, directeur van het kon. kabinet van schilderijen (Mauritshuis) te 's Gravenhage, heeft uitgegeven een Beknopten
Catalogus der schilderijen en beeldhouwwerken van het Museum. In een
voorwoord zegt de schrijver, dat deze catatogus voor de bezoekers is
bestemd, en dus met weinige woorden meldt de namen der schilders,
waar en wanneer zij geleetd hebben, wie hunne leermeesters waren,
of onder Wiens invloed zij zich ontwikkelden, welke handteekening,
welken datum de stukken dragen en wanneer deze het eigendom van
het Museum geworden zijn. Hij vermeldt 438 schilderijen en 18 beeldhouwwerken met de herkomst en doet eene zeer beknopte, maar ook zeer
nauwkeurige opgave der voornaamste gebeurtenissen uit het leven der
schilders.
Een mansportret, in 1888 aangekocht als een werk van Bol en
vroeger toegeschreven aan Jac. Lois, is nu toegewezen aan Jacob Adriaensz
Backer. Een stuk, gemerkt, volgens De Stuers, C. P., wordt toegekend
aan B. Breenbergh. Twee werken, vroeger aan Salvator Rosa toegekend, dragen nu den naam van Luca Giordano, en vier andere zijn
nu toegewezen aan Alessandro Magnasco. Twee portretten, vroeger
als Lucas van Leiden, Darer, Duitsche school, enz. gecatalogiseerd,
worden nu, op gezag van Vasari, toegekend aan Pietro di Cosimo.
« De Najaden den hoorn des overvloeds vullende », in den laatsten
bid toegeschreven aan Van Balers, wordt, overeenkomstig de oude overlevering, g,steld op naam van Rubens.
Op de driejaarlijksche tentoonstelling van schilderijen en andere
kunstwerken te Rotterdam zijn de volgende doeken verkocht als van :
Mej. G. J. Van der Sande Bakhuyzen, D. Bles, B. Beveninck, C. Cunaeus, J. H. Doeleman, J. G Heyberg, J. F. Hulk, S. Kool, M. C. Lapidoth, F. Lintz, W. C. Nakken, A. Neuhuys, mej. d'Orjo de Marchovelette, H. Savrij, P. A. Schipperus, J. G. Smits, A. Van der Sijp,
H. J. Van der Weele, J. Weiland, J. H. Weissenbruch, J. J. Leeuw
van der Laan en mevr. M. Zubli, geboren Van den Bergh van Heemstede.
Twee stukken zijn aangekocht voor het Museum Boymans en zes
door de commissie voor het kon. subsidie.
Van de pers gekomen : Bakhuizen van den Brink, Vondel met
Roskam en Rommelpot, 4e druk. Idem : Cartons voor de geschiedenis
van den Nederlandschen v4heidsoorlog-, derde druk.
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De beelaouwende schilder, graaf de Lalaing, is tot Gallait's opvolger ter beschildering van de Senaatszaal te Brussel benoemd en
-reeds sedert eenige weken aan 't werk. De voorstellingen zijn ontleend
.aan de geschiedenis der jaren 1830 en volgende.

Frans Courtens heeft te Berlijn (evenals vroeger te Parijs) de groote
eeremedalje verworven.
Jonkheer Victor de Stuers heeft aan 't Rijksmuseum te Amsterdam
geschonken 2 portretten in olieverw, op papier geschilderd van eenen
onbekenden schilder van omtrent 1500, voorslellende Jan, graaf van.
Egmont, stadhouder van Holland, f 1516, en r ime echtgenoot Magdalena van Waardenburg, t 1538.

« Iconographia Batava. » Bij genoegzame deelneming zal de
heer E. W. Moes een Iconographia Batava (beredeneerde lijst van
geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders
in vorige eeuwen) samenstellen en uitgeven. Een « proeve » van
zulk een « lijst », onlangs door den heer Moes verzonden, aan enkele
p-rsonen, van wier belangstelling hij zich overtuigd mocht houden,
werd met veel belangstelling ontvangen.
Met geregelde tusschenpoozen van twee maanden zullen telkens
afleveringen verschijnen van denzelfden omvang als de « proeve »,
nl. zes vellen druks, voor den prijs van f 1. — Het geheele werk
zal in ongeveer twaalf jaren compleet zijn, f 75 kosten en uitgegeven
worden door den heer J. Clarisen, N o 40, St.-Jansstraat, Amsterdam.

Bilderdijk en de Hydro-therapie. Prof. Dr. P. J. Blok te
Groningen werpt eenige emmers ijskoud water over den rug der
vereerders van Bilderdijk. De zonderlinge Jonckbloet heeft Bilderdijk
nog lang met genoeg uitgekleed! De man was... van « wetenschappelijken zin >> beroofd; hij was een kruiper, « verregaand karakterloos >>,
een « geboren leugenaar >>, « bewust oneerlijk ., van « grenzenlooze ijdelheid . en « kwaadaardigheid ., « in den ruimsten zin onzedelijk >>,
kortom « een slecht mensch . (!)
Dit alles wordt gezegd naar aanleiding van het jongste werk des
heeren Kollewijn, die..... . van objectieve kritiek over Bilderdijks
kunst niet wil weten!
Zijn dit nu geene emmersvol ijswater, om van te rilten? .. Spoedig,
spoedig de reactie, zegt Kneipp, anders moet de dood erop volgen.
Noord en Zuid is reeds aan 't masseeren. Zie aflev. 2 bl, 163, vl. 33.
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Niet onaardig is de beoordeeling der Nederlandsche schilderijen,
op de Berlijnsche tentoonstelling, in het Maga'in far Litteratur.
(no 26, bl. 404). De schrijver zegt van de Belgische kunstenaars
dat zij « geheel modern » of geheel « onmodern » zijn. Aan
beide zijden vindt men echter krachtig kunstvermogen. In de
eerste plaats wordt de verdienste der beide de Vriendt en Slingeneyer hoog geschat, vervolgens worden de landschapschilders
in 't algemeen geprezen, en in het portretvak E. Wauters de
K Onvergelijkelijke » genoemd.
De Noord-Nederlanders, zegt de schrijver, zijn in hunne Kunst
den Belgen nauw verwant. Maar dezen zijn meer franschachtig,
genen meer germaansch getint.
In 't algemeen is deze criticus zeif zeer modern getint. Voor
Jozef Isradls heeft hij uitsluitelijk lof als eenen « grooten meester »;
hij meent dat de Belgische modernen veel « socialdemocratischer 0
schilderen, dan de Hollanders, ondanks de ellende en jammer,
die door beiden wordt afgebeeld.

BIJLAGE.
Afin etiodeM Verritot.
ijn goede Elisabeth, -- Diar komt uit oude tijden
Een lieffijk beeld ons oog, ons hert en ziel verblijden :
Het is Elisabeth, die eedle koningin,
Zoo schoon, zoo lief, zoo zoet ; en die met vromen Lin,
Door gure winterkoude en sture wintervlagen,
Weet blood en liefdev‘ oord aan de armen Gods te dragen,
En die, als koningshand haar mantel openplooit,
Op verschgevallen sneeuw een stort van roozen strooit.
Mijn goede Elisabeth, — Ik heb in vroeger dagen
U mogen door de vont naar Godes liefde dragen,
En uit de winterkoil, die kinderzielen dekt,
U hemelbloemen eerst in zongestraal ontwekt.
En als de lieve Heer vandage, uit hemelzalen,
Door priesterhand komt in uw kinderziel te dalen,
Gij ook nu, lief en schoon, met diep ontroerd gemoed,
Gij legt een bloemenhot vol roozen voor Zijn voet.

Mijn goede Elisabeth, — Wil in uw hert bewaren
Dien bloemenschat, den schat van uwe kinderjaren;
Maak waar het oude oord, en, daar de vonte smet,
Blijf bloembekransd b elt i k de zoete Elisabeth,
Met goedheid in de ziel, met goeuheid in der oogen,
En draag uw woord en werk, door 't Leven, naar omhooge,
Zoo dat, als wederkomt tot U de lieve Heer,
Gij eenen roozenschat spreidt voor Zijn voeten neer.
V1/4

Kruisvinding, 1891.
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oainten in gelattlyn
door EM. HIEL.

PSALM XVII.
Gebed tegen vervolgers.
Hoor, o Heere, mijn gesmeek,
Waarheid uit mijns herten grond;
Valschheid is 't niet, die ik spreek,
Geen bedrog besmeurt mkin mond.

Heer, behoed mij a1s uw oog,
Berg mij onder 't schaduwbeeld
Uwer vleuglen, uw betoog
Worde, o Heer, mij toebedeeld.

Hebt ge niet beproefd mijn hert,
Heer, het onderzocht bij nacht,
Toen er niets gevonden werd,
Heb ik op uw recht gewacht.

Tegen Goddelowen,
Die mij prangen in de smert,
Mij verwoestend, wreed en zeer,
Wee! gevoelloos sluiten 't hert.

Loutrend mij door reinen gloed,
Daar Ge in mij niets boozes vondt ;
Mijn gedachten, mijn gemoed
Overtreden niet mijn mond.

Trotschheid spuwt hun lastermond,
Zij, omsinglen mij met haat,
Heer, hun ooge tracht ten grond
Mij to stooten door verraad.

Voor de daad der roovers, God!
Had ik uwer lippen woord,
Dat beschermde mild mijn lot
't Leidde mij door 't leven voort.

Aan een leeuw is hij gelijk,
Eenen jongen leeuw, die loert
Hongrend. Heer, verniel zijn rijk!
Red mij, eer hij mij vervoert.

Heer, mijn voet betrad uw spoor,
Nimmer, wanklend op die baan,
'k Roep tot U, mijn God, o hoor
Mijn gebed genadig aan.

Mijne ziele, met uw zwaard,
Red ze voor den booze, Heer !
Voor genieters dezer aard,
Red ze! vel uw vijands neer!

Redder, Gij, van hem, die U
Zoekend zich, door U beschermt...
Help me tegen boozen nu,
God, die u in mij erbermt.

Vol is 't lijf hun door uw goed.
Zonen hebben ze in getal,
Latend hunnen overvloed.
Hunnen telgen... dat is al!

Maar ik wil uw aangezicht,
Heer, beschouwen hoogverblijd...
'k Word verzadigd door uw licht,
Rein van harte t' allentijd.

rr lUd 'V M 1B I) ]B 1N t.
cloor J. ISRARLS,

ZEDEGESCHIEDENIS.
Zs 7anbet, boorat in be litbnitanbett,
tiitteno lard ben (Brat:den.
door

CONSTANTIUS BUTER (I).

II.
EERSTE HOOFDSTUK.

Handelsverkeer : Wegen, kanalen, bruggen, enz.
ons, na onze inleiding, nu zien door
welke middelen Karel de Groote handel en
nijverheid tot eene hoogte wist to verheffen,
waarop zij in onze gewesten nog met hadden gestaan, doch
die ook de byzantijnsche keizers met goed gevolg nastreefden. Laat ons vooreerst onderzoeken in welken
toestand zich de wegen bevonden, die tot de uitbreiding
des handels onontbeerlijk zijn.
De aloude romeinsche wegen, waardoor de hoofdplaatsen, vooral in zuidelijk Nederland, met elkander
waren verbonden, liepen van de fransche en westvlaamsche zeekust naar Doornik en Kamerijk.
Van Bavai (Bagacum Nerviorum) uit straalden de
wegen naar alle zijden, vereenigden, in het oostelijk
AAT

(1) Hector Lebon, Zie Dietsche Warande, 188% bl. 63.
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gedeelte des lands, Tongeren met Maastricht, en liepen
over Gulik naar Keulen (1).
Oostelijk en westelijk van de Maas liepen groote
wegen ; de eene naar Xanten, de andere naar Nimwegen ;
deze verdeelde zich dan en zette zich voort langs Utrecht
naar de monden , van den Rijn en langs de wadden van
Zuid-Holland. Ook de wegen opwaarts langs de rivieren
vereenigden de beide Trajecta (Utrecht en Maastricht) en
verbonden die met Keulen.
Doch deze wegen waren in de eeuwen, die onmiddelijk op de romeinsche verovering volgden, gedeeltelijk
to gronde gegaan.
In noordelijk Friesland waren, naar 't schijnt, v66r
het christelijk tijdperk, in 't geheel geene wegen van
eenige beteekenis gebouwd. Doch men onderscheidde
toch in de zevende eeuw, in het nude friesche landrecht,
aan de Rijn- en Wezerstreken vier water- en Brie
landvvegen
De eerste landweg liep van Omersburch (Oldenburg)
naar Jever, de tweede van Munster naar Emden, de
derde van Keulen naar Staveren.
De overlevering wil dat Jever en Staveren reeds
door Karel den Grooten tot stapelplaats waren verheven (2), evenals Utrecht dit reeds in overoude tijden
moet geweest zijn (3).
Behalve deze eigenlijke landwegen vinden wij, in
Drenthe vooral, nog heden zoogenaamde veenbruggen,
rijen van steenen, welke tot aanduiding eener bepaalde
( I) LAMPRECHT, Deutsches Wirtschaftsleben; kairt in het derde
deel, tegenover bl. 6o5, Reims, Tolbiac (Zulpich), Keulen, en
Bavai, Verviers, Eupen, Keulen.
(2) DIRKS, Koophandel der FrieTen. 176, vlgg.
(3) H. M. A. J. ASCH VAN Wi.rcK, Geschiedkundige beschouwing
van het aloude ha -delsverkeer der stad Utr4cht, I, bl. 57, vlg.
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richting aan-een-gestapeld zijn, loch over wier oorsprong
men tot heden heeft ,getwist, zonder tot eene bepaalde
uitkomst te geraken (I).
De wegen waren meestal oorspronkelijk waterkeeringen, tegen de zee of tegen de binnenwaters, als
zee- of polderdijken opgeworpen (2) Daarbuiteti bestonden
er slechts weinige in de heigronden , en nog waren die
enkel eene afbakening door middel van zware keisteenen 1,3), vrij ordeloos nevens malkander gesteld.
Het lijfsbehoud alleen was tot dan toe de drijfveer
dier werken geweest Eene beschutting zoeken tegen
de opwellende wateren, was een bestaanspunt voor de
naburige inwoners, en the struggle for life, die ieder
levend wezen krachten aanzet, had ook onze %oorouders
spade en houweel in de hand gestoken. On willekeurig
hadden zij langs zee en stroom den grond vereffend, zonder
zich daarom dadelijk handel of verkeermiddelen te zoeken.
Langzamerhand werd echter de waterkeering een
handelsweg. Doch jaren aan jaren verliepen daarover ;
want waar een waterweg mogelijk was. kozen de
kooplieden natuurlijk den landweg met.
Karel de Groote, voortbouwende op de bestaande drift,
y een land- of heerweg van takken of
beval in iedere gout
steenen te maken, bruikbaar voor twee- en vierwielige
wagens, karren, ruiters, krijgslieden en gewone reizigers (4).
In de meeste gevallen toch konden, vooral in
Noord-Nederland, de verschillende huizengroepen slechts,
om zoo te zeggen, over heg en haag met elkander in
gemeenschap treden.

a. p. 18o, vlgg.
bl. 190.
(3) T z., p 179.
(4) T. z., p. 183. WESTENDORP, 7aarboeken van Groningen,

(1)

DIRKS, t.

(2) Verg. DIRKS,

1,

109.
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De noodzakelijkheid van 's keizers verordening aangaande de wegen deed zich veel meer gevoelen bij de
Friezen en ook nog meer in Belgie, dan in het zuidelijker
GalM. Wig; zou twijfelen of er in dit laatste gewest,
hetwelk vroeger reeds eene beschaafde bevolking had,
talrijke wegen waren behouden gebleven. Het is niet noodig
eraan te herinneren, dat de Franken er niet de laatste
sporen eener verwonnen maatschappij hadden vernietigd.
Doch Karel's bevel ruimde alle moeilijkheden van
't verkeer niet uit den weg. Vele geschiedschrijvers
getuigen dat de doortocht op de banen in dat tijdperk
dikwijls verhinderd was, en de onbezorgde inwoners
weinig medewerkten om het vervoer en aldus den verkoop der handelsartikelen te vergemakkelijken (I).
Die zorgeloosheid zocht de vorst te keer te gaan
het onderhoud der openbare wegen, bruggen en veerbooten, werd ten laste gelegd aan de graven, die er
zelven hunne ambtenaren vicarii, officiales) over aanstelden (2).
Wanneer er echter een niewv werk zou ontworpen
worden, moesten zoowel bisschop en abt, als hertog
en graaf dit naar behoefte bezorgen.
Hier bleef Karel's ondernemingsgeest niet bij. Niet
alLen zocht hij zijne onderdanen in hunne eigene
gewesten in nauwere betrekking met elkander te brengen, hij wenschte ook door eenige internationale wegen
de verschillige volkeren van geheel zijn rijk te verbinden. Behalve de voorgenoemde wegen aan de Nederlandsche grenzen, kennen wij door de Capitularia,
de handelswegen, die Karel's westelijke landen met
de oostelijke verbonden, Welke naar Italie voerden en zich
(1) BOUQUET, Recueil
(2) MON SANGALL.

des Hist. de France, V, bl. 372.
in Monum. germ. hist. (Portz), II, 745, hfst. 3o.
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tot in het noorden uitstrekten, alwaar de k ring der
mark g r a v e n zich voortzette. Vijf groote richtingen
kunnen uit het Kapitulaar over de markgraven worden
afgeleid : die van den Donau naar Regensburg en Lorch,
die naar Boheme, die naar Erfurt, die naar Maagdeburg en die naar Bardowig (Bardenwijk bij Hamburg)
voerden. Verder valt het niet te betwijfelen dat b. v.
Verdun, als eene groote handelsplaa ts (I) van m e n s c hen v1 ee s c h, met Mentz, enz. verbonden was.
De handelswegen richtten zich naar den grooten
weg die van de Zwarte Zee naar Kiow, en van daar
naar het belangrijke Sleeswijk leidde (2).
De natuur hielp ondertusschen mede. Het toenemend verkeer, het voordeel van rivieren en andere
waterwegen was de opmerkzaamheid der Noordsche
volkeren niet ontgaan ; de Elve, de Wezer, de Eems,
de Rijn werden tot de scheepvaart benuttigd (3).
Daarentegen hadden de waterstroomen het nadeel
de inwoners van het vaste land van malkander te
scheiden. Doch als het noodig was, wisten onze voorouders die gril der natuur te boven te komen : want
heele legers zag men de dwars in hunne baan liggende
rivieren doorwaden, of door middel van zeer onvolmaakte booten, eene brug op het water werpen.
Onder dit opzicht ook was Karels regeering merkwaardig : de bruggen, zoowel als de openbare wegen,
werden door bijzondere wetten beheerd (4).

(t) Verg. Monum. germ. hist. (Pertz), IV, 44.
(2) VAN ASCH VAN WIJCK, Het oude handelsverkeer van -Utrecht,
I., 118.
(3)

DIRKS, 176.

BALUZE , Capit. II. Col. 338, c. 32. « De pontibus vero vel
reliquis his similibus operibus ». Mon. Legg. I, 246, c 22.
(4)
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Meerdere bruggen moesten, op 's keizers bevel, over
de rivieren gebouwd worden , en de geestelijkheid
moest er een deel der lasten van dragen. Te Lippeham,
waar toen waarschijnlijk Lippe en Rijn samenstroom-den (1 ), was de hoofdovergang voor Karel's leger over
den Rijnstroom (2), naar het Noorden.
Te Mentz werd een houten brug opgeworpen,
die sterk genoeg scheen om vele eeuwen te trotseeren.
Tien jaren was er aan gearbeid. Maar in 813 werd
zij door eenen vreeselijken brand vernield (?).
Karel's wijd uitziende plannen deden nog grootere
ondernemingen ontkiemen. De twee deelen van zijn rijk,
door den Rijn doorsneden, van elkanders voortbrengselen en nijverheid te doen genieten, daardoor een nieuwen
stoot aan de Germaansche volksbeschaving te geven, dit
doel bezielde den grooten landbestuurder , en, waren
de bruggen niet zoo talrijk op den Rijn als op de Seine,
zoo was dit wel daaraan toe te schrijven, dat de bevolking
van Galli6 veel dichter was dan die der Rijnstreken.
Karel de Groote wilde in het germaansche deel
zijns gebieds, nog andere handelsbetrekkingen aanknoopen.
Hij vatte het bekende grootsche plan op Rijn en Donau
te vereenigen, door eene breede vaart, waarvan sommige
schrijvers de sporen in het kanaal van Pappenheim
meenen te vinden. Tusschen Altmahl en Regnitz moest
gegraven worden om de vereeniging te doen plaats hebben.
Maar men begrijpt licht welke ongehoorde en onverwachte hinderpalen in lien tijd een dergelijk werk

(I) Le LE HUERON, Les Carolingiens,477, en bijzonder 7ahlbficher
des Frankischen Reiches. ABEL-SIMSON, Karl der Grosse, II.
Excurs

bl. 588 en vig.
T. a. p. II bl. 427, Hoot 5.
(3) EINH Vita Car. I, 32 (Monum. g. h. II, bl. 460) : « Quem
ipse per decem annos ingenti labore construxit.
2,

(2) ABEL-SIMSON,
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moesten in den weg staan Wien' zal het dan verwonderen het ontwerp in zijne uitvoering te zien staken ;
nadat nogtans zoo ernstige pogingen waren aangewend,
dat men honderden jaren nadien, in het dorp Graben
nog sporen van den arbeid kan bestatigen (1).
Nogmaals, het onderhoud van al die openbare
werken was nauwkeurig door de wet geregeld. 's Keizers gezanten, de missi dominici, waren gelast jaarlijks
aan het hoog bestuur over den toestand der bruggen
bericht te geven. Dit onderhoud werd, zooals hooger
gezegd is, door den staat bekostigd ; loch in tijden van
oorlog, waren dezulken die niet meé ten strijde gingen,
tot het herstellen en bewaken, en, evenals onze burgerwacht, tot het bezetten van steden en burchten verplicht.
Eindelijk diende de bewaking der wegen, vooral
langs de grenzen, in hooge mate tot bescherming van
het binnenlandsch verkeer en de nijverheid.
De schrijver over de bekeering der bewoners van
Karnthen, die nog in de negende eeuw leefde (2), deelt
bij voorbeeld mede, dat Karel in het jaar 798 eene oostelijke grenspaal tegen de Avaren stichtte, waarvan een
zekere Goteram de graaf (confinii comes) was, die door
Werner (Warnarius) werd opgevolgd.
Op dezelfde wijze , staan Audulf en Madalgaud of

I, hfst, 3o. Poeta Sax. Monum g. h. I, 250.
K. d. Gr. II, 56. CAPEFIGUE, Charlemagne, II, 82, vlg.
ECKHARDT. Fr. Orientalis, I, 750. – De oude Tacitus maakt reeds
de opmerking dat dikwijls de angst voor den vijand (laat ons
erbij voegen : haat en nijd (Invidit open Aelius Gracilis Belgicce
legatus), groote nuttige werken doen mislukken. Zoo spreekt de
latijnsche geschiedschrijver . inn. Bk 13 hfst. 'AO waar hij verhaalt dat de bevelhebber Lucius 'fetus de Moezel en de Saone
wilde vereenigen, waardoor men van de middellandsche zee langs
de Rhone naar den Rijn en den Oceaan had kumien varen.
(2) Monum. g.-h. XI, 18.
(1) MON. SANGALL.

SIMSON,
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Madalgoz als oostelijke grensgraven bekend. De ultgebreidheid van het gebied dezer graven is niet moeilijk
vast te stellen (1). Deze en andere grens - of markgraven
moesten den uitvoerhandel bewaken, die slechts aan
weinige bepaalde voorschriften gebonden was 2). Eene
volledige grensbezetting tegen Slaven en Avaren verleende
aan deze regelen den noodigen nadruk.
Zoo hadden deze am btenaren er voor te zorgen
dat b. v. geen harnassen in 't buitenland v6erden vervoerd, wat reeds sedert 779 (3) was verboden.
Tollen te land en te water. — De scheepsbouw.
— De burcht en het kamp. — De zeeroovers.
Welke zou de uitslag zijn van Karels pogingen?
Zouden die zorgvol aangelegde wegen, de stroomen, de
bruggen tot den handel weerdig benuttigd worden ? Zou
het yolk aan de grootsche inzichten des landbostuurs beantwoorden, en op het wijde Frankenveld, met zooveel
diepzinnigheid gereed gebracht, de gewenschte vruchten
zaaien en zien rijpen? Zou Karels rijk in het handeldrijven de volkeren die het omgaven kunnen evenaren?
Men zou zeggen, Karel de Groote was de wereldlijke scepterdrager van het Christendom, de groote vorst
van het Westen. Niemand beter dan hij was geschikt
om zijne onderdanen op elk punt der beschaafde wereld
te doen eerbiedigen en te verheffen !
Het buitenland bracht hulde aan 's keizers naam.
De aanvoer van vreemde waren luisterde den handel
van 't Frankenrijk steeds op. In 798 bij voorbeeld ont-

Greg. VII, deel I, bl. 217
(1) Monum. Legg. 1, .33. Capitul. van 8o5.
(3) Monum. Legg. I, 38.

(1) GFRORER,
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ving Karel gezanten uit Asturie, die hem loricce van
Lissabon ten geschenke brachten (I).
Deze harnassen behoorden tot de ge wichtigste voorwerpen, daar Frankenland zelf geen staal opleverde.
Men erkende het buitenland als meester in het vak van
staalsmederij, en deed zijn nut met die lessen.
Specerijen uit Syne, tapijten van Bagdad, zijde van
Constantinopel, Spaansche wijnen, ja Arabische reukwerken, den frankischen kooplieden in ruiling _ tegen
hunne eigene nijverheidsprodukten aangeboden (2), waren
aan Karels hof de bewondering der vorsten.
De baan naar het Oosten was den Franken ten
sterkste vergemakkelijkt door den bloei van Venetie,
waar zij eene rust- en wisselplaats vonden op halfweg
de reis. De wol, van allerlei kleur, omni modo coloris, werd gedurig in groote stapels langs daar ingevoerd (3).
En niet alleen maakte het Westen kennis met de
Oostersche havens; door dat menigvuldige bedevaarders
het Heilig Land bezochten (4), drong de handel naar
het Westen vooruit, en Karel de Groote, om zich de
vriendschap en zijne kooplieden de bescherming van den
kalif van Bagdad te verzekeren, zond Friesche mantels aan Harun-al-Rashid (5).
Overigens schonk de westersche vorst alle billijke
vrijheid aan de vreemdelingen, die in talrijke drommen

(i) *Door loricae hebben wij waarschijnlijk inaliènkolders of
zulke harnassen te verstaan, die op borst en armen uit platen
samengesteld, eenen korten rok van ringvlecht hadden, gelijk de
Arabieren gewoon waren te dragen. Ann. Lauress. en EINHARD,
Ann. Mon. I, 185, vlg. ENHARD, Ann. Fuld lb. bl. 352.
(2) CAPEFIGUE, Charlemagne, II, 277 vlg.
(3) MON . SANG. in Monum. I I, 762.
(4) CAPEFIGUE, t a , p. 278.
(5) MoN SANG ib., II, c. 9, bl. 752.
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naar de markten van zijn land kwamen toegestroomd.
De veelbelovende betrekkingen van den Frankischen
handel met de Angelsaksen van overzee liet Karel de
Groote evenmin verloren gaan. Hij schonk den Engelschen kooplieden eene bijzondere bescherming en de
wederzijdsche belangen der beide volkeren deed den handel weldra tot hooge belangrijkheid stijgen.
In 77o ziet men reeds een aantal Friezen te York
gevestigd (1). Een geschil tusschen den Karel en koning
Offa van Merci6, benadeelde tijdelijk het verkeer met
de Anglen, Alcwyn zelf verzwijgt waaruit dit geschil
eigenlijk voortkwam (2). Men zeide dat koning Offa wel
zijne dochter aan Karels zoon Karel ten huwelijk wilde
geven, doch dat koning Karel daarentegen weigerde als
voorwaarde eene zijner dochters aan Offa's zoon ten
echt of te staan. Daaruit zou het sluiten der havens ontstaan zijn (3). Doch de twist werd bijgelegd, hoogstwaarschijnlijk door bemiddeling van Alcwyn en den abt van,
St. Wandrille (Fonta nella), die jaren lang met het inzamelen der tollen te Quentowich (Vicus a. d. Canche,
dep. Pas de Calais) was belast, en menigmaa I door
Karel als gezant naar Engeland werd gebezigd (4),
terwiil Karel hunne kooplieden nieuwe bescherming
toezei (5). De overige volkeren uit het Noorden waren
minder handel sgezind. De Noormannen, die in de Deensche eilanden en hooger in Zweden te vinden waren,
moesten zich aan het Zuiderland veeleer door s troop-

(1) DIRKS, Kooph. der Frieren. bl. 165.
(2) Ep. 5, BOUQUET, V, 607.

(3) Gest. abb. Fontanell. Monum. g. h., II, 291, C i6.
Verg. ALCUIN Epp. a° 790.
(4) ABEL-SIMSON schrijft II, bl. 8 : « Quentavvich (Wicquinghem, unterhalb St Josse sur cner) ». Verg. I. 190 en II, 564.
(5) DIRKS, bl. 166.
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tochten bekend maken. Wij lezen bij Alcwyn dat heidensche zeeroovers aan de kusten van Aquitanie (omtrent
799) veel schade hadden gedaan ( 1). Nog grooter waren
de verwoestingen die de zeeroovers aan het kanaal in
de noordzeekust aanrichtten (2).
Dit wil evenwel niet zeggen dat de gansche bevolking zulk werk uitoefende ; want in 826, na den dood
van Karel den Grooten, werd tusschen Lodewijk den
Vromen en Godfried van Denemarken een verdrag gesloten, waarbij de kooplieden der twee volkeren veilig
in elkanders landstreek konden overkomen (3).
Het is overigens niet te betwijfelen dat de Denen,
met het Oosten handel dreven ; en, liever dan den weg
des Oceaans te kiezen, waar zij gemakkelijk door zeeroovers konden uitgeplunderd worden, heen en weer
naar Constantinopel voeren, langs de binnenlandsche
wateren die gedeeltelijk Karels rijk bespoelden.
Daar ook kwamen, langs andere wegen, slavische
volkeren heen, die later het elfde-eeuwsche Rusland
bewoonden (4).
Zoo was het met onbedacht dat Karel de Groote
zijn land door canalisatie der rivieren met den handelsweg naar Constantinopel zocht te verbinden alsook zoowel aan de havens van den oceaan als aan die der
Noordzee schepen deed bouwen en wachten deed opstellen,
ter afwering der zeeroovers.
Maar om de vreemde volkeren naar zijne marktplaatsen te lokken, en bij de inwoners Van zijn land
de vredelievende zucht naar handel te doen opwellen,
(1) Ep. 127 en ElNHARD, Vita Caroli, C. 14
(2) Monum g. h Ann. Laur. bl. 186 EINH. Ann. bl. 187.
Poeta Saxo, ib. bl. 257 (a o 800) 3 v v. ond.
(3) DIRKS, Kooph. der Frie'en. bl. 175.
(4) GFRORER, Pabst Gregorius VII, II, 436 tot 439
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was het niet genoeg vredesverdragen aan te gaan, of
bescherming te beloven, men moest de veiligheid der wegen
verzekeren : hetgeen ten dien tijde geen geringe zaak was.
De Franken immers, gelijk al de overige Germaansche
volkeren, hadden vroeger bijna uitsluitelijk van den
wapenhandel geleefd. Gedurig aangevallen of aanvallende,
gedurig verdrijvend en verdreven, hadden zij wel eindelijk
op de grenzen van het Romeinsche rijk eenigen tijd
moeten stilhouden en met den landbouw hun brood
gewonnen ; doch zelfs dan, als voor hen de vredezon
een stond tusschen de wolken uitschoof, konden zij
hunne roofzucht niet bedwingen en vereenigden zij zich
in strijdbenden rond het schild eens principis, om op
den vreemde te gaan buiten. Dit was voor hen eene
tweede natuur geworden, te meer daar het hun door
het jubelend dorp tot eene eer werd gerekend, naar
de voorvaderlijke hut terug te keeren met den buit bij
vreemden opgeladen.
De verplanting naar Galli6 had hun die overleveringen niet doen vergeten ; ja, velen, opgehitst tegen
de indringende beschaving, hadden uit « aangeboren
barbaarschheid » den ondergang des handels gezworen.
Strooptochten werden door Frankische benden ingericht
tegen de Friezen (I) die hen op den handelsweg ver
vooruit waren.
Is het waar dat de dappere Friezen door die
aanvallen fel in hunnen handel leden, van eenen anderen
kant lieten zij niet met gevouwen armen de roovers
begaan. De negende overoude Friesche keste of keure
bespreekt dat diegene, welke den vredepenning en huisschatting niet opbrengt, den koningsban verdient en

(1) ALBERDA.

Handelsgeschiedenis, bl. 67.
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schellingen boete zal betalen, ten einde de zeven
w eg en, die zuidwaarts naar 't Frankenland loopen, te
beveiligen en te onderhouden. Al wie op die zeven
wegen iemand benadeelt, verbeurt tien « Luide mark
en des frones allerhoogsten ban », die een en twintig
schellingen uitmaakte (z).
Die laatste boet aan de benadeelers des handels
opgelegd, zou als 't ware den handel tot vrijgeleide
strek ken .
Inderdaad, werd een Friesche koopman op een dier
zeven wegen beroofd van 's konings wege, hij mocht
schadeloosstelling vragen aan het gemeene landsgeld, of
het op de huisschatting achterhouden. Kwam de aanval
van den bisschop, hij mocht de schade op den cijns
en de tienden aftrekken (2).
Deze wetten waren dus gegeven, toen het Christendom reeds in Friesland was gevestigd, doch de uitvoering
van zijn beginselen nog veel te wenschen liet. Zoodat
men niet zonder grond mocht verwachten op weg aangevallen te worden door de mannen des konings, die de
orde moesten handhaven, of door de luiden des bisschops,
die den vrede aanpredikte (3).
Overigens niet alleen in Friesland waren de wegen
onveilig.
Daarom hadden de kooplieden het dan ook voor
gewoonte genomen enkel met karavanen ( 4) op reis te
21

(1) DIRKS. Kooph.
(2) DIRKS, t. z p.

d. Fr.

177.

(3) Dat de veiligheid der wegen nog vele eeuwen lang te wenschen
liet, bewijst ons een voorbeeld van Landvrede tusschen Keulen en
Brabant, in :375 gesloten, waarbij de kooplieden door tolbetaling verzekerd werden tegen de straatstroopers.
(4) CAPEFIGUE, Charlemagne 11, 283 VA i ASCH VAN W1JCK, Het
handelsverkeer der stad Utrecht. Tweede stuk, bl. 261.

45o

DE HANDEL, VOORAL IN DE NEDERLANDEN,

gaan; maar deze noodwendigheid verhinderde bijzonder
de kleine handelaars, die de marktdagen moesten afwachten
om hunne waren te koop te gaan bieden.
Op 's keizers bevel, werden krijgslieden ten dienste der
koningsboden (missi dominicz) gesteld, om de baanstroopers te bestrijden : en werkelijk op korten tijd werden
aldus de binnenwegen veiliger gemaakt (I).
Men beeldt zich echter gemakkelijk in hoe hoog die
hervorming aan de staatskas kwam te staan : op alle
openbare wegen moesten gestadig wachten op de been
zijn ter bescherming der voorbijgangers.
Daarom werd een w eg geld geheven op de lieden
en de goederen die langs de baan voorbijtrokken (2).
Zoo het noodig geoordeeld werd, schonk de graaf (3),
die het bevel over de baanwacht voerde, een geleide
aan de voertuigen.
Aan de bruggen ook werd een door- of overgangstol (4) geeischt. Misschien hadden velerlei lieden
gewaand dien penning te spares. Pepijn koning van
Itali6 had door verordening voorgeschreven dat men
geene nieuwe overgangen mocht aanleggen. Lodewijk
echter stond toe dat men de brug mocht ontwijken en
door de beek gaan waden (5). Overigens, daar waar
geen brug bestond, en de omweg te groot mocht wezen, om
er eene te vinden was de eerste verordening niet toepas( I) CAPEFIGUE, Charlemagne II, 277.
(2) DIRKS, I. a. p. bI. 184.
(3) De missi dominici of koningsboden bestonden gewoonlijk
slit eenen graaf en eenen bisschop, doch het bevel over soldaten
was dien laatste ontzeid.
(4) WESTENDORP, yaarboeken van Groningen, I, 115; bij
DIRKS, 184.

(5) Pipp. reg. capit. Lang. n° 4 en Papiense, 7 89, n° 9.
Lodewijk-de-Vrorne hernieuwde het voorschrift ten jare 817 n'" 17
(Monum. Legg III, 215).
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selijk , en werd er geen octrooi voor het overzetten
gev raagd .
Geen wonder of eene wetgeving, die zoo goed de
staatskas diende, vond bij zekere aftroggelaars oneerlijke
mededinging. 't Ging zoo verre dat eene nieuwe wet
van Karels opvolger (I) verbood in het bosch tou wen
te spanners om rechten te doen betalen.
Op die belastingswet werd eene uitzondering gemaakt
voor pelgrims (2) en eenige andere vrije mannen.
Doch, nevens de godsdienstige tint die dit tijdstip
kleurt, en de eerste uitzondering had ingegeven, kwam
een hoog menschlievend gevoel er den keizer een tweede
opleggen. Ten einde de eetwaren voor ieders beurs
toegankelijk .. te makes, moesten deze noch weggeld,
noch marktrecht betalen (3). Zoo toonde Karel zich
eenen echten volksvriend, en een weerdig voorbeeld der
latere wetgevers.
Had de handel op de aardwegen bescherming
noodig, hoeveel meer niet op het water ! Op zee waren
vooral de zeeroovers te vinden : heele vloten werden
ten dien einde aFgericht, heele stammen leefden van
den buit. Ja, de onversaagde Noormannen durfden de
enge stroomen invaren en diep in 't vasteland met
koning en graaf den spot drijven. Verbeeld u daarbij
de natuurlij ke gevaren des Oceaans, niet zoo goed als
thans bestreden door de onvolmaakte vaartuigen Bier
tijden Hoe verstaat men het dat er gedurige betrekkingen tusschen de volkeren over zee konden bestaan,
en dat een vorst, die den pasgeboren zeehandel eens

(I) Mir. Cap. 8o5, Monum. Legg. I, 134 Luiov. capitu! , 817.
Monum. Legg. III, 217. T. z. p. 820, bl 213.
(2) LINDENBROG, Formula 12.
(3) Zle bij CAPEFIGUE, II, 284.
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op de been wilde helpen, zooveel hinderpalen
wist uit den weg te ruimen !
Dit deed Karel de Groote nogtans. Hij liet eerst
den Germaanscl:en scheepsbouw verbeteren, en stichtte
te Gent twee werven, die als model-werkhuizen dienen
en elke verbetering beproeven zouden (i). Hij zelf ging
in 811 de werven bezoeken en de werklieden in hunne
taak aanmoedigen (2). Aan den mond van vele rivieren
van Gallic en Germanic liet de keizer schepen bouwen
om door zijn initiatief (3) de zucht tot zeehandel te
verwekken.
Er was oneindig veel te verbeteren.
De romeinsche booten konden aan de Franschen
en de Noordsche volken niet tot voorbeeld dienen.
Dezen hadden andere wateren te doorklieven, waartoe
de aloude triremen, enz. niet konden dienen. Smal en
puntig van voren en van achteren, meest 4 of 5 maal
langer dan breed, met wijden buik, vaak uit eenen
enkelen boomstam gewerkt waren die noordsche vaartuigen, waarin soms 3o man konden plaats vinden,
menigmaal zoowel van zeilen als riemen voorzien ; zoodat
zij ook tegen den wind konden voortschieten. Men
vond ook booten zelfs voor 8o roeiers, die zonder zeil
de wateren doorkliefden (41.

(1) EINH. Ann. 8i 1, bl. 199. Ann. Max. 811, bl. 25. SIMSON,
426. EINHARD, Vita Caroli, 17. Capit. missorum. Aq. Primus, 81o.

Monum. Legg. I bl. 163, c. 15 en Migne, Opp. car. I, blz. 327,
n° 15. De materiamine (Materia) ad naves fabricandas.
(2) Hist. genet-. de la Belgzque, par DEWEZ, t. II, 24.
(3) Vergelijk S. Ludovici vita. C. 15 , Monum. II, bl. 614. ABEL-SIMSON, Karl der Grosse, II, bl 426.
(4) REINHOLD WERNER, Das germanische Seewesen, {Westermann's Monatshefte, Bd. 53, 1882, bl. 84, vlgg. alwaar eene afbeelding eener wikingerboot, enz. voorkomt). Verg. ook AUG. THIERRY
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Helaas ! terwijl de verouderde vorst zijne werkhuizen
te Gent bezocht, moest er in zijn oog iets weemoedigs
doorschijnen, dat andere inzichten nog dan handelsvooruitgang deed vermoeden. Toen hij bevel gaf talrijke vloten aan den mond der stroomen en rivieren
in gereedschap te brengen, (i) moest dit bevel, oogenschijnlijk enkel tot uitbreiding der scheepvaart gegeven,
iets pijnlijks voor zijnen ouderdom meedragen, want,
terzelvertijd, alsof het een uitgebreid en eenig plan
ware geweest, rezen, als eene bedreiging, vierkante
gekanteelde torens (2) nevens de handelsplaatsen op.
Werd er nog eene haven aangelegd, een bak (3)
van hulp en verlossing geplant, daarnevens werd eene
burcht (4) ter waking geplaatst! Ook versterkte kampen (5)
werden in menigte ontworpen. 't Was aan 't einde zijns
levens, zegt het verhaal, dat de keizer, wiens majesteit
en leper de zeeschuimers tot dan op eerbiedigen afstand
hadden verwijderd gehouden, het eerste stoutmoedige

Hist. de la conq. de l' Angl. par les Normands I, bl. 92, vlg. en DIRKS, t.
a. p. bl. 147. noot I en bl. 149. RANKE, Weltgeschichte , VI, l e afd. bl. 13.
Men vindt uit lateren tijd het gebruik van Arabische dikke hennepkoorden op de nederlandsche schepen vermeld. De Arabische booten
waren menigmaal daaruit samengesteld. Die koorden hadden den
naam van groote kracht en langen duur. Zie Gudrun, 2 ' Bk. a Wie
Wate gen Irland zog » (bij Simrock, Strophe 266). Men vergelijke hierbij Hofdijk, beschrijvende hoe Karel uit een venster te
Nimwegen de Noordsche schepen ziet opdoemen. Het N ederlandsche yolk, bl. 79, vlgg.
(i) Lodewijk de Vrome, het er ook bouwen aan den mond
van Rhone en Garonne (SimsoN, t. z p.).
(2) MABILLON, Acta SS. Svc. IV. I, bl. ill. Die torens waren
gebouwd, zooals de Romeinsche, met schietgaten.
(3) Van de bakens of lichttorens seinde men met vuren de
aankomst des vijands.
(4) Burchten werden gebouwd, onder anderen te Wijk-bijDuurstede, Utrecht, enz.
(5) MABILLON, t. a. p.

454 DE HANDEL, VOORAL IN DE NEDERLANDEN,

noorderzeil aan den horizont zijns rijks had zien
wemelen, en berekend had welke onheilen achter dat
zeil voor zijn vaderland verborgen lagen.
Edoch, waren de eerste booten der Noormannen
in 802 (I) verschenen, het was reeds veel vroeger dat
Karel aan eene verdediging de hand sloeg. Waren de
zeeroovers hem op zijne kusten nog niet komen tergen,
hij zelf was er op los gegaan, had ze in zee vervolgd,
om hun zoo mogelijk den doodsteek te geven.
Reeds eeuwen tevoren was de strijd begonnen. In
516, was een Frankische vloot tegen de Denen, die de
Maas waren opgezeild, ten krijg getrokken. In 716 ging
de Friesche vorst, Radboud, met zijn leger vijandelijk
te scheep naar Keulen (2) en werd terug geslagen. Maar
verder zouden pogingen worden aangewend lijk men er
nooit vroeger bedacht. In 7 99, versloeg Karel de Groote
de Noormannen in eenen zeeslag (3), waardoor veertig
hunner schepen in zijnen handel vielen.
Doch de vijand was niet flood; en veel erger een
nieuwe vijand scheen van in het Zuiden de hand te
reiken aan den Noorderbuiter, en een verbond met
hem te hebben aangegaan, om in eenen algemeenen
aanval de jeugdige westerbeschaving in den afgrond
terug te stooten. De Spaansche Moren, reeds lang om
hunne afzonderlijke plunderingen gevreesd, hadden nu
op de Middellandsche Zee eene ontzaggelijke rooversvloot ter afzeiling gereed (4). In dien dringenden nood,
verloor Karel het hoofd niet. Hij verstond zich met
den keizer van het Oosten. Terwijl deze zich liet

(1) EGINHARD, Vita Caroli, hfst. 2,
(21 DIRKS, Kooph. d. Frieren, '44.

(3) Id. 147, vlg.
(4) SIMSON, naar

EINHARD, Ann.

t. a p.

bl. 415, t. a. p. bl. 4 2 6, 447-
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bewegen en aan 't wapenen was tegen de zeeroovers,
beval Karel de Groote in de jaren 800 en 8 w vioten
te verzamelen in het Zuiden. En ten jare 813, had hij
het geluk gezamentlijk te Zuid en te Noord zegepralend,
de Noormannen den weg af te snijden, en eenen aanval van honderd Moorsche schepen op Sardinie zonder
verlies af te keeren (i).

(t) ib. bl. 92, vlg.

(Wordt vervolgd.)

tItIttnAt*ttot
DICHTKUNST, LETTEREN.

De item be y Docthe.
OORSPRONKELIJKE NOVELLE
van LOUISE STRATENUS.

IAN een der boogvensters van het voorvaderlijk
erfslot staat de jonkvrouw van Irmengarde geleund
en laat den blik over het troostelooze schouwspel Ilijden, dat zich voor haar oog ontrolt.
Vele eeuwen geleden heeft Herman van Irmengarde.
bijgenaamd « de sombere graaf », alvorens hij ten
kruistocht op zou trekkers, hoog te midden van Holland's
duinen een toren gebouwd, waar hij zijne gemalin
gebood te woven, zoolang hij afwezig bleef In alleriil
uit het blonde stuifzand verrezen, was het geheel destijds niet meer geweest dan een adelaarsnest, dat bij
hevigen storm van de een of andere verafgelegen rots
zou zijn overgedreven op onze kusten; doch gravin
Geertruida had haar zonen aldaar van zooveel liefde
omringd ; hen in zoo meésleepende taal gesproken van
den heiligen krijg in het Oosten ; van de overleveringen
van hun geslacht en van het vaderland waarvoor zij
haar kinderen opvoedde ; dat toen zij gestorven was,
zonder dat remand ooit van hare lippen had vernomen
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of zijzelve gelukkig of rampzalig was geweest, de
zonderlinge toren het dierbaarste plekje op aarde werd
voor hen die haar beweenden. Zij lieten er een kasteel
van bouwen, en de toren van gravin Geertruida bleef
gespaard en dcor geslacht op geslacht beveiligd tegen
de vernielende hand des tijds
VVanneer het om het gansche gebouw heen loeide
en gierde, zoodat zelfs de zware muren op hunne grondvesten trilden; wanneer alles dreigde neér te storten als
een donkere puinmassa, dan vlood men naar den ouden
toren ; want het scheen als verzachtte aldaar de wind
zijn kracht; als durfde het zilte nat hem nauwelijks
beroeren ; als werd het steen door eene onzichtbare
hand beschermd.
Aleida van I rmengarde is de eenig-overgeblevene van
haar trotschen stam, Haar vijf broeders zijn alien
gestorven, en haar vader is niet meer dan een bouwval,
waarin nog van tijd tot tijd een levensvonk opflikkert;
de dood zijner zoons heeft hem voor den tijd tot een
grijsaard gemaakt ; slechts eene gedachte is in hem
overgebleven : zijn eenig kind, zijne dochter, niet alleen
voor het sterven, maar ook voor alle pijn en droefheid
te beveiligen. Hij heeft zich daartoe voor goed alhier
gevestigd ; haar jarenlang tot voortdurend gezelschap
eene reeds bejaarde doch groote schilderes gegeven, die
haar met al de geheimen harer kunst vertrouwd moest
maken ; haar op dezelfde wijze muziek laten leeren;
en zelf hare overige studies geleid, haar omringende
van alle mogelijke boeken, die hare jaren ver te boven
gingen, en verlangende dat zij in Homerus al de
levenswijsheid zou putten, welke zij voor het verder
bestaan zou behoeven.
Thans was zij drie en twintig jaren oud ; hare
leermeesteressen waren vertrokken en zij was alleen
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gebleven, alleen met haar vader, die zich eerst tegen
den avond bij haar voegde, en verder den dag in zijn
studeervertrek doorbracht, zich enkel bezighoudende met
zijne herinneringen, en uren achtereen in zoo diep gepeins
verzonken, dat hij als gestorven scheen voor al wat
hem omgaf.
Aleida had hem eenige oogenblikken geleden zijn
ontbijt gebracht, eene zorg die zij nooit eenen der
bedienden zou hebben overgelaten ; hij had hare nadering
niet bespeurd toen zij hem op het voorhootd kuste
en om zijn zegen had gevraagd, en daarop was zij
weder verdwenen, om nog een oogwenk, alvorens zij
zich wederom verdiepte in de boeken die haar zoo
weinig te zeggen hadden, op de zee uit te zien, de
zee, die sedert al de eeuwen dat zij voortfluistert of
weeklaagt of huilt, nooit tweemaal hetzelfde heeft
gemurrileld.
Het was stormweder; in de verte reeds zag men
de golven dreigend aanrollen, om bij het strand tot
verblindend witte sneeuwbergen op te klimmen en
daarna weg te sterven in schuim. Op het grijze water,
onder den nog grauwer hemel, zag men hier en daar de
zwarte zeilen van een visschersvaartuig, dat poogde
eene naburige haven binnen te loopen , van uit Aleida's
venster gezien, niet meer dan de donkere, machteloos
op en neér kleppende vleugelen van een in nood-verkeerenden vogel.
Hoog op een der duinen had eene moegezweepte
zeemeeuw zich neer laten vallen, en rustte daar hijgend
uit, om weidra opnieuw den kamp met de winden
te hervatten , want haar nest was verre van daar, en
haar kroost zou haar zorgen behoeven.
« De visschers daarginds worden in hunne woning
opgewacht, » mompelde het jonge meisje : « die vogel
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is onmisbaar aan haar fijngevederde jongen ; ik ben
noodig aan niemand. Zelfs mijn vader geeft zich
nauwelijks rekenschap van mijn bijzijn ; slechts eene
zorg vervult hem ten mijnen opzichte : dat ik gespaard
moge blijven voor het leed dat hijzelf heeft gekend.
Zou mijn dood hem dat niet beter waarborgen dan al
het overage? Lijden ! Het moet een zonderling iets
wezen ! Ik heb het nooit gekend ; mijne moeder, mijne
broeders kan ik mij niet herinneren ; hun heengaan
is mij dus geen smart geweest; toen mijne leermeesteressen mij verlieten, heeft mijn hart geene droefheid
gevoeld ; mijn vader had wel gekozen; tusschen hare
ziel en de mijne bestond geen overeenstemming hoegenaamd, en hare kennis, het eenige wat mij lief was
in haar, lieten zij mij achter. Mijne boeken zeggen
mij dat er lieden zijn, die hunkeren naar vergetelheid;
die, zoo de Lethe ergens vloeide, tot in 't andere werelddeg', zoo het zijn moest geknield, den pelgrimstocht
zouden afleggen, om zich aan lien stroom to laven. Zou
ook ik ooit kunnen dorsten naar een teug uit die bron ?
Ik weet het niet, maar ik zou willen voelen, willen
lijden desnoods, mits dat ik geleefd hadde, meer dan
dit plantenleven. »
En als wenschte zij dat de losgebroken elementen
haar iets van hunne onrust mee zouden deelen, haar
iets zouden toefluisteren van hetgeen er aan andere
oevers geleden en gestreden werd, stiet zij het venster
open.
De storm daarbuiten deed hare blonde lokken als
zijde-achtige pluimen fladderen om haar bleeke slapen ;
de oceaan wierp haar zijn kus toe in het st uifschuim
dat hij naar haar lippen zond; en hare zwakheid vond
een raadselachtig genot in het luisteren naar de woeste
klanken zijner kracht; haar blauwe oogen flikkerden,

460

DE STEM DER DOODE.

als herleefde bij dat wilde krijgsgeschal het heldenbloed
barer vaderen.
Na een wijle sloot zij het venster weder. Zij had
het gansche tafereel zoodanig in de ziel opgenomen,
dat zij zeker meende het op 'het doek weer te kunnen
geven, en met iets als een glimlach van verwachting
trail zij op haar schildersezel toe. Zij was haar palet
volkomen meester ; heel de gamma van tinter tusschen
zwart en wit, die zij heden uitsluitend behoefde, hield
haar penseel in zijne macht ; niemand overtrof haar
in juistheid van lijnen, in getrouwheid van perspectief;
en zij zat daar neder, met onuitsprekelijk geduld voortarbeidende ; telkens opnieuw aan het venster tredende
om zich te vergewissen van de waarheid barer indrukken.
Te vergeefs! Haar werk was niets in vergelijking .an
de natuur; een minder hooghartige geest had zich
voldaan gerekend; zij kon dat niet; zij wilde zich
niet tevreden stellen met iets dat slechts aan de
werkelijkheid herinnerde, en met driftige hand wischte
zij haar nutteloos pogen uit.
Nog altijd omloeide de storm het huis ; zij begat
zich tot haar vleugelstuk, en vol teederheid de toetsen
ontdekkende, fluisterde zij : « Gij hebt altijd een
antwoord gevonden op mijne vragen ; nooit hebt gij
geweigerd onder mijne vingeren de stemmen weer te
geven van mijn hart; spreekt tot mij in de zelfde
taal als de orkaan daarbuiten ; laat mij in u, van
meer nabij, de zangen der zee vernemen. »
Doch te vergeefs streelde zij heden het ivoor;
vruchteloos deelde zij hare kracht aan de snaren mede;
het waren andere liederen, andere kreten die het klavier
weérga ven .
Troosteloos en ontmoedigd stond zij op, en vroeg
zich een oogenblik of wat zij doen zoude. Lezen ?
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Maar kende zij Hecuba's klacht niet sedert lang van
buiten? Hadden de Grieken haar iets te zeggen dat
overeenstemde met de worsteling der natuur, met de
leegte van eigen gemoed? Zij was mensch en godendroefheid was zoo verschillend van de smart der
stervelingen, dat zij hoofdschuddend hare boeken wegsloot, om zich aan een spinnewiel neer te zetten ; het
overoude spinnewiel van gravin Geertruida.
Zij had niet veel bijzonders onderhanden; slechts
wat goed voor de armen uit den omtrek ; zij had
beloofd drie visschersweezen van top tot teen te kleeden
voor hunne eerste Fleilige Communie, en hechtte er
aan dit voor zoover mogelijk geheel alleen met eigen
handen te doen ; en terwijI zij bezig was de draden
door haar ranke vingeren te laten gaan, dacht zij aan
de gezinnen waaruit haar kleine beschermlingen voortkwamen.
Maryke, het kleine bleeke kind, met het donkere
haar en de zwarte oogen, had haar vader pas een
jaar geleden verloren. Hij was voor den storm binnengeloopen met zijn pink; want in de zeevaartkunde
overtrof niemand Berend Hendriks. Hij kende het
groote watervlak gelijk zijne eigene hut; met zekerheid
wist hij te zeggen wat of het minste wolkje aan den
gezichteinder beduidde; geen zeerob van de kust was
dan ook ooit zoo gelukkig geweest : nog nimmer had zijn
vaartuig een lek verkregen, een zeil gescheurd of een
mast verloren. En toch was hij omgekomen in de
golven.
Het was een weer geweest zooals nu ; en niet
alle visschersbooten waren terug. Er werden er verscheidene vermist, waarvan men hoopte dat zij zich
in eene andere haven geborgen hadden ; maar tegen
den avond weérklonken er hartverscheurende kreten
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door het dorp, de « Vrouw Janna » was op een
zandbank geloopen, in het voile gezicht der kust en
moest vergaan, er was geen behoud mogelijk, want de
golven beukten als in razernij tegen de klip en het
daarop vastzittende vaartuig. Binnen een half uur zou
alles stuk geslagen zijn.
Te vergeefs waagde de bemanning der reddingsboot zich in zee ; de branding was te hevig ; zij konden
de pink niet naderen ; en doodsbleek, met gebogen
hoofde, en een traan in het oog, keerden de dapperen
weder ; zij moesten hunne makkers laten vergaan.
« Wie is er aan boord? » vroeg eene ruwe stem.
Men keerde zich om en herkende Berend Hendriks.
« Teeuwe Harmsen, » klonk het antwoord.
« Veertig jaren trouwen dienst, de braafheid in
persoon, vrouw en kinderen dood ; hij zal het Hierboven beter hebben », luidde het opnieuw : « en verder ? »
« Jan Leenhof.
0 Hum ! Een deugniet, die zijne ouders van ochtend
tot avond verdriet aandoet! Wie nog meer ? »
« Willem Bergwegen.
« Groote Gerechtigheid ! Het iaatste kleinkind van
de weduwe; en de oude is ziek en heeft er al vier
zien verdrinken, behalve haar eigen man. Jongens, is
er hier een heel lang touw voorhanden? »
a Ja, in de reddingsboot, waarom ? »
« Dat gaat niemand aan. Geeft het mij. »
0 Maar Berend, » riep men, hem van alle zijden
omringende : « begin geen gekheid. Het is onmogelijk
er doorheen te komen ; bedenk dat gij vrouw en kind
hebt. »
« En als mijn Maryke daar ginds om redding
lag te kermen, denkt gij dan dat ik hier zou blijven, »
sprak hij met kracht : « het kind van een ander is
D
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evenveel waard als het mijne. Geeft bier het touw. »
En met het eind daarvan reeds in handen trad
hij op een groepje toe, dat op het havenhoofd stond
te kijken, en in welks midden zich de dorpsgeestelijke
beyond.
« Mijnheer Pastoor,
zeide hij, den zuidwester
van het hoofd nemende : « het kan wel wezen dat ik
niet terugkeer, en er ligt mij nog wat op het hart,
dat er van af moet eer dat ik voor God verschijn.
Wilt gij mij hooren? »
Eerbiedig traden de anderen ter zijde, om den visscher zijne zonderlinge biecht af te laten leggen. Toen
hij uitgesproken had gaf de pastoor hem, diep getroffen,
zijn zegen, en haastig het touw om het middel bindende, sprong de jonge man in zee. Zijn doel was naar
het in nood verkeerende schip te zwemmen en daar
het koord te bevestigen opdat de bemanning zich daarlangs naar de kust zou kunnen laten glijden. Maar
ofschoon hij voortkampte met zulk eene volharding, dat
het bloed hem uit news en mond vloeide, en hij telkens
op het punt stond bewusteloos te geraken, reeds met
de hand uitgestoken om zich aan het wrak vast te
grijpen, werd hij opgenomen door eene golf en tegen
de verschansing doodgeslagen, als ware de zee toornig
geweest tegen hem die Naar hare prooi Wilde ontrukken.
De tweede van Aleida's beschermelingen was op den na
de oudste van een zestal weezen. Sedert de geboorte van
het jongste kind, eenige dagen na den dood des vaders,
was de moeder altijd bedlegerig ; ook de oudste, een
knaap, vv as uit den mast gevallen en voor het leven
lang vermink t ; maar dapper gelijk men ter wereld komt
op de kusten, waar reeds de tipper der zuigelingen
met het zilte zeevocht besproeid worden, zorgde het
kleine Trieneke voor heel het gezin en wist zij hare
D
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moeder en Gerrit te verplegen met evenveel behendigheid als eene liefdezuster. Haar was niet eens den tijd
gelaten ooit « kind » te zijn, en haar leelijk, verschrompeld gezichtje droeg reeds de kommervolle uitdrukking van wie veel geleden hebben; maar zij \Ails
meestal zoo vro6lijk en speelde zoo goed met de andere
kleinen, dat de buurvrouwen haar 's morgens als zij
naar de stall gingen, voor Brie centen in de week hare
kinderen toevertrouwden Het was een gansche kleine
bewaarschool en Trieneke verdiende daarmede den huur
voor het gezin.
De derde eindelijk was een blond, mooi kind, met
groote, denkende, grijze oogen ; Aleida had haar reeds
opgemerkt toen zij vier jaren oud was, en altijd in een
hoek der visschershut lag te kermen van pijn. De
plattelandsheelmeester had gezegd dat het een geluk zou
wezen als Onze Lieve Heer het klein Anneke kwam
halen; want het zou toch nooit « een blijvertje » zijn,
en het kind zou antlers nog maar lang voort lijden ;
de ouders konden haar toch niet geven wat zij noodig
had om te genezen. Mejonkvrouwe van Irmengarde
vernam dit van hare kamenier en begaf zich nog dien
zelfden dag naar de ouders der kleine. Zij deed dit,
zooals zij gewoonlijk de armen hielp, uit liefde tot
God, maar met een zekeren afkeer van de armoede;
van die kleine, bedompte vertrekken, waar meestal zulk
eene wanorde heerschte en de kinderen haar bijna altijd
met vuile handjes te gemoet kwamen; zij zelve was
ternauwernood den kinderschoenen ontwassen en niet
altijd nog in staat zichzelve te bedwingen; maar toen
zij het kleine rneisje had gezien veranderde hare gansche
stemming en vroeg zij of zip haar met zich mede naar
het kasteel mocht nemen. « 1k zal haar goed verzorgen, »
beloofde zij : « en gij kunt alle dagen komen zien
hoe zij het maakt. »

DE STEM DER DOODE.

465

De ouders gaven toe Het was nooit goed het
voorstel van een rijke of te slaan, meenden zij; en
gedurende eenige maanden bleef de kleine zieke op het
slot, en werd zij met zooveel liefde verpleegd, dat zij
geheel en al herstelde.
Zij had zich in dien tusschentijd zoozeer aan Aleida
gehecht, en het jonge meisje zelve was zoo blij met
dit kleine speelmakkertje, dat graaf van Irmengarde de
smeekbede ontving het kind voor altijd op het kasteel
te willen behouden. Hij hield de zaak een dag fang
in bedenking. Het was de eerste maal dat zijne dochter
een verzoek tot hem richtte en het kostte hem meer
dan hij zeggen kon haar teleur te stellen ; maar door
toe te geven, wierp hij zijn gansche opvoedingssysteem
omver. Hij Wilde ziin kind beveiligen tegen alle droefheid ; een der eerste voorwaarden daartoe was zorg te
dragen dat zij zooveel mogelijk van alle menschelijke
wezens verwijderd bleef In zijne oogen bracht steeds
de eene sterveling den andere leed aan; hetzij dat dit
willekeurig of buiten zijne schuld geschiedde. Zelfs zij
die hem lief hadden gehad, en alleen van goedheden
omringden, hadden hem de onherstelbare smart aangedaan te sterven. Aleida mocht niets van al dat lijden
gevoelen; haar leven moest voorbijgaan tusschen hare
eenige vrienden de boeken en het genot dat natuur en
kunst haar verschaffen konden ; en vk anneer hij haar nu
haar pleegdochtertje liet, zou hij haar een leven van droefenissen voor de toekomst schenken. Hij liet haar dus
tot zich komen, en zeide haar hoe onmogelijk het hem
was aan haar verlangen te voldoen.
«' Zij zou voor u worden als een eigen kind, »
ging hij voort, het hoofd afwendende om de tranen
niet te zien die Aleida naar de oogen drongen : 0 en
daarom joist kan er alleen verdriet voor u uit voort-

466

15E STEM DER DOODE.

vloeien. Anneke zal waarschijnlijk vroegtijdig sterven ;
gij zoudt u niet troosten om haar verlies ; of wel zij
zal behouden blijven, maar u verlaten om te trouwen
met een man uit Karen stand, vvaardoor gij haar even
volkomen zoudt verliezen alsof zij u door den dood
ontnomen vverd, terwijl het kind, aan onze beschaving
gewend, bovendien nog ongelukkig zou worden aan
eigen haard. »
Het jonge meisje hield niet aan ; zijzelve bracht het
kind aan de ouders terug, en sprak nooit weder over
dien denen wensch harer eerste jeugd ; maar zij was aan
de kleine gehecht gebleven, en nu zij de drie communiepakjes maakte, kon zij het niet verhinderen dat al het
beste, het mooiste tot Anneke ging.
Zij peinsde aan dat alles, en van lieverlede was het
haar als verdoofde de kreet van den storm, als gleed
er een zonnestraal de kamer binnen, een zonnestraal
die haar in het hart viel, en het verwarmde. Haar
bestaan scheen haar niet langer troosteloos en ledig toe,
en plotseling boog zij zich eerbiedig over het oude
spinnewiel neder en terwijl zij er het blonde hoofd opliet rusten, fluisterde zij
« Is het na eeuwen nog uwe macht, gravin Geertruida, die maakt dat wij slechts een voorwerp behoeven
aan te raken dat eens bevvogen werd door uwe hand,
om vrede in het gemoed te voelen dalen ? Wie waart
gij dan toch zelve, dat uwe betoovering voortduurt door
alle tijden heen? Eenieder fluistert vol liefde uw naam,
en niet een weer te vertellen van eene daad welke u
boven de menigte uit deed blinken ; niet een kan zelfs
verhalen of gij gelukkig of wel ongelukkig waart. Gij
hebt bier geleefd, in uw engen toren, uw zoons opvoedende tot christenhelden, die alien voor het Kruis hun
bloed hebben geplengd ; maar daarmede eindigt uwe
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geschiedenis; geen meistreel heeft ooit uwe schoonheid
bezongen; geen enkel kleinood bleef ons over dat u
eens heeft getooid ; een spinnewiel, een zwaar gebedenboek en een oude, oude toren, dat is alles. 01 dat
gij medelijden hadt gehad met wie na u zouden komen,
dat gij ons ten minste het geheim uwer macht hadt
medegedeeld : dat gij ons geleerd hadt hoe men moet
leven om gelukkig te zijn ! »
Wederom geheel terneér geslagen door deze laatste
gedachte, rees zij overeind ; zij zag thans dat, wel verre
van of te nemen, de wind met verdubbelde woede op
was komen zetten, en zij hui verde van den noodkreet
der golven.
« Laat mij naar den toren gaan , n fluisterde zij
tot zichzelve : « daar ten minste zal ik rustiger wezen.
Ik zal van avond hieraan voortwerken ; vader ziet dat
gaarne; nu slechts wat vrede gezocht in het oude
gebedenboek. Het is al jaren geleden dat niemand het
opensloeg. »
En door de lange, sombere gangen trad zij voort
naar den nog somberder toren, die eens tot ver blijfplaats
gediend had aan de vrouw wier beeld bier onsterfelijk
voortleefde. Zij ging het vertrek binnen, waar eertijds
het oude s?innewiel had gestaan, waar nog het gebedenboek rustte; het zag op zee uit en moest de kamer
geweest zijn waarin de gravin zich bid voorkeur ophield.
Lets als een geur van gedroogde rozen wuifde het jonge
meisje tegen, toen zij den drempel overschreed, en zij
slaakte een diepen zucht van welzijn, zoodra zij zich
van de verdere wereld afgescheiden beyond, te midden
van die vermolmde meubels, in het heiligdom der
doode.
« Laat mij lezen wat gij gelezen hebt, » ging zij
zachtkens voort : « misschien dan wel wordt mijne
ziel als de uwe. D
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En zij trail op een eikenhouten lezenaar toe, waarop
het zware boek sedert honderden jaren rustte. Het
moest het werk geweest zijn van, een genialen kloosterling,
want niet alleen was het perkament door eene fraaie,
krachtige hand beschreven, maar tal van kunstige
teekeningen luisterden den tekst op. Elke hoofdletter
was een meesterwerkje op zichzelf.
Ook de band van leder met goud, was buitengewoon rijk, en droeg de namen en het wapen der
gravin. Aleida bekeek en betastte hem aandachtig.
« Hoe jammer dat hij loslaat, » mompelde zij :
« het moet door yacht wezen ; ik zal er riiets van zeggen,
uit vrees dat het boek aan den een of ander zou
worden toevertrouwd. Mij dunkt het zou ons ongeluk
aanbrengen zoo het uit deze woning verdween ; maar
ik zal zelve pogen het te herstellen. D
En zich nederzettende, om het kostbare voorwerp
op haar schoot te doen rusten, trok zij het boekdeel
vol eerbied naar zich toe.
Het kwaad was erger dan zij gedacht had; het
leder was aan de randen geheel en al versleten ; zij
hief het een weinig op om te zien of zij niet het
verstandigst doen zou, er wat gom ander te strijken,
zoodat het weder aan den band zelf zou hechten,
doch nauwelijks had zij een blik daaronder geworpen
of zij bespeurde vol verbazing eenige perkamenten
vellen, die, dicht opeen gevouwen, tusschen band en
leder rustten.
« Wie mag dat wel gedaan hebben? » fluisterde
zij : « het leder moet eertijds als een omslag van den
band genomen zijn geweest; de sloten zijn er los op
gezet en kunnen met gemak er afgenomen en weder
opgeplaatst warden; het was een veilige bergplaats voor
geschriften die men niet door ieder gelezen wilde hebben;
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maar wie heeft den cooed gehad zich daartoe te bedienen
van gravin Geertruida's gebedenboek ? »
Zij was wel gedwongen er de beschreven papieren
uit te voorschijn te halen ; want tinders kon zij band
en leder onmogelijk aan elkander hechten en zij was
reeds besloten ze los in het gebedenboek te laten liggen,
toen haar oog viel op het opschrift dat de bladen droegen.
« Voor Herman van Irmengarde, als hij weergekeerd
zal zijn. D
« Herman van Irmengarde, » klonk het zacht van
Aleida's lippen : « Er is er geen ander geweest van
dien naam, sinds « de sombere graaf » ; zou dit een
brief van zijne gemalin kunnen wezen ? Men zegt dat
zij beter dan een barer tijdgenooten de pen kon voeren,
en dit fijn gekrulde schrift doet denken aan eene
vrouwenhand; maar nooit, neen nooit, vernam ik jets
van deze bladzijden. Zouden zij daar altijd verborgen
hebben gerust? »
En zij raadpleegde haar geheugen en herinner de
zich dat Herman van Irmengarde op denzelfden dag
was gestorven als zijne echtgenoote; maar dat in het
Heilige Land, zoodat men eerst vele maanden daarna
het bericht van zijn dood had ontvangen. Hij had
dus nimmer het aan hem bestemde geschrift in handen
gekregen.
Zou het geen heiligschennis zijn het thans te
doorlezen? Maar had de schrijfster ze dan tot vergetelheid bestemd, en was het niet veeleer mogelijk dat
zij het een of ander bevatten dat van belang kon
wezen voor haar geslacht, dat een helderder daglicht
kon werpen over het leven der doode?
« Daareven nog slechts smeekte ik om een woord
tot wie zoo lang na u gekomen was, dat zij niets
van hare zielskracht mede ter wereld mocht brengen...
Zou dit uw antwoord op die bede zijn? 4
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In de overtuiging dat het niet anders kon wezen,
vouwde zij langzaam het perkament open en las
(( Men zegt mij dat gij spoedig uit het Oosten
weder zult keeren, mijn Heer gemaal, doch dit zelfde
werd mij reeds zoo dikwijls herhaald, dat ik het heb
leeren beschouwen als een woord van medelijden dergenen die wel weten hoe mijne ziel niet ophoudt te
treuren om u
En lang heb ik niet meer te wachten ; ik las het
in den blik van den geleerden man, dien ik uit liefde
voor u en voor onze kinderen. naar bier liet komen
om hem te raadplegen omtrent de onverklaarbare zwakte,
die zich in den jongsten tijd hoe lang hoe meer van
mij meester maakte; na zijn avondgebed van gisteren
zeide Egbert in zijne kinderlijke onschuld tot mij :
o Moeder, als gij de handen vouwt dan gelijken zij
op die van het beeld dat altijd voortslaapt in de
kapel der kloosterbroeders. »
1k bekeek mijne vingeren en ik zag dat de knaap
gelijk had; zij waren uitgeteerd en kleurloos als die
van den jongen prior, die zoo lang wegkwijnde en wiens
vorstelijke familie zijn beeld op het graf liet beitelen.
Herrinnert gij u nog zijn dood? Wij waren slechts
eenige weken Kier aangekomen, en woonden'het heilige
Misoffer bij; de dienst was ten einde en hi) zou zich
in het klooster terugtrekken, toen wij hem zagen wankelen ; hij verzamelde echter zijne krachten bijeen, en
zich tot de geloovigen keerende gaf hij ons een laatste
maal zijn zegen. Daarop verwijderde hij zich; maar
nauwelijks had hij de kloostergangen betreden of hij
zakte ineen en stierf.
Zoo ook zal ik heengaan, zacht. heel zacht, zonder
doodsstrijd, zooals een lamp uitdooft, waarvan de olie
is opgebrand; maar de scheiding van ziel en lichaam
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is nabij ; en waar het mij niet voegen zou u mijn
zegen te geven, daar wil ik u toch nog een laatsten
groet der liefde toezenden, opdat alles slechts verzoening
tusschen ons zij.
Uw vertrek is mijne grootste droefheid geweest ;
en toch heb ik mij trotsch op u gevoeld, zoo dikwijls
ik tot mijzelve zeide tot welke zending gij vrouw en
kinderen en vaderland verlaten hadt. U vooral had dat
besluit veel moeten kosten, en het offer door u gebracht
,zal daarom Gode ook dubbel welgevallig zijn. Hoe
gaarne had ik niet uw terugkeer afgewacht, en u mijn
gansche bestaan blootleggende, van de ure of waarop
gij van ons gingt, voor een enkele maal ten minste
vernomen dat gij tevreden waari, dat uwe ziel voor
een oogwenk geen pijn Teed.
Thans... als gij weder zult komen, zal ik daar
niet meer zijn om u te begroeten, Herman ; doch ik
weet dat gij het verleden terug zult willen roepen; dat
gij tot deze torenkamer zult gaan, waar gij gewoon
waart mij te zien ; gij zult er mijn borduurraam wedervinden; mijn spinnewiel onaangeroerd zien staan ; en
gij zult het gebedenboek ter hand nemen, dat ik eens
als bruidsgift van u ontving. Voorheen, als er een
wolk over ons geluk was heengedreven en een van
beiden erkende schuld te hebben gehad, dan ook vertrouwden wij aan zijn omslag de woorden toe, die
onze harten weer tot een moesten brengen. 1k weet
dus dat gij nog eenmaal die oude bergplaats zult
doorzoeken, en het zal niet te vergeefs zijn, gij zult
er mijne bede om vergiffenis in vinden.
Want ik moet die uitspreken alvorens te sterven.
Voorheen, in mijn hoogmoed, heb ik mij wel eens
verbeeld, dat ik zonder schuld was tegenover u. De
naderende dood raakt het eerst onze oogen aan, en
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vol barmhartigheid verleent hij ons gezight eene scherpte,
die ons doet inzien hoeveel wij hierbeneden te kort
deden aan onzen plicht ; opdat onze laatste oogenblikken
het karakter onzer boetedoening mochten dragen, en wij
nog zouden mogen herstellen wat goed te maken was.
1k gevoel thans wat ik tegenover u misdeed. Gij
bezat eene ziel die doodelijk krank was ; en zoo kortzichtig, zoo wreed zijn de menschen, dat daar, waar
men vol liefde eene ziekte van het lichaam zou bestrijden,
den lijder overladende met de teederste zorgen, men
hem die eene innerlijke woad met zich voortdraagt,
onverbonden, ongetroost laat voortleven.
Herinnert gij u nog den dag waarop gij aanzoek
deedt om mijne hand?
Gij hadt lang met mijne ouders gesproken; ik wist
niet waarover, en ik was bezig met mijn orgelspel
in de kleine kamer welke grensde aan de kapel. Het
was donker om mid heen geworden, zoo donker dat
ik de noten niet langer onderscheiden kon, en de
vingeren over het klavier liet dwalen, terwijl ik luisterde
naar de melodieen van mijn eigen hart.
Plotseling zag ik u naast mij staan, en vernam
ik woorden die als het antwoord waren op de onbestemde vragen, welke daareven weerklonken hadden in
mijne muziek.
Zelfs nu nog, als ik mij dat weer herinner, zou
ik kunnen weenen van geluk.
Ons huwelijk bleef niet lange uit. Gij werdt aan
het hof van den Graaf geroepen, en wildet mij merle
semen. 0 ! Dat gij uzelf dan slechts een weinig hadt
mistrouwd; dat gij vooraf hadt ingezien hoe wij beter
deden ons aan het gewoel der wereld te onttrekken
en ons aanstonds te vestigen op een uwer landgoederen,
ver, zoover mogelijk van de steden af; doch gij kendet
destijds uzelven nog niet.
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Wij worden op de hartelijkste wijze door uwe
vrienden ontvangen ; zelfs de Graaf gaf een valkenjacht
ter onzer eer, en eerst toen ik aan den feestdisch
aan zijne zijde was gezeten, bemerkte ik hoe lijdend
gij er uitzaagt. De jacht zelve kon u Loch niet vermoeid hebben; ik gevoelde nauwelijks eenige afmatting,
en gij waart zoo krachtig gebouwd, dat eenige uren
te paard doorgebracht u niet konden uitputten. Maar
van dien dag of begon ik in te zien welk een vijand
mij uw hart en uw geluk betwistte, dat geluk waarvoor ik met vreugde mijn leven zou hebben gegeven.
Gij waart ten prooi aan den twijfel ; gij geloofdet
aan uw Heer en Heiland; uw vertrouwen op den mensch
was wellicht zelfs te groot; maar gij wanhooptet aan
uzelven; aan uwe eigene macht over wie u lief waren.
Dat was de afschuwelijke slang die zich voortkronkelde
om uw geluk, die elke bloem voor u doodde , nog
eer zij den knop ontsloten had.
Hoe zorgvol had ik niet moeten trachten u te
genezen ; de slang, die oude vijand der vrouw, kan
door haar alleen overwonnen worden. Het had van
ochtend tot avond mijne studie moeten uitmaken u
te leeren in ons beiden geloof te slaan, u te doen
inzien hoe onvergankelijk het gevoel was dat ik u
geschonken had; doch mijne fierheid kwam in opstand,
— o! Herman, vergeef mij mijne dwaasheid, die wij
beiden zoo duur hebben geboet, — en wanneer gij
mij overlaaddet met verwijten, die ik wist niet te verdienen, dan behield ik het stilzwijgen; dan verbeeldde
ik mij nog zoo zachtmoedig en goed te wezen, door
u op mijne beurt geen droef held aan te doen; terwijl
ik naast u op mijne knieen had moeten ne6rzinken, om
u teeder te dwingen een blik in mijn binnenste te
slaan, en daarin te lezen hoe slechts de gedachte aan
u mij bezig hield.
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Ook anderen waren wreed voor ons ; enkele oogen
hebben adelaarsblikken om diep in onze ziel verborgen
wonden te ontdekken. 1k heb nooit geweten waarom
Egberta van Egmond, die toch eenmaal % rijwillig hare
verloving met u verbroken had, mij de schuldelooze
hulde, welke ik aan het hof inoogstte, niet vergeven
kon; waarom het haar scheen te mishagen wanneer
zij mij aan uwe zijde ontmoette, 1k heb haar sedert
lang vergiffenis geschonken, maar er was een did.
waarop ik mij steeds den dag herinnerde, toen zij u
dingen toefluisterde over mij, die mij alle levensvreugde
ontnamen. Het waren niet de feesten, Welke mij door
u ontzegd werden, die ik betreurde; het was de wijze
waarop gij mij verboodt er verder deel aan te nemen ;
het was mijne verlatenheid, als gijzelf uwe plichten
gingt vervullen aan het hof en mij dagen lang alleen
liet, om steeds somberder, steeds vijandiger gestemd tot
mij weer te keeren ; het was de vernedering die ik
leed om u, wanneer ik u, mijn anders zoo hooghartige
gemaal, zag afdalen tot het inwinnen van berichten bij
onze onderhoorigen. 1k heb minder geleden den dag,
waarop gij mij, ten gevolge van een logenachtig verhaal der
gravin van Egmond, in bijzijn van onze lieden mishandeldet. Toen althans was ik alleen in hunne oogen schuldig.
Daarop verhiet zich de luide kreet om tot ontzetting van het Heilige draf te wapen te snellen. Nooit
zal ik den strijd vergeven, die er in uwe ziel plaats
greep. Het was eene worsteling op leven en dood.
Uwe liefde voor mij, uw twijfel zelf, hielden u terug,
en tevens zeide uw geloof u dat uw God bij u moest
tellen boven alle aardsche banden. Zoo gij geweten
hadt in welk eene spanning mijne ziel den uitslag

afwachtte van dien wreeden kamp ; hoe ik den Heer
aanhoudend bad dat mijne vertwijfeling over de moge-
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lijkheid uwer afreize, mij niet mocht meésleepen tot de
zwakheid u te smeeken bij ons te blijven... gij zoudt
niet langer hebben getwijfeld aan mijn gevoel.
Eindelijk vernam ik uw besluit : gij zoudt den
oorlog in het Oosten medemaken.... doch eerst later
bij uw wapenbroeders vvezen; want nog voor uw vertrek wildet gij dezen toren voor mij laten bouwen,
waar ik ook van verre uwe gevangene zou zijn.
Het kostte schatten hem zoo ijlings uit het duin
te doen verrijzen ; maar daarover bekommerdet gij u
niet, en nog eene maand alvorens of te reizen voerdet
gij mij hierheen, zelf willende zien hoe het leven op
deze kusten zijn zou.
Weet gij nog lien ontzettenden nacht van storm
en noodweer, toen de orkaan deze muren deed dreunen
en wij bijeen stonden aan het venster van dit vertrek,
alleen beschenen door het spookachtig geflikker der
maan, achter snel voorbijdrijvende wolken? Gij waart
zeer bleek, en meer dan eens zag ik uw blik, als door
een onbeschrijfelok medelijden verzacht; opende uw
mond zich reeds als om mij kwijtschelding van straf
te verleenen; maar zij die zich tusschen u en mij
hadden geplaatst wisten te goed wat zij deden; uwe eigene
zielekrankheid werd ongeneeslijk door hunne woorden.
En zoo zijt gij heen gegaan, zonder dat uw geloof
in mij wederkeerde ; mij alleen latende met den oceaan
en de schuwe zeemeeuwen, die sedert geleerd hebben
op mijne venster te komen uitrusten van den storm.
Gij zijt vertrokken en hebt alien zonneschijn uit
mijn leven medegenomen.
In den aanvang meende ik nog dat gij weder
zoudt keeren; doch van lieverlede begon ik te gevoelen hoe
ik niet wachten mocht op u; en mijn voorgevoel heeft mij
niet bedrogen, er blijft nauwelijks leven meer over in mij.
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Het eenige wat mij moeite heeft gekost, gewillig
uit God's handen aan te nemen, het is dat ik heen
moet gaan zonder een verzoenend woord van u. Heb
ik mij niet genoegzaam verootmoedigd sedert uw vertrek, dat gij geen enkele maal mijne brieven hebt
beantwoord; zond ik u niet met den grijzen ridder
van Ardennen, onzen vaderlijken vriend, den langen
blonden vlecht mijner lokken, die gij zoo dikwijls
zeidet te bewonderen?
1k heb u niet gesproken van mijn naderend einde,
dat is waar ; ik wilde noch een aalmoes van uw
medelijden, noch u wellicht in tweestrijd brengen of
gij het kruisleger zoudt verlaten om mij nog op aarde
weer te zien. Maar gezonden hunkeren evenzeer naar
een zonnestraal als stervenden.
Thans is de berusting in het eind gekomen. Ik
weet dat ik u hierbeneden niet weer aanschouwen zal;
maar wij zullen elkander terugvinden in een Land
waar geenerlei misverstand heerscht ; waar geen twijfel
binnensluipt, en daar zal ik mijn held glimlachend te
gemoet treden en vragen : « Zijt gij thans overtuigd ? »
Geloof niet dat ik u iets verwin. Gij waart mijn
beer en meester ; gij halt het recht met mij te handelen gelijk gij deedt. En, in trouwe, ik wist dat het
uit liefde geschiedde.
Alvorens mij voor altijd ter rtiste te leggen blijft
mij nog een laatste plicht te vervullen ; heb ik u rekenschap af te leggen van mi)n levee sedert uw vertrek.
Gij zult in mijne papieren de verantwoording vinden
der gelden, waarover gij mij jaarlijks liet beschikken.
Gij zijt te rijkelijk geweest, mijn vriend, door mij een
vierde deel van uw inkomen af te staan. Onze kinderen
en ik behoefden lang zooveel niet; maar toch dank
ik er u voor, want het stelde mij in staat, in wv
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naam, schier elke ellende, welke op deze kusten geleden
werd, te verzachten. Wij mochten op deze wijze een
reddingsboot aankoopen en bemannen, waarmede men
sedert dien al meer dan dertig levens heeft gered.
Eens, in den Hemel, zullen al die ongelukkigen u
danken ; op aarde bidden zij reeds voor u. Gij verleent
op dezelfdé wijze onderstand aan dertien weduwen en
zeven en twintig weezen van zeelieden, die in de
golven zijn omgekomen ; met dezen onderstand bedoel
ik dat zij gehuisvest, gevoed en gekleed worden ; als er
een pink verongelukt, of de zeilen onherstelbaar gescheurd
zijn, dan ontvangt men Kier het verlorene terug. Ik
zeg u dit alles, en dat gij het in mijne boeken zult
bevestigd zien, en dat het mij heel gelukkig zou maken,
indien men ook na mijn dood daarmede voort kon
gaan. Het zou kunnen geschieden zonder u of de
kinderen te benadeelen, want zoo ik wel heb, dan
was bij ons huwelijk mijn vermogen aan het uwe gelijk.
Dagelijks heb ik onze armen en zieken bezocht ;
de fraaie telganger, dien gij nog voor mij africhttet,
en in wiens manen ik dikwijls sedert uw vertrek het
hoofd verborgen heb, om hem in het oor te fluisteren
hoe lief mij zijn meester was, bewees mij daarbij
de grootste diensten ; want de afstanden zijn meestal
ver, en mijne krachten waren antlers te kort geschoten.
Gisteren nog stierf in mijne armen een klein meisje,
dat Been moeder meer had; en haar laatste woorden
waren : « gij belooft het mij, niet waar, gravin Geertruida,
als ik beter ben mag ik alle dagen bij u komen ? »
1k had haar dezen winter leeren lezen ; en haar daartoe dagelijks een uur bij mij gehad; en ik dacht aan
die woorden der Heilige Schrift : « Gij zult niet
wederkomen -,ot mij, doch ik zal tot u gaan ! »
De armen hebben ons noodig ; onze liefde meer
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nog dan ons geld ; leer dat eenmaal aan onze kinderen
begrijpen ; eisch van hen de belofte dat zij het ook
weder aan hunne kinderen en kindskinderen leeren
zullen. Dat men eenmaal getuige van ons geslacht
« Men kan het wel zien dat zij tot voorouder een
kruisridder hadden. »
Men heeft mij gezegd, en het is de zoetste vreugde
mijner eenzaamheid geweest, dat gij op zekeren dag, zoo
vermetel uw leven in den slag hadt gewaagd dat u de
kleederen van het lijf gescheurd waren. Zelfs uw maliakolder was aan stukken ; en het kruis ontbrak aan uw
deerlijk gehavende uitrusting. Men hoorde een der ongeloovigen spotten : « Ziedaar een krijgsman zonder het
herkenningsteeken ! » En gij reet uw borst bloot en
met de punt van uw dolkmes hebt gij u door het
vleesch een breed en bloedig kruis getrokken. Die daad,
waartoe gij alleen in staat kondet wezen, zij steeds in
herinnering in ons huis. Diep in het hart gegrift dragon
ook onze nakomelingen eens het overwinningsteeken der
Christenen met zich om. Laat het hun brengen overal
waar geleden en gestreden wordt; laat hunne liefde, dat.
bloed des harten, hun het geloof schenken ; het geloof
dat tevens de hoop met zich voert. lk weet het niet
of het lot hun veel schoons aan de voeten zal werpen;
maar bij ondervinding kan ik hun zeggen : men is altijd
gelukkig als men liefde verspreidt en gelooft.
Eene laatste bekentenis moet mij van de lippen ;
want toch eenmaal in mijn leven heb ik tegen u gezondigd,
en ofschoon de prior mij dienaangaande gerust poogde
te stellen, toch draag ik nog altijd eene wroeging in
mij om, en durf ik niet hopen, antlers dan hiernamaals,
uwe vergiffenis te ontvangen.
Gij hadt mij laten beloven, ja zvveren op het hoofd
onzer kinderen, dat ik geen enkele maal met lieden uit
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onze kringen in aanraking zou komen, of hunne woning
betreden zou, en ik had gehoopt te sterven zonder u
ooit ongehoorzaam te zijn geweest. Doch men verhaalde
mij dat het eenige dochterje van Egberta van Egmond
door dezeltde wreede koortsen was aangetast, die Kier
woedden toen wij ons op doze kusten kwamen vestigen,
en waartegen God gewild had dat ik de geneeskruiden
mocht vinden. Het kind werd reeds als verloren
beschouwd , en ik vergat de schuld der vrouw, om aan de
droefheid der moeder te denken en heb uw bevel overschreden, Herman, om Sabina aan het leven weer te geven.
Sedert kwam er ook volkomen vrede in mijne ziel ,
de gravin en ik, wij hebben met geen woord het verleden aangeroerd , maar zij was diep getroffen toen ik
haar verliet, en als gij wedergekeerd zijt, geloof ik niet
dat zij nog over mij zal fluisteren. In mijn hart is alle
bitterheid jegens haar verdwenen. lk schonk haar vergiffenis in mijn kus aan het kind dat mij den dood
had kunnen mededeelen.
Daarop keerde ik tot dezen toren weer; ik bid u,
handel zacht met mijne nagedachtenis, en poog die
overtreding te verschoonen.
Vaarwel thans, mijn gemaal, en vooral treur niet
om mij. Soinwijlen verblindt ons de droef heid waarmede wij een doode beweenen, en verwijten wij ons
ten zijnen opzichte allerlei , laat mij u bidden dat niet
te doen, wanneer gij u mijner herinnert. Op den drempel
der Eeuwigheid gekomen, werpt de mensch nog eenmaal een terugblik op al wat achter hem ligt. Ook ik
doe dat, en zou dat geknield willen doen om God te
danken dat Hij mijn leven zoo onbeschrijfelijk schoon
en zoet deed zijn. Daar is geen dag voorbij gegaan, of
ik ben ten minste een uur gelukkig geweest. lk was
de vrouw van een christenheld, wiens ziel eenmaal de
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mijne zou begrijpen ; ik was de moeder van zonen, in
wier hart ik alles aan mocht kweeken wat mij heilig
was ; ik heb den vrede in mij voelen neerdalen van
eene zee bij maanlicht ; ik zag den zonneschijn, dien heerlijken vervvarmer ; en was mijn eigen gemoed bij oogenblikken verkleumd, ik behoefde slechts tot mijne armen
te gaan, om door liever gloed dan dien der zon
ontdooid te worden. Op al mijne schreden heb ik liefde
ontmoet, en meer terug ontvangen dan ik zelf geschonken
had. Als gij weder zult keeren, dan zal een ieder u op
de handen dragen ; want zij werden geholpen door u,
en ik heb hen zooveel van u verteld. Ook in de dankbaarheid van dit arme yolk, ook in de teederheid onzer
kinderen, zult gij mij dus wedervinden, en gevoelen dat
gij tot het laatst toe bemind werd door
GEERTRU1DA.

Door een novel van tranen henen had mejonkvrouwe
van Irmengarde deze regelen gelezen. Gansch het verleden der langgestorven burchtvrouw lag thans open voor
haar, en ontsloot haar tevens de mysterieen der menschelijke ziel. Zij kuste het oude perkament, sloot het eerbiedig in de schuilplaats waar het zoovele eeuwen
ongeopend had gerust, en zonk toen op de knieen, om
God te danken haar getoond te hebben dat het geluk
niet in de uiterlijke omstandigheden, maar in ons eigen
hart verscholen ligt.
Hare hede was verhoord geworden ; gravin Geertruida's zachte stem had tot hare laatste nakomelinge
gesproken.

raurgo van 'Daps-named,
be Lida, van Vida Dania genaind VapedrAitts.
43e0facQtshom, riinituebotrigien en Quidoefi,
door J. F.

KIECKENS,

S. J.

(Slot.)

Lzedeken op de voyse van « Almande Amoreus D.

Waar heeft men oyt gevonden
Soo veel kettetsche gronden
En politicke monden
Als op den dach van heden ?
Het schynt sy syn ontbonden
Ghelyck als helsche honden
En van Sathan gesonden
In Catholycke steden,
Maer nergens soo gemeyn,
Soo stout en soo vileyn
Als in d'Antwerpsche pleyn,
Daer men se heeft certeyn
Soo stoutlyck hooren spreken
Laren, maenden en weken,
Het welck meest heeft gebleken
Soo tang ons wyt en diep
De cans al tegen liep.
Dees gasten hun vermaten
Dat de Hollandsche staten
Met s'brant stichters soldaten
Oft Prince van Oi agnien,
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Bisschoppen en Prelaten,
Het goet dat sy besaten
Haest soude doen verlaten
En den Coninc van Spagnien,
Keyser en d'autentyck
Eel huys van Oostenryck
Te niet doen alghelyck
Deur verraders practyck.
Maer Godt den heer vol vromen
Hevet anders doen comen
En hun de macht benomen,
De verraders geplaecht,
Gedoot ende veriaecht.
Soo langh verraderyen
Hun dienden t'allen syen,
Soo sachmen se bedyen.
T'was overal victorie,
Het scheen tot ons groot lyen.
Maer Godt wouw ons castyen.
En nu tot synder glorie
1st al gecomen uyt
Dat dyers grooten guyt
Die nu sidt by de bruyt,
Graef Heyndrick overiuyt
Ons al dit spel berockten
En ons dat papken cockten
Daer Vranckryck nem toelockten,
D'welck hem en syn geslacht
Heeft totten val gebracht.
Wie heeft oyt meer boosheden
Gehoort nu en voorleden
En verraderssche seden
Als desen heeft geplegen?
Synen eet, sender reden
Die heeft hij overtreden.
Heel landen ende steden
Synen Coninck ontogen,
Victorien belet.
Geheel legers verplet,
Gebrocht in groot percket
Menich edel cadet
En in Duytslant seer vierich
Meynden Friedlant bloetgierich
Den Keyser goedertierich
En synen heelen staet
Te dooden met verraet.
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Hoort voort, tis weert om singen,
Hoe dat dees onderlingen
Had Godt willen gehingen
Hun boose Conspiraci.
t'Heel landt meynden te dwingen
En om dit te volbringen
Onder de fransche nazi,
Om als sy hu -nen aert
Soude hebben gebaert
Aen out en ionck geiaert,
Godts tempels niet gespaert,
Gerooft, gebrandt moordadich,
Geschoffiert ongenadich
Vrouwen en maechden stadich,
Mochten dan doe., verstaen
Fransman hevet gedaen.
Om ons voorts te bedroeven,
Quamen sy esamen snoeven
Dees goddeloose boeven
Met hun gewelt voor Thienen.
Dat moest voor eerste proeven
De wreetheyt van dees snoeven.
Sy riepen sonder toeven
Dat de stat hun sou dienen ;
En om dat sy getrou
Haren Neer blyven wou,
Spaerden sy ^ uan oft vrou,
Kerck, hays ofte gebou.
De menschen sy doot sloegen,
Oock kinderkens die droegen
De moeders aen haer lyff;
Wast niet een wreet bedryff? (i)
Als sy hier boven schreven
Veel quaets hadden bedreven,
Hebben sy haer begeven
Om Loven aen te tasten,

(i) Dat dit niet overdreven is moet den lezer wet bekend zijn.
Wij hebben onder de oogen een handschrift, gedeeltelijk onuitgegeven en zelf onuitgeefbaar, waarin de onmenschelijke wreedheid
der Hollanders op sombere bladzijden beschreven staat, evenals
de straf die hen voor Leuven en elders te beurt viel .
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En syn derwaerts gedreven
Om daer oock soo te leven.
Maer veel isser gebleven
Van dees eerloose gasten.
Sy meyuden hun claer sat
Te drincken in het nat
Van dat maechdelyc vat,
Maer d'inwoonders dees fielen
Soo vromelyck invielen
Dat sy int lest hun hielen
Met schande lieten sien
En moesten van daer vlien.
Gelooft soo moet Godt wesen
Dat hy ons rechts voor desen
Om hier van te genesen
Uut Spagnien heeft gesonden
Een Prinche weert gepresen,
Een Prinche uutgelesen,
Wiens lof hoe hooch geresen
Niemant en can vermonden
Dats onsen Cardinael,
Ferdinandus Royael,
Die ons heeft van dees quad,
Met Gods hulp princepael
Verlost, en met betrouwen,
Den vyanden weerhouwen,
Tot dat sy met benouwen
Tot hun eeuwige schant
Moesten ruymen het lant.

PRINCHE.

Ons Prinche heeft gewonnen
Soo veel onder der sonnen,
Dat hem elck moet ionnen
Geluck, lanck, salich leven.
Hy hevet wel begonnen,
Soo wy bemercken connen,
Al wast verraet gesponnen,
Ten was nosh niet geweven.
Godt hem de gracie gaff
Dat hy den draet sneet aff
En veel vyanden straff
Geleet heeft in het graff.
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Dus syt hem elck gedachtich,
Tot danckseggingh eendrachtich.
Bidt dat hem Godt almachtich
Geeff den Hemel minoot
Hier naermaels naer syn doot.
Finis.
ROUT RECHT DEUR.

(05° Dood . van Margriet, Laureys' Tuster,
en van Maria, 1637.)
De doot, de felle doot is in ons huys genomen
En heeft voor aldereerst myn suster wegh genomen,
Margriet van Papenbroeck, in den ouderdom teér
Van vyvenvyftich iaer, luttel min oft meer,
Den lesten iulius, in d'iaer dertich en seven,
Twee uren inder nacht heeft s'haren geest gegeven ;
Sy hadde Godt gedint, in suyverheyt eerbaer
Gedragen t'swert habyt van hare twintich iaer.
Nu heeft sy haren loon van Godt den heer ontfangen,
Daer sy soo meenich mael had' naer gehat verlangen.
Haer lichaem dat bier was veel sieck en ongesont,
Nimmermeer wel to pas, soo men daechlycx bevont,
Is volgens haer begeer en naer alien haer lyden,
In de Prekeren kerck begraven sonder myden.
Seven weken hier naer dat des was gepasseert,
Quam de doot wederom en heeft ons geturbeert
Met t'sterven van ons kint, ons dochter liefgetallich,
Dry iaer en een half out, maer sieck en ongevallich.
Twas altyt ongesont, ten conste gaen noch staen.
Maer Godt den heer die heeft syn beliette gedaen.
Haer lichaemken dat is by dander twee begraven ;
Haer sielken met geluck gebruyct d'opperste gaven.
September seventhien was haren sterfdach naect,
Corts na de middernacht, heeft sy d'nootken gecraect.
De moeder Godts idoon, Maria hooch verheven,
Die moeder is en maecht, en altijt maget gebleven,
Was hier haer Patrones, en nu is sy by haer,
Daer min als eenen dach sal wesen duysent iaer.

(i6° Geboorte van Laureys, 1638.)
Dit kint heeft plaets gemaect, een ander wou Baer wezen,
Soot wel gebleken heeft, want niet lange naer desen
Oft myn huysvrou en wert weder gewaer dat sy
Bevrucht met kinde was, dwelck oock vervolgden bly.
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En in d'iaer dertich acht, in augustus vyff dagen,
Op eenen donderdach, soo was het kint voldraghen.
Ten een uer naer den noen, int breken van de maen
Die in gemini stont, saght eerst de werelt aen.
T'was eenen sone schoon en wert, naer smoeders wale,
LAURENTIUS genaemt, sonder eenigh geschillen.
In ons lief Vrouwe kerck ontfingh het desen naem
En t'heyligh doopsel goet, ter salicheyt bequaem.
Myn heer den Advocaet Joachimus, beseven,
Van Postel, onsen neeff, heeft als peter geheven,
En d'eerbaere iouffrouw loanna Dingens, nicht,
Was pete ende hield de hant me aen het Iicht.

(r7° Geboorte van Ioachim-Norbert, 1639.)
Het iaer daer naer, op den glorioosen feest dach
Die de heylige kerck doen vierd soo sy plash,
Dat was de Hemelvaert Maria hooch gepresen ,
De Moeder Godts en maecht die ons al can genesen,
D'alderweerdichste vrouw die d'englen eer aen doen,
Op desen dach segh ick, tseven uren voor noen,
Is deur de graci Gods en synen goeden segen,
Myn huysvrouw wederom tot synder eer gelegen
Van eenen sone schoon als den voorgaende ; maer
Den ouderdom en had thien dagen en een iaer,
Op eenen maendach lust, in dierste van der weken,
Twee dagen weynich meer, gelyck het heeft gebleken,
Naer dat het vollemaen int teecken pisces was.
T'wert swoensdachs ierst gedoopt, ten quam niet eer te pas,
In ons Lieff Vrouwen kerck, gelyck als lander seven,
Van den selfsten pastoor diet oock heeft op geschreven;
IOACHIMUS NORBERT, soo werdet kint genaempt
Naer peet en peters sin gelyck als dat betaempt,
D'welck waren dese twee, te weten onsen broeder
Ioachim sir lacops, die daerom by de moeder
Met groote naersticheyt van Brussel is gecomen.
Voor pete hebben wy gebeden en genomen
Ons nicht, d'eerbaer iouffrouw Anna Segers, met raet,
Weduwe wylen s'heer Langenberch, Advocaet.

(i8° Geboorte van Maria-Cornelia, 164o.)
Den Heer die neemt en geeft, gelyck Baer staet geschreven ;
Hy neemt ons een kint aff, by heeft ons een g...:geven,
Soo ghy in het vervolg van desen hooren suit,
Want Ignati voornoemt die heeft betaelt de schult
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Die elck een schuldich is : de loot heeft hem verslagen
Als by was dry iaer out, thien maenden, achthien dagen.
0 sielken, veel gelucx van u, geluckigh kint
Dat hem soo onvoorsients in d'eeuwich leven vint.
D'lichaem by dander dry is inde selve haven
En onder eenen serck te prekeren begraven.
Ontrent een halff iaer daer na, heeft wederom
Godt een ander verleerit dat ons was willecom,
En willecom te meer omdat het int ontfangen
Een ionge dochter was, naer alien ons verlangen,
Vrydach, October vyff, ten ses wren voor noen ;
De maen in gemini, int brekende seysoen,
Doen is lees moeder van d'negenste kint gelegen,
Dat sandirdaechs daer na syn doopsel heeft gecregen
In ons lieff Vrouwen kerck, en wert aldus genaemt
MARI CORNELIA, met eeren soot betaemt ;
Peter Franchoys Guyot, een der gesworen clercken,
Ook Coopman Iuwelier in alle syne wercken,
De pete was Iouffrauw Cornelia Goddyn
Wedue Ian Leemans, oock coopman plach te syn ;
Geen maesschap, maer alleen uut vrintschap sy sulcx deden,
Als goed' kennis, daer toe versocht ende gebeden,
Als men sesthienhondert en veertich schryven sach.
Godt geeft' waer vrintschap is, daer vrintschap blyven mach,

(18° Geboorte van Zeger, 1642.)
Vyff maenden en een iaer, thien dagen min oft elffve
Dat dit geleg en was, soo was het weeral tselffve,
En int breken des maens die naer shemels bestier
In Capricorni stont, naer het leste quartier,
Op eenen maendach siet, en heylich.tach ter eeren
Van Sinte Mathias, een Apostel ons heeren,
Ontrent een halffve uer, rechts voer de middernacht,
Myn huysvrouwe gelach van hare thienste dracht,
Het welck een sone was, die dystdachs heeft vercregen
Syn heylich kerstendom, daert al aen is gelegen,
En wert ZEGER genaemt, want soo was s'peters naem,
Heer Zegerus, ons neeff een Priester Godts bequaem,
Weerdich canoninck me, en oock Licentiaet
Die pete was, dat was een Wedue van staet,
Christina Marissael, ons moyken goet van leven
Dees hebben t'samen t'kindt over de vont geheven
In ons lieflvrouwen kerck, soo men daer vinden sal,
In d'iaer zesthienhondert viertich twee in getal .
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0 9° Geboorte van Francisca-Theresia;
dood van Zeger, 1643).
Int iaer dryenveertich, twintich October just,
Opt punt van middernacht, als elck is in syn rust,
In Capricornus de mane stont verheven
In haren wasdom van ses dagen ofte seven,
Myn huysvrou moeder wert van haer ellefste kint.
T'was vierde dochterken, en soo men noch bevint,
Van Godt den heer begaeft met verstant ende reden,
Sonder eenich gebreck aen lichaem ofte leden,
Dan t'had by na in flout des Leven, knoop ontknoopt
Soo dat het metter haest de vroevrou heeft gedoopt.
Want soo ons docht, het stierff, maer Godt liet het verkeeren,
Soo dat het daechs daerna, in den tempel des heeren,
Syn vollen kerstendom verkreech, sondat betaemt,
an den onderpastoor, myn heer Schoren genaemt,
Die in heer Sweer,sens plaats bedienden doen d'offitie.
Heer Ian Baptist Segers, ons neve, van conditie,
Een schepen deser stat, advocaet en rechtsgeleerdt,
Rentmeester en schouteth van Puers heeft ons vereerd,
Dat hy de peter NN as en hieft over de vunt,
Met syne suster die ons deer oock heeft gegunt
In haerder moethrs plaets, overmits haer absentie,
Franchoyse van Postel, en t'kint met die intentie
FRANCHOYS THERESIA hiet; dies wy tot danckbaerheyt
Wenschen hun eeuwelyck te sien Godts Maiesteyt.
Zeger, ons kint vooi noemt, synde in Godts behagen,
Di y jaer, vier maenden out en eenen twintich dagen,
Is na veel ongevals van den heere gehaelt,
En heeft de scult des doots aen synen Godt betaelt.
In d'iaer veertich en vyf, vyfthien July, Baer neven,
Is dit silken gereyst van hier na d'eeuwtch levee.
D'lichaemken wert geleet by de voorgaende vier,
In de prekeren kerck. op de selve manier.
K'hope dit sielken sal ons van den heer verwerven
Dat wy hier namals oock den hemel sullen erven.

(200 Intrede van Daniel in het GeTelschap Jerus, 1646).
In het Iaer veertich ses, October vier,
DANIEL het outste kint heeft den heer goedertier
Geroepen uut de see des werelts woeste baren,
Om in een vaste haeff te syn van syn dinaren.
Naer dat hy te Duay twee Iaren had gewoont,
Philosophi had ghehoort, grooten lever getoont,
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En naersticheyt int leeren en studeren,
Ten lesten oock daer by heeft moghen defenderen.
Is met een goed propoost en rypsinnich beraet
Naer Doornyck ghegaen in het novitiaet
Van Sint Ignatius, en heeft hem daer begeven
Om in de Societeyt te sterven en te !even,
Van syn Ionckheyt, want by en was, na inyn onthout,
Maer seven maenden meer als achthien iaren out.
Is ten eynde van d'iaer te Mechelen ghecomen,
Heeft daer d'noviciaet voldaen en sonder schromen,
Op Sint Crispinusdach en Sine Crispiaen,
Als oprecht lesuiet syn belofte gedaen.
Lof, eer en danck sy Godt dat by den eerst gheboren
Van onse kinders heeft tot synen dienst vercoren !

(21° Jan-Antoon n'ordt ook jeTuiet, 1648).
Als dit was gepasseert dry weken min twee iaer,
JOAN ANTHONIUS v, )1ghden syn broeder naer
En wilden oock met hem de Societeyt vermeeren,
Naer dat by had volbracht syn studie metter eere,
De Philosophi oock cloecklyck gedeffendeert,
Daer in met deerste plaets te Duay ghefloreert ;
En syn Noviciaet te Mechelen volbracht
In d'iaer van Iubile. September twintich acht,
Soo heeft by blydelyck aen Godt, in myn Presentie,
Syn belofte gedaen, met eene voile intentie
Van noot te scheyden uut d'heylige Societeyt.
En sanderdaechs heeft hy hem op den wech bereyt,
Is naer Ipren gedaen om al Iaer te doceren.
Godt geeff dat by altyt wel mach persevereren.
(22e

Laureys volgt Tijne broeders na, 1655.)

Als eenen schipper siet dat Oceanus baren
Hem overvallen fel, sal om die te ontvaren,
Syn schip, t' sy cleyn oft groot, stieren naer 't vaste lant.
Soo heeft LAURENTI ook, met Godts hulp en vorstant,
Syn selven vast gestelt om niet te moghen dwalen,
In eene .seker plaets tusschen des regels palm ;
Dat was de Societeyt, daer by met cloeck bedryff,
Te Mechelen om gingh, als men schreeff vyftich vyff,
Achtien September iust, is hy aldaer ontfanghen.
En twee Laren daer naer, heeft by met groot verlanghen
Syn belofte ghe g aen, en doen met goede leden
Quam sanderdaechs met ons naer Antwerpen gereden
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Daer hy twee jaren lanck syn devoir heeft ghedaen
In de philosophie, om die wel te verstaen.
In d'lest van t'weede laer heeft hy naer ordeneren
Van syne Overste oock moeten defenderen,
Den vierden lulius is het selve geschiet.
Ick sacht en 't duerden lang . maer ten verdroot my niet,
Want t' is een groote saeck diet al te boven gaet
Syn kinderen te sien in een soe goeden staet.
(23 e

Priestenvijding en eerste Mis van Daniel, i658.)

Wat overgroot geluck heeft ons den heer der heeren
Noch in ons outste kint gedaen tot synder eeren,
Als men hem stichtelijk, vrymoedich, onbelaen,
Een Priester Godts gewyt, aen den altaer sach staen,
En dat wy onsen Godt van hem hebben ontvangen,
Tgene ons is gebeurt naer alien ons verlanghen,
Op Paesdach vyftich acht, want hy te voren hadt
Syn Ierste mis gedaen te Loven in de stadt
Op de passie sondach, int collegie gepresen
Laet ons bidden dat mach tot Godts glori wesen.
(24e

Hulde van Laureys aen den niewven priester.)
Ballade.
Wel aen, Musen, steldt u snaren,
Wildt u choore t' samen paren,
Wilit te samen op de baen
Van den Hemel henen ghaen.
Weedt voor die naer weynich daeghen
Sal een vader gaen opdraghen
Zynen soon, syn liefsten pandt,
Een onbloedich offerhandt.
Wildt de zeraphinsche salen
Bidden dadt sy neder dalen,
Wildt ghaen nooden al het hoff
Tot d'aenstaende Bruyghoms loff.
Dogh ghy Engelen die daer boven
Zydt ghewendt den Heer te loven,
Meyndt niet dat het Aertsche dal
U onweerdich wesen sal,
Want den gheen, die wordt aenbeden
In de Bovenlandsche steden
Die in Hemel wordt ghevierdt
Die dees heele Ronde stierdt,
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Die den Mensch er u ghegheven
Heeft het wesen en hedt leven,
Die hedt al door syn ghebiedt
Heeft ghetrocken uut der niedt,
Godt die een is en Dryvuldich,
Wie een leder Eer is schuldich,
Sal daer wesen in Persoon,
Sal daer comen uudt syn Throon.
Daeldt dan neder Set aphinnen,
Daeldt dan neder Cherubinnen,
Staet o Engelen aen die sy,
Staet den nieuwen priester by.
En in sonder die ghegheven
Zydt bewaerder van rayn leven,
Syt aldaer op dien dach
Want ick daer niet comen mach

(25 e Eerste Mis van Jan-Antoon, 1659.)
Insgelycx heeft oock, met een goede manier,
Ontrent een Iaer daer naer, in het selve quartier
IAN ANTHONI ghedaen syn ierste mis cloeckinoedich,
En cotts daer naer quam by hier tot Antwerpen spoedich,
Dede daer oock de mis en gaff ons net syn handt
Te nutten t'hoogste goet, den alderbesten par,dt
Die Godt en Mensche is, van Maria gheboren,
Hem die uut liefde puer ons daer toe heeft vercoren,
Om dat by souw met ons, en wy blyven met hem
Hier boven in syn Ryck t'hemels Jerusalem.

Hiermede eindigt het afschrift van Laureys' dichten. Hij heeft er eenige gerijmde brieven bijgevoegd,
door zijn zoon Laureys aan, zijne ouders toegezonden,
zoo ook de hulde aan zijn broeder Daniel, ter gelegenheid van zijn?, eerste Mis, in -1658; wij deelen er
eenige brokken van mede.
NOTA.

Dierste Iaer dat Laurens te Cortrijck heeft gewoont.
Heeft hij in t' gee ,. bier volgt geest, en iever getoont.
Dan ick hebt t' sijnder eer, t' docht mij bequaem te wesen,
Gheschreven in dit boeck soo dat elck een mach lesen.
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Het volgende stuk is een nieuwjaars-brief in
vlaamsche rijmen door Laurens aan zijn « Beminde
Vader-ende-Moeder gezonden » vol van liefdebetoog
en stichtende gedachten. Van dezen aard is ook het
volgende uit Cortrijk, ter gelegenheid van 't nieuw
jaar, gezonden. Daarop volgt een derde stuk, langer
dan de twee eerste, waarin Laurens den zin uitbreidt
der woorden : Non omnes capiunt verbum istud » welke
hij aldus overzet
Dit woort en can
Van seder man
Niet syn verstaen
En naer ghedaen.

Alles zinnespeelt op het verachten der wereld en
het geluk des kloosterlevens. Dit stuk dagteekent van
a Doen Laurens te Cortrijc, d'iaer gerepeteert heeft. D
Het eindigt aldus
Gheluck aan u met heuschen mondt,
Gheluck wenscht uut des harten grondt
De Nederlantsche Zangh , Goddin ;
Sy wil al steeckt er niet veel in,
U geven It-timers dat sy heeft ;
Soo is sy weerdigh dat sy leeft. ^

Nog eenige bijzonderheden over de familie van
Papenbroek zijn ons door de Archieven van Antwerpen
bekend gemaakt. Wij men dat den 20n Meert 1632,
« Laureys, clerck oude cleercoopers ambacht a eene rent
of legt « op huys en erve daerneven in de Oude Lombaerdstrate, tusschen Carels Gabry advokaat huys was
ende .... »; en dat den 2 i n Meert 1644, « de kerk van
Heerle (Veerle ?), bisdom van Antwerpen, ontleent aan
Laureys van Papenbroeck en Maria Marichael 600 gls,
't 37 1 /, gl s rent. » Eenige dagen te voren, den 8n Meert

LAUREYS VAN PAPENBROECK.

493

1644, « Laureys van Papenbroeck koopman en Marie
Marichael verkoopen aen Jacq. Greyns eene rent van
62 1 /, gis » die Jan Geerst hun op 3 Juni laatst overdroeg.
Sedert zijn huwelijk, in 1627, had Laureys deel
gemaakt van de sodaliteit van de Boodschap Wij
hebben onder onze oogen den « Cataloge der Ogicialen Ende de Eerweerdighe Paters Directors deser
Sodaliteit, onder den Tijtel van de Boodschap (15851759), een waar meesterstuk van penteekening, heden
bestaande in de boekerij der Jesuieten to Leuven. In
165o, 1656, 1657, staat Laureys als Consultor of raadslid aangeteekend. In 1633 en 1634 was hij geheimschriiver; in 1645, 1658 en 1659 werd hij tot Assistent of hulphoofdman gekozen, en eindelijk in 166o,
den 9n Mei, vereert men hem met het ambt van
Prapositus of hoofdman van dit genootschap. Den
2I n Mei 1061 werd hij door Gaspar Goris vervangen
en vvederom tot raadslid benoemd.
De oude klerk had van zijn ambt afgezien in 166o.
De laatste brief van Laurens, lien zijn vader, toen
75 jaren oud, in zijn boek uitschreef, is nog een
nieuwejaarsbrief uit Roermonde, den 29n van Wintermaand 166o gezonden : hij is deels in proza, deels in
verzen opgesteld en begint aldus :
« Beminde vader ende Moeder
« Den Vrede des Heeren.
« Een out voerman boort noch geren in syn oude
daghen het slaen vande zweep, en verheucht hem als
syn kinderen ende neven de cletsoor laten hooren, die
hij selven niet meer voeren en can. Soo oock een out
liefhebber der sang goddinnen verblyt sich, als by iet
leest oft hoort hetgene de const aengaet van hem eertyts
ghepleecht. Dus heb ick uit een loopende penne dese
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volgende dichtens tusschen meerder becommernissen
laten uutvloeden. »
Hier volgt een klein gedicht op den zoeten Naam
Jezus.
Laureys van Papenbroeck stierf den 21 n Augusti
1661, in de afwezigheid van Daniel, zijn zoon, dienaar Itali6 gereisd was met Pater Henschenius, om
daar stukken voor de Acta Sanctorum, waarmede hij
zich bezig hield, op te zoeken. Zijne vrouw dverleefde
hem nog 12 jaren, zoo men heden nog zien - kan in
St Carolus kerk, op eenen zerksteen, in den vijfden
boog, onder het altaar van St-Franciscus-Xaverius
gelegen
LAVR. VA PAPEBROECK
STIRF 166i. 2 AVG. OVT 77,
MARIA MARISCHAEL
SYNE HUYSVROUWE
STIRF 1673. 12 MAY OVT 69.

Ziehier eenige bijzonderheden over den lijkdienst
van Laureys van Papenbroeck, volgens het Rekeningboek (Archief van 0.-L. Vrouwkerk) :
0 4 Aug 1661. Laurentius Papenbroeck. 61 gls.
i s. is betaelt.
« Een groot kercklyk comt van de Ouw Lombaerdstraet ende is geconvoyeert te Jesuiten, met dry missen
ende heeft gesongen menheer den plebaen Van den
Bossche en gelesen de beer ambachtsplebaen Leemput;
de wasmaekers die waeren capiteyn Geerts, ende Martens,
het graf met sarck, den offer in de schotel 7 gl.
ende is gegeven aen Menheer Hembeeck. »
Den I2 n december 1661, zegde de weduwe van
Papenbroeck vaarwel aan Joachim-Norbert haren laatsten
en jongsten zoon, die zich op dien dag naar Mechelen
begaf om het Gezelschap Jezus', gelijk zijne drie broeders,
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in te treden. Daniel van Papenbroeck overleefde zijne
drie broeders en stierf den 28n J u Ili 1714. Jan -A ntoon
was in den Heer ontslapen te Ypren den I I n November 1667, alwaar zijn broeder Laurens ook stierf, den
7n November 1676. Joachim-Norbert verliet deze wereld
den 2n Augusti 1694. Hunne twee zusters Maria-Cornelia en Francisca-Theresia namen beide het zwart
kleed aan der Geestelijke Dochters, onder de leiding
van- Pater Daniel. Maria-Cornelia alleen overleefde haren
broeder Daniel. De Bollandist Conrad Janning, in de
levensschets van zijn geleerden medewerker, spreekt haren
lof uit in deze enkele en volzinnige wourden : « Quam
Deus diu servet, velim, in solatium egenorum! 0 lk
wensch dat God haar lang beware tot troost der armen ! 0
Leuven, 19 April 1889.
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Poi DE MONT. ,
HERMAN GORTER. — A. RODENBACH. —_
HÈLENE SWARTH. — LOUIS COUPERUS. —
JACQUES VAN LOOY.
I. — Herman Gorter (1).

ELDEN, misschien zelfs nooit, stond in de landen,
laag bij de zee gelegen, — waar de taal, die wij
spreken, het uit klanken geweven kleed is van
de groote ziel der natie, — een dichter op, zoo geheel
toegerust met al de hooge en subtiele hoedanigheden,
Welke een kunstenaar, reeds bij zijn eerste optreden, de
sympathie van alle « bevoegden a doen verwerven, als
deze Herman Gorter. Zelden ook, misschien zelfs nooit,
leefde onder ons yolk een man, die zoowel in zijne
emoties zelven als in de wijze, waarop hij die als
kunstenaar uitdrukt, eene grooter, verrassender eigenaardigheid aan den dag legde.
Gorter is, nagenoeg onder alle opzichten, zoo geheel
anders dan onze meeste Nederlandsche paten, dat ik

(i) Mei. — Een gedicht door
1889. W. Versluys

HERMAN GORTER -

Amsterdam,
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vruchteloos, ook ander degenen, die hem het naast staan,
— Verwey (1), van Eeden (2), Kloos, dengene gezocht
heb, met welken ik hem zou kunnen vergelijken. In
zijnen versbouw valt zeker wel een of ander overigens
in 't oog springend gebrek aan te wijzen, dat hij met
Verwey gemeen heeft ; in zijne beelden, juister gezegd :
in de wijze, waarop hij door vergelijkingen zijne emoties
toelicht, is wel eenige verwantschap met den dichter
van Ellen op te merken ; het geheel abstracte en subjectieve van zijne kunst kan wel eens herinneren aan
Kloos' sonetten ; daarbij echter beperkt zich de geheele overeenkomst, en voorzeker zou men, om deze parallel te
kunnen voortzetten, zijn arbeid moeten leggen naast dien
van een tweetal Engelschen, als Shelley of Keats, en
van eenige der jongere Franschen : de symbolisten.
Dit laatste woord neem ik niet terug. Gorter is,
in de litteraire beweging onzer dagen, niet maar een
symbolist zonder meer, maar de symbolist bij uitnemendheid. Wat, volgens eene mededeeling van Maurice Barres,
de te vroeg gestorven Jules Tellier van zich zelven getuigde,
schijnt mij opperbest den psychischen toestand van onzen
Nederlander te ken merken : « Ce que je pense se teinte
de ce que je fais et vols. Ce que je fais et vois se transforme au gre de ce que je pense. » Noch de eigen
gewaarwoordingen van zijn hart en de gedachten van
zijn intellect, noch de afzonderlijk in de algemeene solidaire eenheid der buitenwereld bestaande dingen, schijnt
de artist Herman Gorter van elkander to onderscheiden.

(i) Zit- in Losse Schetsen, III, mijn opstel over Verwey's Persephone en andere Gedichten.
(2) Zie in De Portefeuille, 891, mijn stuk over van Eeden's
Ellen, en in Losse Schetsen, III, mon oordeel over zijn allerliefste
sprookje, De kleine Johannes.
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Wat hij voelt en peinst, alleen bij middel van beelden,
aan het leven rond hem ontleend, — de verschijnselen,
welke hem in dat leven rond hem treffen, alleen bij
middel van reflexen uit zijn eigen ziel, weet hij ze ons,
hoewel somtijds wel eenigszins vaag en duister, in geluiden te vertolken. Ik zou haast durven zeggen, dat Gorter
in en buiten zijn ik, noch geest noch stof ajTonderlijk
opvat : zijne emoties aan den eenen, wat hij ziet en
hoort aan den anderen kant, voor hem is dat alles noch
min noch meer dan toevallige phwnomeenen van het
groote ik, dat al het bestaande omvat, het AL. (r) Deze
verschijnselen in symbolen om te zetten, ziedaar wat
Gorter als artist beproeft. Ziedaar tevens, in een enkel
woord, den geheelen groiid zijner zeer groote en innemende originaliteit in Mei.—
Wat is dus Mei?
Hoe anderen dit gedicht opvatten, is mij onverschillig. Buiten de overigens waardeerende regelen, welke
De Gids voor maanden aan dit boek wijdde, kwam
geene enkele studie over Gorters werk tot mij. Des
te onbevangener durf ik dan ook verklaren, dat ik de
drie zangen van dit kunstgewrocht beschouw als de
symboliseering, zoowel in de bijzaken en onderdeelen
als in de hoofdgedachte, van het geheele emotioneele
leven eens twintigjarigen kunstenaars in den morgen des
jaars, — symbool van den morgen des levens.
Zal ik er mij nu aan wagen, de symbolen onzes
kunstenaars den voor een op te lossen, ze open te
snijden als zoovele vruchten, ten einde er de kern of
amandel uit te halen, en ze den lezer op de punt van
het mes aan te bieden? Het ware onbegonnen werk

(i) Ik prijs niet aan...., maar stel alleen vast. D. S..

VIJF HEDENDAAGSCHE DICHTERS.

499

vooreerst, en erger nog : ontwijding. Wat heeft men
,er aan, te weten, wat b. v, met de liefde van Mei
voor Balder bedoeld wordt, wanneer men de geheele
poetische inkleeding dezer abstractie niet te genieten
krijgt? Liever tracht ik, in de volgende regelen, een
zij het ook flauw denkbeeld te geven van Gorters zeer
innemend kunstvermogen in het algemeen, van zijn
schitterendste eigenschappen in het bijzonder.
De geheele grondslag, als ik het zoo mag uitdrukken, van Gorter's podzie, is — zooals ik reeds mededeelde,
symbolisme. Men hale de schouders niet op bij dit
woord ! Vooral wachte men er zich voor, een kleinen
dunk te hebben van den geestesarbeid van hen, die zich
op deze speciale soort van kunst toeleggen. Is het 'reeds
heel wat te zeggen, een in de natuur voorhanden voorwerp eerst goed en scherp te ZIEN, te zien in zijn
geheele aesthetische verschijning, en het goed en scherp
geziene daarna in schoone en edele kunstvormen WEER
TE GEVEN, hoe veel subtieler is niet de taak van hem,
die het gedachte in en door het geziene, het geziene
op zijn beurt in en door het gedachte wil verduidelijken? Niet het eerste beeld het beste zal volstaan tot
het verwezenlijken van dat ideaal van kunst : dat beeld,
dat symbool moet begrijpelijk genoeg wezen, om vizioen
-en gedachte beide volkomen te dekken, en daarenboven
zoo suggestief als het noodig is, om ook voor anderen
de emotie des scheppenden kunstenaars verstaanbaar te
maken ! Blijft de dichter aan deze dubbele vereischte
te kort, dan kan zijn arbeid bezwaarlijk op artisticiteit
aanspraak hebben.
In het vinden nu van zulke teplijk compr,then sieve en suggestieve beelden is Gorter denig. Wel ken
ik er onder onze jongere dichters, die eene enkele
.maal een symbool -- even gelukkig als, of zelts nog
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treffender dan de zijne — weet te vinden : ik ken er
geenen enkele, die — gelijk hij, alleen in symbolen
weet te spreken, bladzijden lang en boeken vol.
Een enkel voorbeeld moge hier een plaats vinden.
De komst van Mei stelt Gorter voor, als het uit den
nevel opdoemen eener gele boot, waarin, « vooraan en
voor het linnen zeil — een kind a. En nu karakteriseert
hij al het frissche, lichte, jonge van Mei aldus :
« Dit kind was touter, niets dan lieflijkheid;
Het zat zoo stil te staren, zoo verblijd
Blonken haar oogen in het schaduwlicht
Achter het zeil, zoo bloosde haar gezicht,
Z6o mooi, zoo zacht was zij, , een rozeblad,
Geblazen door den warmen boschwind, dat
De beek afloopt onder den hazelaar,
En dan tusschen de lage weiden, waar
Het groen is en de hooge hemel blauw.... »

De twaalf maanden stelt ons de dichter voor in
de volgende verzen :
« Wie was ze? Van (le twalef zusters een,
Die op de zon staan, hand in hand, alleen,
Ats 't spel van kindren in een klemen kring.
Om beurten gaat er een en breekt den ring
En Iaat de andren bedroefd achter, maar
Veel zijn hun tranen niet, het weenen waar
Zoo gouden licht is, kan niet durend zijit, »

Een eerste, allergrootste vereischte is het voor den
symbolist, dat hij vorm en lijn, kleur en klank der
diitgen met scherp en verfijnd gehoor waarneme, met
groote plasticiteit en edele welluidendheid weérgeve.
Gorter is daarin een meester. Zijne vizioenen der
natuur zijn van de allerhoogste dichterlijkheid, en op
dene lijn te stellen met de beste plaatsen uit Shelley
en Keats. Een heel klein tuiltje aanhalingen ! Van geTiene
dingen eerst.
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Zeebaren :
« Uit open plassen
Storrien de golven als witte rammen op,
Met trossen schuim en horens op den kop. »

Schelpen :
« Duizenden voile mondjes bliezen dauw
En zout in ronde droppen op den rand
Van roodgelipte schelpen : van het strand
De bloemen, witte en geele als room, en rood
Als kindernagels en gestreepte, loodBlauw als een avondlucht bij windgeiij. »

Mei spiegelt zich in den waterspiegel
« Ze knield' om zich te kussen in den kom.
Maar toen vier lippen raakten en haar oog
Zijn glans vlakbij zag lichten, toen bedroog
Het water haar en vaagde rimpels in
De wangen van het beeldig kind; haar kin
Ging dobberen in golfjes. Zij bleef stil,
Geduldig wachten tot de breede ril
Van de oevers wegstierf. Van haar monde droop
Een kettinkje druppels; waar het viel, daar kroop
Een bloempjen uit den grond, een meizoentje. »

En thans gehoorde Bingen.
« .... Op 't gonzen van de golf dreef voort
Helderder ruischen als in droger woord
Vochtige klinkers; schelpen rinkelden
In 't glinstrend water glas en kiezel en
Metalen ringen, en, op veeren wiek,
Vervoerde waterbellen, vol muziek
Geladen, lichter wind. »

Edoch, chaque medaille a son revers, en zulk revers
vertoont ook Gorters dichting. Of ik er mij nu aan verkneukelen zal, bier het register van des dichters grootere
en kleinere zonden op te maken? Och ! de eerste de
beste pedant is nog altijd bevoegd genoeg, om op bi. 14,
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29, 41, 6o, 63, 67 (duin en schijn, mooi en bloei, gordijn
en trein, Too en flauw, enz.) eenige handvollen nooit te
wettigen riimen; op bl. 22, 59 en andere, eenige afschuwelijke klemtonen; op bl. 12, derden en vierden regel
van onder, en 59, laatsten regel, feilen tegen taal en styl ;
op bl. 41, 59, 6o, enkele onvolledige of manke verzen ; op bl. 71 een paar onaffe strophen, te midden
van het vele voortreffelijke van het geheel op te visschen.
Toch kan ik niet nalaten de vergelijking van een mond
met eene schel op bl. 34, van eene ster met een page
op bl. 12, alsmede dat omkrullen van Mei's lippen op
bl. 26 onschoon te heeten, terwijl het zeker niet gelukkig kan genoemd worden, den Germaansch-heidenschen
Balder ook van de classieke Aurora te laten gewagen
(bl. 70).
Eenen kunstenaar, met zulk een fijn gehoor, vergeef ik niet gaarne, dat hij een vers laat drukken als :
« En u vond. Wie zijt ge? Woont ge alleen? »

Of dit
« Nu eens rilt een snaar, dan d'aar, naar den aard.... »

Of nog dit :
« Heel veel! Dit maakt ook een stil arm mensch rijk! »,

't eerste door de hyatussen, de beide laatsten door
de opvolging van louter eenlettergrepige woorden geheel
ongenietbaar.
Rijmen als spel-drempel, ver-schemer, lachenwagen mocht een Herman Gorter zich ook al niet
permitteeren .
Er is echter meer en erger te gispen in Goner's
Mei. De compositie - zeker zal deze critiek meer- dan
Eenen der allerjongste messiassen onzer letterkunde doen
schaterlachen, maar wat kan het mij schelen? — de

VIJF HEDENDAAGSCHE DICHTERS.

5o3

compositie van het geheel laat veel te wenschen. Er
ligt tusschen de verschillende deelen van het gedicht
zulk een opeenstapeling van verward dooreen geworpen stof, dat de architectonische hoofdlijnen van het gebouw
niet duidelijk genoeg meer uitkomen. Ook is het naar mijn
oordeel een font tegen den smaak, de lieve Mei, na
haar voor den Zonnegod Balder liefde te hebben laten
bekennen, ook nog den kunstenaar, die haar bezingt,
te doen beminnen. Van eenige onverstaanbare plaatsen
en verzen gewaag ik niet.
Innisschen weet ik nog eene eigenschap van Gorter's arbeid, welke ik nog lang niet genoegzaam toelichtte. Mei is geschreven in een taal, wier zangerigheid in onze geheele Nederlandsche letterkunde zonder
weerga is. De volgende verzen, juist de sympathieke
aanvang van het gewrocht, zijn overheerlijk : men
wordt het nooit moede ze, in de stilte der studeerkamer,
bij valavond, in den rozigen glans van het Westen,
met gedempte stem op te zeggen :
« Een nieuwe Lente en een nieuw geluid 1 —
Ik wil, dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde vOor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht. —
In huffs was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer; aan de lucht blonk laat
Nog licht; er viel een gouden blanke schijn
Over de Bevels in mijn raamkozijn.
Dan bites een jongen als een orgelpijp :
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als rijpe kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om die avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal
Glimlachend, en een hand, die 't venster sloot,
Talmde eene pooze, wijl de jongen foot. »

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN.

RunicIburi dlolibrant, caste alit Batt
Toot&
ET weinige wat van dezen verdienstelijken
man bekend is, steekt gedeeltelijk in een
romantisch gewaad. Het is daarom niet
gemakkelijk hem naar waarde te schatten. Wij willen beproeven de historische feiten bijeen te zamelen.
Het volgende is meestal aan oorspronkelijke handschriften ontleend.
Jozef Colibrant, van zeer aanzienlijken huize, en
Joanna Besip, schonken in 1544 te Leuven aan
Rumoldus het levenslicht.
Te Leuven bestond vO6r het uitbreken der omwenteling gelegenheid genoeg tot beschaving van geest
en hart. Tot den gewenschten ouderdom g-ekomen,
klopte Rumoldus Colibrant , aan de Norbertijnenkloosterpoort te Floreffe aan, om in de schaar der
reguliere kanoniken opgenomen te worden.
De abt Gulielmus Doupaix, met Rumoldus kennis
makende, was spoedig van den roep des jongelings
en zijne verstandelijke bekwaamheid overtuigcl. Dit
laatste werd gansch bevestigd zoodra het examen
was afgelegd. Zoo trad hij dan met vreugde in de orde.
Wij vinden van hem geen .woord meer ,gerept
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voor zijne benoeming tot overste des huizes van
Postel, eene dochter der moeder-abdij Floreffe. Henricus van Eersel, abt van Floreffe, benoemde Rumoldus den I6n Juli 1597 tot overste. Met raad en daad
strekte hij nu zijnen medebroeders deels binnen, deels
buiten het klooster tot voorbeeld en leidsman.
Zoo werd hij in 1598 geroepen om eene moeilijkheid weg te nemen, ontstaan tusschen den pastoor van Arendonk en de wethouders. Deze weigerden
aan den herder den toegang tot het raadhuis en
ontkenden hem zijn recht om aan de genechlen (vergaderingen) der wethouders deel te nemen. Doch de
pastoor, van de oudheid van dit gebruik en voorrecht
overtuigd, liet zich niet zoo gemakkelijk uit den zadel
werpen en benoemde, zonder de raadpleging der
wethouders, de kerk- en H. Geestmeesters, die echter
door de schepenen niet aanvaard werden. Dit Boot
nieuwe olie in het vuur , want de tweedracht, eerst
tusschen weinige personen gerezen, overheerschte
langzamerhand de gemoederen in 't algemeen. Colibrant wist de tweespalt te sussen.
Nadat Colibrant de teugels van het bestuur eenige
jaren in handen had, was hij er op bedacht het
klooster van Postel om redenen, die wij hier niet
nader willen kenteekenen, te scheiden van zijn stamhuis; zoowel de landregeering als de geestelijkheid
bemoeide zich met dit geval. De aartshertog Albert
en Isabel gaven den doorslag en verleenden reeds

den I3n Augustus 1613 hunne goedkeuring aan de
afscheiding, waarmede de bisschoppen van 's Hertogenbosch, G. Masius en N. Zoesius, instemden.
Doch de abdij Floreffe liet zich dat niet bevallen.
Men predikte aldaar voor doove ooren. Zij delfde
echter 't onderspit, op bevel des generaals van de
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orde die het zelfstandig bestaan van Postel's huis
in 1619 bekrachtigde.
Die zelfstandigheid wist Colibrant goed te benuttigen. Postel klom in aanzien, maar nieuwe tweespalt
bleef niet uit. Ziehier bij Welke gelegenheid.
Naar het voorbeeld van den H. Norbertus, aartsbisschop van Maagdenburg, gevoelde ook Colibrant
groot medelijden met de armen, des wege trok hij
zich het lot der hulpbehoevenden aan, door aalmoezen uit te reiken, naar mate de financieele toestand
zijns kloosters klom of daalde.
De bezittingen van het huis groeiden ondertusschen zoozeer aan, dat de groote aalmoesuitreikingeri niet ongelijk werden aan een machtigen
stroom, die in schuimend vallende vaart mijlen lang
boorden besproeit. Soms werden in eene week 5000
menschen geholpen. Met de stoffelijke aalmoes
werd ook geestelijke onderstand gegeven door
toespraken en onderrichtingen.
Een aantal bekeeringen kwam er uit voort.
Doch door velen werden die weldaden anders
beoordeeld.
Wat geschiedde?
In de XVIIe eeuw waren de bewoners der
Antwerpsche Kempen niet alien even braaf en
rustig; ziehier daarvan een staaltje.
Colibrant had in 1619 eene kar met aalmoezen
naar een der omliggende dorpen (11 van zijn klooster gezonden; de kar werd uitgeplunderd, de voerman
beschimpt en naar Postel terug gejaagd.
Doch bier bleef het niet bij.
(I) Zooals : Arendonk, Bergeik, Bladel, Desschel, Eersel, Lommel,
Luiksgestel. Reusel, enz.
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Vroeg in den morgen, in hetzelfde jaar 161g,
kwam uit de omliggende plaatsen eene gewaperide
menigte, met karren en kruiwagens, om het klooster
te plunderen. Met elk uur werd de troep grooter
en steeg eindelijk tot 30o man. Zij drongen al pieken,
koevoeten, makers, of houweelen en andere breektuigen. Het klooster scheen met man en muffs te
zullen vernietigd worden, en Rumoldus meende, dat
de zon voor hem den laatsten keer was opgegaan.
De bende rukte met baldadig getier voort en
verbrijzelde de vorstelijke wapens die op de buitenpoorten prijkten.
Colibrant moest met diep hartzeer aanschouwen,
hoe men de met zware nagelkoppen beslagen buitenpoort en ook de tweede paort aan stukken hakte.
De woestaards drongen binnen en hadden nu vrij
spel; van wege de Norbertijnen vreesden zij geenen
tegenstand, wat zoo ook een klein getal religieuzen
vermogen tegen zoo grooten troep ?
Er volgde eene afgrijselijke verwoesting.
De geschilderde glazen fan het klooster werden
verbriizeld, schilderijen aan Harden gescheurd, ijzeren
staven werden uit de gaten gewrongen, beelden,
Japaansche voorwerpen en ander kunstwerk vloog
aan stukken, kamers en kelders werden doorsnuffeld;
kortom, alles was prijsgegeven aan de toomelooze
woede en uitspatting dezer Wandalen.
Was het wonder, dat Colibrant en zijne onderhoorigen voor hun leven begonnen te duchten?
De overste poogde het uiterste; toen hij vernam
dat eenige kloosterlingen door steenen gewond waren,
waagde hij het zich tot het onstuimige rot te richten ,
om het door eene bedaarde toespraak tot kalmte te
brengen. Zijne rede mocht aanvankelijk een goeden
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indruk op het gemoed der muitelingen teweegbrengen; loch nauwelijks sprak hij van het hertoglijk
bevel de aalmoezen weder in de dorpen to doen uitreiken, of zijne woorden stierven in een oorverdoovend
en verwenschend geraas weg; schelden en vloeken,
verwenschingen van allerlei aard werden hem en
zijnen broeders naar het hoofd geworpen. Slechts
ten prijze eener volkomene plundering liet de yolksheffe het leven aan de kloosterlingen.
Na deze treurbedrijven, genoot Colibrant met
zijne onderhoorigen eenigen tijd verademing en rust.
De veel beproefde overste werd den I on Mei
1621 tot eersten abt van Postel ingezegend door
den bisschop van Namen, in het klooster van Floreffe.
De man heeft trouw de hand geslagen aan de
herstelling van kerk en klooster, luidens deze twee
verzen, die men nog in eene arduinen. grafzerk
gegriffeld ziet :
Aedibus exstructis, ornato denique templo,
Prudentem atque pium se probat esse patrem.

i. « Colibrant heeft zich door het bouwen en versieren van klooster en kerk eenen verstandigen en
vromen vader getoond. »
d,

Op een andere zerk leest men dit distichon en
jaarschrift :
CoCtILIbUs poSUIT COLlbrant fUndaMlna (I) saXls.
PrwposIto feLIX postULa pLaUde tUo.

Uit dit jaarschrift blijkt, dat Colibrant het kloo-

0) In dit jaarschrift is D geen telletter; zuiks blijkt ook uit andere
jaarschriften der XVII eeuw.
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ster heropgebouwd heeft met gebakken steenen,
in tegenstelling van de bergsteenen, waaruit de
romaansche kerk in de XII e eeuw was opgetrokken.
Met vaderlijke zorg en onverdroten werkzaamheid, had Colibrant reeds veel jaren aan het hoofd
gestaan des kloosters, toen eindelijk de ouderdom
met diens aankleve hem minder geschikt maakte
voor de vervulling van zijnen last; dien ten gevolge
zond hij een verzoekschrift naar de aartshertogen,
dat hem eenen coadjutor mocht worden ter zijde
gesteld (I).
Dit smeekschrift werd in 1623 opgezonden, doch
wij vinden nergens dat Colibrant eenen coadjutor
heeft gehad.
Het volgende, aan een handschrift der zeventiende eeuw ontleend, meldt de gelegenheid van
Colibrant's dood alsmede dat de man in den Raad
van State zetelde :
Extract vyt den register vande grontheerlykheyt van Reusel, waerin
onder andere staet, folio 1 0 recto als volght... anno 1597 worde ick
scryver gecontinueert van heer R. Colebrant, die stierff opden XIII
octobris anno 1626 tot Lowen als prelaet tot Postele, ende was raetsheti' vande heeren Staeten in Brabant; hij comende vyt Brussele ende
hadde hem (zzch) bestelt op eenen vraechtwagen, welcke soo men seyde
was oirsaeck van syne doodt, doordien by was een out heer ende
met ryden seer gematteert.

(I) Serenissimis Principibus, Exponit et humihter supplicat una
cum conventu suo fr. Rumoldus Colibrant monasterii Postellensis
indignus abbas, magno senio confectus, multis curis et laboribus pro
domo sua susceptis confractus, belli togaeque temporibus, sibi coadjutorem cum futura successione canonice eligendum, cui domus sua
partem imponere valeat donari, ut sic, Deo suo et spiritualibus intendere libenus valeat, animamque suam Creatori . suo tutius et securius
reddere queat. Quod faciendo.
fr. Rumoldus Colibrant, abbas Postel :
fr. Remigius Herbaye, prior.
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Actum desen X nov. anno 1627. Dint pro memoria als doen en
was Postele niet voorsien met een anderen prelaet.
Cornelius Leppens.

Deze Leppens was in 1606 secretaris der dingbank van Reusel, Bladel en Netersel.
De verdienstvolle abt daalde in den gezegenden
ouderdom van 82 jaren ten grave; alhoewel 13 October 1626 te Leuven overleden, werd zijn stoffelijk
overschot in de kerk van Postel bijgezet.
Zijn in olieverf geschilderd portret, 87 X 54 cM,
is door eene kunstige maar ongekende hand gemaakt.
In 1890 heeft de vermaarde schilder Franz Meerts
eene zeer gelijkende teekening van voornoemd
portret geleverd, dat bier aanschouwelijk voorgesteld is. Colibrant is er in den ouderdom van tachtig
jaren afgebeeld.
Zijn wapen is in zilver twee lelien met afgesneden voet van sabel, het s. child is bekroond met
een verkort kruis; daaronder de leuze : Abs le quid
volo, d. i. « Wat wil ik (Heer) zonder U. »
Colibrant was waarlijk de beminde in den engeren,
en de geachte in den wijderen kring. Het klooster
heeft aan zijn wijs bestuur veel te danken, en de

behoeftigen van de omliggende dorpen menige
aalmoes.
TH. IGN. WELVAARTS, Prior.
Abdj Poslel.

BOUW- EN BEELDHOUWKUNST.

Tkunottitaaro en Innottutrfign
in be Ileigio0e 13enetifctiinev4 toostero , van be 10' tot
tct mititien ber 13e eeutti.
door D0M

WILLIBRORD VAN HETEREN,

O.S.B.

(MAREDSOUS) (IL

ABDIJ St TRUYEN (St TROND) (2).
OORDAT wij de provincie Luik verlaten om
tot die van Limburg over te gaan, zouden
wij nog kunnen wijzen op verscheidene feiten
die zich in Benedictijner- kloosters voordeden en tegelijkertijd op de provincie Luik betrekking hadden. Zoo
zouden wij b. v. kunnen spreken van den geleerden
en welbespraakten Hezelon, kanunnik van S'-Lambert,
die door Abt Hugo naar Cluny ontboden werd, om
daar het toezicht uitteoefenen over het opbouwen van
de kloosterkerk, in dien tijd de grootste der wereld.
Doch, dit zou ons waarschijnlijk te ver voeren en wij
achten het dus beter aanstonds te beginners met de
Abdij van Sarcinium, die later naar haren stichter,
(I) Zie Dietsche Warande, 1890, bl. 241, 361; 1891, bl. 351.
(2) Gallia Christ, III, col. 952 sq. S.-Trud. Spicileg., II,
659 sq. (Chron Rod.) Patrol. Lat., 173, col. ii-335.
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den H. Trudo, den naam van S t Truyen (in 't Fransch
St Trond) ontving.
Dit klooster werd door den zooeven vermelden
Heilige gesticht, en door B. Theodoardus van Maastricht, in de tweede helft der 7de eeuw gewijd. Sedert
dien tijd bleef het steeds, met toestemming der bisschoppen
van Luik, onder de bescherming der kerkvoogden van
Metz, totdat in het jaar 1227 Hugo de Pierrepont,
B. van Luik, het klooster voor goed tot zich nam.
Zeer weinig (zoo men althans de lijst uitzondert,
die hierna, bij het bespreken van Adelardus I, zal
opgegeven \Norden) is er bekend van de abten, die van
het jaar der stichting tot aan Adelardus I (999), het
bewind voerden (i). Rodulfns, de kronijkschrijver der
abdij, vermeldt dan ook slechts de namen dier eerste
prelaten en vangt zijn verhaal met Adelardus I aan.
Nogtans bezit de Bibliotheek der Luiksche Hoogeschool een Hs. der 9 de eeuw, afkomstig van St Truyen.
Het is een « Beati Hieronymi liber questionum
hebraicarum », met grieksche citaten en eene tijdrekening,
loopende tot het jaar 834. Ook weten wij van Adalbero,
bisschop van Metz en tevens abt van St Truyen (944-964),
dat hij verscheidene ontvreemde goederen terugbekwam
en de bezittingen des kloosters vermeerderde. Met
groote onkosten voltrok hij de kloostergebouwen en
bekroonde zijn werk met een dak van leisteen (2).
Toen het grootste gedeelte dier gebouwen voleindigd
was, wijdde Adalbero zelf, in 947, het klooster, met
toestemming van den bisschop van Tongeren.

2, p. 87.
(21 Et structuram monasterii cum gravibus expensis in altum

(i) Ada SS. Scecul. VI pars.

produxit, et firmo tecto ex sectis lapidibus nobiliter coopertam
consummavit (Annal.. III, p. 479 et 568. — Gall. Chr„ col. 954.
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In het jaar 999 werd ADELARDUS I gekozen, die
zijne waardigheid tot aan het jaar 1033 (of 1034)
bekleedde. Met dezen abt begins de kronijkschrijver zijn
werk, en hij geeft reeds in den aanvang eene groote
lijst van voorwerpen op, die zich vroeger (in de V e of
9 de eeuw) te St Truyen bevonden, om op die wijze
diens vroegeren rijkdom te doen kennen. Wij achten het
raadzaam die geheele plaats, letterlijk vertaald, weer
te geven.
Na verhaald te hebben dat Theodericus, B. van
Metz, misleid door valsche geruchten, den abt van
St Truyen liet gevangen nemen, maar hem vervolgens,
op voorspraak van den B. van Luik, te gelijk met de
vrijheid ook zijn voile vertrouwen terugschonk, vervolgt
de kroniekschrijver : « Adelardus stond na zijn terugkeer zoo hoog in de gunst, dat hij zijne kerk niet
alleen het noodzakelijke overvloedig kon bezorgen, maar
ze nog bovendien in- en uitwendig met een groot aantal
schitterende voorwerpen kon versieren. Zeer gering
in getal, maar van groote waarde, zijn die welke
wij nu ng aanschouwen ( E) , de overige zijn zooals
veel andere zaken, door de woede der simonisten, die
hier huishielden en onderling om de abdij vochten, op
verschillende wijzen en meermalen met groote schade
uit elkander gerukt, en voor immer verloren geraakt.
En opdat niemand, bij het zien van het gebrek aan
bezittingen en schatten waaraan onze kerk thans lijdt,
meene dat zij altoos zoo beroofd en zoo ontbloot was,
geloof ik dat het geen ondankbaar werk zal zijn, en
dat het ons niet tot schande zal strekken, indien ik hier
mededeel wat ik in oude boeken aantrof, betreffende

(i) De schrijver leefde in de 12e eeuw.
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den schat lien wij vroeger bezaten, en de middelen
van bestaan die den Broeders ten dienste stonden.
« In het jaar onzes Heeren J. C. 77o (I), 3 de Indictie,
in het 13de jaar van het Prelaatschap des beroemden B.
Adventius, den 18 kal. Sept. werd er op diens bevel,
door zijne legaten Predelo en Herigandus, eene
opschrijving gemaakt der goederen van het klooster des
H. Trudo...
« Daar vinden wij vermeld het deksel van de reliqui& kast (2) des H. Trudo, gemaakt uit goud en
zilver ; eveneens de reliquienkas des H. Eucherius, met
zilver versierd... een altaar, toegewijd aan de H. Maria
en den H. Petrus, bedekt met zilveren en gouden
beeldjes, en overschaduwd door een ciborium ; in het
midden van dit ciborium hangt eene kopervergulde kroon.
Dan een altaar ter eere des H. Stephanus, met zilver
beslagen, en eene kist, versierd met edelgesteenten en
goud. Vervolgens 21 kistjes, bedekt met zilver, en tien
kruisen, zoo wel groote als kleine, met zilver beslagen ;
drie koffertjes voor evangelieboeken, eveneens met zilver
voorzien ; twee zilveren belletjes (3), negentien zilveren
kelken met patenen, van verschillende grootte. Dan
nog zes andere patenen, en een gouden kelk met
zilveren pateen, waarvoor acht en een half pond zilver
besteed werd ; vijf kleine altaren, uit zilver vervaardigd ;
drie gouden kruisjes, zes zilveren en twee koperen ;
drie zilveren wierookvaten en een koperen. Verder,
zeven zilveren kandelaars, twee zilveren wierookschaaltjes,
17 zilveren offerschalen ; vier zilveren drinkschalen ;

(1) Dom Martene wil bier 870 hebben.
(2) Reba = repa; Fereti operculum, umbraculum, ciborium
(Du

CANGE, S. v.).

(3) Malogranata = tintunabula vel campanw (Du

CANGE).
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twee zilveren kronen. Dan nog een gouden sleuteltje ;
twee staven (I), met zilveren beslag ; vier vanen ;
33 kostbare koorkappen, twaalf kostbare kazuifels ; negen
dalmatieken met tunieken voor subdiakens. Drie zijden
kussens ; vier groote mantels (2) en 44 kleinere. Een
kleed met franjes en edelgesteenten ; — 1 o linnen
« pallea » met zijde versierd, en 98 andere, eveneens
van linnen maar zonder zijde. Kleine gouden vorkjes,
wegende aan goud vijf zilverlingen ; een mes uit goud
vervaardigd ; twee koperen schalen, enz... »
Na vervolgens de gereedschappen der kloosterlingen
beschreven te hebben, bemerkt de kronijkschrijver ten
slotte : « Dat was, naar ons bevinden, de kerkschat en
de prxbende onzer Broeders, zooals uit de nauwkeurige
lijst der legaten van den B. van Metz blijkt. Het
grootste gedeelte dier voorwerpen is gedurende langen
tijd, ja zelfs tot aan Adelardus, bewaard gebleven ; zij
bestonden nog in onze dagen, vermeerderd met eenige
andere die Adelardus terugvond of zich aanschafte, tot
aan onze dagen, ofschoon zij niet tot aan onze benoeming behouden werden (3). Zooals ik hier boven aanmerkte en later nog zal aantoonen, de woede der
tierende Simonisten en van hen die om onze abdij
vochten, verstrooide, helaas! meermalen, en op verschillende wijzen, dien allerkostbaarsten kerkschat; en nu
dat voor immer die niet genoeg te prijzen eeretitel
als begraven ligt, blijft onze kerk treutig en ongelukkig voortbestaan, en overdekt met schaamte wegens
hare berooidheid. »

(1) Labitta, waarschijnlijk Cambutta = staf (Du CANGE).
2) Pallia.
(3) Rudolphus, die dit schrijft, word tot abt benoemd in het
-par 1 io8 of 1109.
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die Adelardus I opvolgde, was uit eene
hoogadellijke familie gesproten en sedert zijne kinderjaren in het klooster opgevoed. Na aldaar zijne studi6n
op schitterende wijze volbracht te hebben (I), vertoefde
hij eenigen tijd te Stablo, onder de leiding van den
H. Poppo, daarna te Hersfeld, en werd vervolgens met
algemeene stemmen in het jaar 1034 tot abt van
St Truyen verheven. Overal trok hij de aandacht tot
zich, door zijne buitengewone lichamelijke schoonheid
en zijne welluidende stem.
Bij zijne komst in het klooster vond hij dat er groot
gebrek heerschte aan de meest noodige zaken, maar door
zijn uitstekend beheer en vooral, geholpen door de milde
geschenken van de toenmalige keizerin Gisela wist hij
spoedig in alles verbetering te brengen.
Doch trachten wij hier geholpen door de kroniek (2)
en met behulp van eenige verdere uitleggingen die ons
door Dr. Ladewig gegeven worden (3), eene kleine karakterschets van onzen abt te leveren, welke ons tevens
zijn verblijf te Stavelot en te Hersfeld zal verklaren.
Abt Adelardus I was tusschen de jaren 1028 en
1 o3o, men weet niet juist om welke reden, in ongenade
geraakt bij den B. van Metz, Theodericus, en deze had
gedurende lien tijd het klooster t oevertrouwd aan de
zorgen van Poppo, den grooten hervormer van Stablo.
De monniken echter van St. Truyen voegden zich slechts
met tegenzin naar dit nieuw bestuur ; de meesten hunner
verlieten zelfs het klooster en zochten elders een onderkomen.
Poppo sprak alsdan de teruggeblevenen met milde
GUNTRAM,

(1) Apprime eruditus.
(2) Cron-S. Trud. Spicil, II col. 661.
(3) Poppo von Stablo, p. 58.
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woorden aan, en vermaande ze tot boetedoen. Zelfs ziet
hij zich verplicht tot het straffen over te gaan. Terwijl hij in het kapittel van den eenen monnik tot den
anderen gaat, blijft hij plotseling stilstaan voor een beeldschoonen jongeling ; een oogopslag is den abt genoeg,
om in hem eenen schat te ontdekken die in het heldere
daglicht moet gebracht worden. Guntram, want hij was
het, toen in den eersten bloei der jeugd, was uiterst
schoon gebouwd, en van erne gestalte die de gewoone
menschenlengte onzer eeuw te boven gaat. Zijne stem
had de klank eener zware tr ompet, schrijft de kroniek, maar
was toch aangenaam en geenszins zijne buitengewone
gestalte onwaardig. Wij hebben reeds vermeld dat hij
uit een adellijk geslacht gesproten en uiterst geleerd was,
zoowel in de kerkelijke als in de profane wetenschappen.
De abt liet den goeden indruk dien hij ontvangen
had niet merken, maar hij sprak integendeel den bevalligen jongeling met harde woorden aan, welke deze van
zijnen leant met echt , monastische nederigheid aanhoorde.
Daarna beval Poppo, dat hij hem, na afloop van
het kloosterlijk onderzoek, te voet naar Stablo zou
volgen. Het was toen in den winter, op den dag voor
de bekeering des H. Paulus, dus op den 24 Januari.
De jonge monnik gehoorzaamt zonder eenig tegenspreken, en, gereed om iedere beproeving te doorstaan,
begeeft hij zich op weg en bereikt weldra Stablo. De
portier van het klooster heeft reeds bevel ontvangen
van den vreemden monnik in het portaal den nacht
te laten doorbrengen ; en dat zelfs verdraagt deze zonder morren.
De portier echter, verbaasd van in iemand, dien de
abt tot straf uit een te reformeeren klooster verwijderd
had, en die aldus vooral van gebrek aan onderdanigheid
scheen beticht te wezen, de volkomenste gehoorzaamheid
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eens Cluniacenser- monniks aan te treffen, onderricht
hiervan den abt. Poppo staat dan den vreemdeling den
ingang toe, maar verwijst hem naar de laatste plaats.
In het koor werd toen, zooals jaarlijks op den
25 Januari geschiedt, de bekeering des H. Paulus op feestelijke wijze gevierd. Gedurende de Metten zong de vreemde
monnik het Invitatorium, de Hymnen, de Psalmen, de
Antiphonen, de Responsorien op zoo innemende maar
tevens zoo krachtvolle wijze mede, dat hij langzamerhand al de omstanders in verrukking bracht, aller aandacht tot zich trok en aller ooren streelde.
Toen men nu aan het Resposorium gekomen was,
dat door den voorzanger aangeheven wordt om verder
door den abt gezongen te worden, beval Poppo aan
den voorzanger den jongeling in zijne plaats te laten
zingen, en daar waar hij stond. Guntram nam met
nederigheid en gehoorzaamheid dit bevel aan, en onder
het zingen van het Responsorium bewoog hij zoozeer
al die het hoorden en vooral den abt, door zijne buitengewoon helderklinkende stem, dat na het vers en
den Gloria Patri geeindigd te hebben, hij op hetzelfde
oogenblik bij den abt ontboden werd, en bevel kreeg
om van de laatste plaats, die hij tot dusverre ingenomen had, tot de tweede naast den abt op te stijgen.
Na eenigen tijd te Stablo vertoefd te hebben, vertrok Guntram naar Hersfeld, een vorstelijk verblijf
zoowel als een klooster, waar, te midden van de beerlijkste pracht, de vrije kunsten ook op bijzondere wijze
beoefend werden (1). Hier was het dat hij de keizerin
Gisela leerde kennen, en in 1034 den flood van den a bt
van St. Truyen vernam. Adelardus had sedert eenigen
(I) Locus regius studils liberalium artium, inundanarumque
rerum gioria prwcipuus.
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tijd de gunst van den B. van Metz weder terug bekomen, en was op zachte wijze in zijn klooster overleden. De keizerin stelde, zooals wij reeds zeiden,
Guntram aan den bisschop van Metz voor, als een geschikten opvolger van Adelardus, en B. Theodoricus
aarzelde niet om hem die waardigheid toe te vertrouwen.
Guntram kon binnen korten tijd, geholpen door de
vorstelijke geschenken der keizerin, de armoede uit zijn
klooster verdrijven. Onder hem werd het grootste deel van
den toren voltrokken. Zijne buitengewone lichamelijke
schoonheid en zijne wonderbare stem schijnen hem, zelfs als
abt, niet verlaten te hebben Volgens de kroniek verworven
hem deze hoedanigheden de eer van in de domkerk te
Luik, op de grootste feestdagen, versierd met de prachtigste kerksieraden, in het midden der zangers het koor
te leiden (I).
« Wat zal ik nog meer van hem zeggen ? zoo besluit
de kronijkschrijver. 1k weet niet of er ooit in ons klooster
een zoo uitstekend man geweest is of nog zal komen. »
Guntram stierf in het jaar 1055 en werd in het
noordelijkste gedeelte der a bdij-kerk begraven. Zijn
opvolger, ADELARDUS II, was uit vrije ouders geboren
in de omstreken van Leuven en in het klooster sedert
zijne kinderjaren opgevoed geworden.
Onder de leiding van Adelardus I en Guntram had
hij zich groote kennissen verworven, en bekwaam gemaakt in de beeldhouw - en schilderkunde. a Hic a
puero innutritus est coenobio nostro sub Adelardo primo
et Guntramno Abbatibus, honeste litteratus neque igna-

(i) Ut summis ejus solemmtatibus indutus honorificentissime
chorum medius cantorum regeret, pulchritudine magni corporis
pascens visus astantium, et dulcedine vocis tubew aures delectans
audientium (Chron. p. 662).
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rus de sculpendis pingendisque imaginibus (i) ». Deze
laatste woorden hebben voor ons eene bijzondere waarde,
want zij bewijzen ons tegelijkertijd, en dat onder de
vorige abten, dus zeker van 999 tot 1055, de letteren,
de beeldhouwkunde en de schilderkunde beoefend werden — en dat Adelardus II in zijn eigen klooster zich
hierin bekwaam maakte. Hij heeft dus ook onder de
kloosterlingen zijne leermeesters gevonden, en, zou men
niet uit die lange reeks van minstens 55 jaren mogen
besluiten dat er eene geregelde kunstschool te St. Truyen
in dien tijd bestond?
Er bestaat thans niets meer dat door Adelardus II
zou geschilderd zijn, maar als bouwkundige kunnen wij
hem nog eenigzins leeren kennen, uit de kleine kerk
des H. Gangulfus, te St. Truyen, die nu nog bestaat (2).
Overigens voltrok hij verscheidene zulke werken, zooals
wij verder zullen zien.
Door taedoen van den B. van Metz Albero, broeder van den hertog van Lotharingen, maar vooral door
de milde giften die de geloovigen voor ontvangen genaden op het graf van den H. Trudo nederlegden,
kwam er zooveel rijkdom in het klooster dat de abt
weldra in staat was, om zijne neiging tot bouwen en
versieren te volgen. Vooreerst begon hij het klooster
met eenen stevigen muur en wonderschoone zuilen te
omringen, een werk, dat schatten gelds kostte. Hij
werd toch ook met liefde ondersteund door het yolk
uit den omtrek. « Het was wonder om te zien, zegt de
kronijkschrijver, en het zal ongelooflijk schijnen om te
verhalen van hoever en in hoe groote menigte er men,

(1) Spicil, 1. c. p. 662.
t2) Hist. de la peinture du pays de Liege, par. j li ELBIG,
p. 24.
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schen samenstroomden, en met welken ijver en vreugde
zij steepen, kalk, zand, bout en alles wat voor het
werk noodig was, bij dag en nacht, met karren en
wagens, zonder iets to vorderen en op eigen kosten,
onophoudelijk bijeenbrachten. Hiervan kunnen tot getuigen genomen worden de groote en zware fondamentsteenen die men van elders moest laten komen, omdat
zij in de geheele Hasbania (Hesbaye) niet konden
gevonden worden.
(( Met den grootsten ijver nam het yolk de zuilen
(lie van « Gourmatia (?) » met schepen langs den Rhijn
naar Keulen, en van daar of van elders met wagens
moesten gebracht worden, van de voertuigen at en troepsgewijze, zonder hulp van ossen of paarden, sleepten zij
ze verder met koorden, ja zelfs over den bodem van
de Maas en onder het zingen van hymnen, naar ons
toe. Wat zal ik hier nog bijvoegen? Men zag weldra
het klooster met eenen muur omgeven, en bijna geheel
onder dak , slechts was dat gedeelte uitgezonderd hetwelk
zich uitstrekt tusschen den grooten toren en den grooten
boog (arcus) » (i).
Hetgeen Schayes omtrent deze verbeteringen schrijft
moge het voorgaande eenigzins aanvullen. c Nous manquons aussi de renseignements positifs sur l'architecture
des batiments claustraux et de l'Eglise de St Trond,
rebatis avec magnificence par l'abbd Adelard en 1055.
Its se reduisent a savoir que la nouvelle eglise etait
ornee de deux tours et port& par douze colonnes d'une
beaute incomparable, qui avaient etd transportees d'Allemagne; la chronique de l'abbaye de S t Trond, &rite
au 13me siecle par l'abbó Rodolphe, ne dit pas de

(0 Spic. Coll. 663.
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quelle matiere etaient ces colonnes, mais it est a presumer qu'elles devaient etre d'un marbre rare et precieux, car ce sont ces colonnes dont le chroniqueur
deplore surtout la perte dans l'incendie qui detruisit
1'Eglise de fond en comble en 1082, lorsqu'elle venait
a peine d'être achevee » (i).
Met grooten ijver legde de abt er zich ook op
toe om in den omtrek der abdij en met het geld dat
van de offeranden kwam kerken te bouwen of te vernieuwen, de huizen en landhoeven der adelfijken die
van de abdij afhingen te verbeteren.
Het zal ons dan ook niet verwonderen, dat,
niettegenstaande de groote bezittingen van het klooster
en de rijke offeranden, de geldelijke toestand langzamerhand begon achteruit te gaan. Om de koopsom
eeniger landerijen te betalen was de abt zelfs genoodzaakt verscheidene voorwerpen uit den schat der kerk
te vervreemden , o. a. nam hij er een zwaren gouden
kelk uit, en het gouden voorstuk (2) van de reliquien,
kast des h. Trudo.
Ziehier de namen der kerken die hij rond de abdij
liet opbouwen of voor het grootste gedeelte deed herstellen : 1° de groote kerk der abdij, 2° die van de
h. Maagd Maria in de stad S t Truyen (3 ,1, 3° die van
den h. Gengulfus Martl. eveneens in St Truyen, 4° de
kerken te Aalburg, 5° Guimala, 6° Pore, 7° Strafe,
8° Guebechem, go Dauch, 100 Strades, I I° Mere,

(1) SCHAYES. Hist. de l'architect. en Belgique, II, p. 126. Cf.
Bulletin VIII'° de la Gzlde de St Thomas et de S t Luc, (1873)
p. 15, 16.
(2) Frontem.
(3) Initia Trudonensis B. Marine collegii canonicorum ei accepta
referuntur circa ann. io80. (Gall. Christ col 956.)
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12° Beninges, 13° Horel, 14° Gemapia. Ook het hij
het huis dat de abdij te Luik bezat van den grond of
weder opbouwen.
Indien men bij al deze uitgaven nog de knevelarijen en afpersingen voegt waaraan Adelardus van de
zijde der wereldlijke en kerkelijke vorsten gedurig blootgesteld was, dan zal men wel kunnen begrijpen dat
de groote abt dikwijls met kommer en ongerustheid
nadacht over zijne talrijke en groote werken, die volgens de getuigenis van den kronijkschrijver « in staat
zouden geweest zijn om zelfs de schatkist des keizers
uitteputten ».
Adelatdus II stied' den 6den Dec. van het jaar 1082.
Na zijn overlijden kozen de kloosterlingen hunnen
Prior Gerardus, discipel van Guntram tot abt; maar
de Bisschoppen van Metz en Luik weigerden die keuze
goed te keuren, en dwongen de monniken om Lanzo,
abt van de abdij des h. Vincentius te Metz als
overste te erkennen. Met stevige hand bestuurde deze
het klooster des h. Trudo, maar een groote ramp
trof onder zijn bestuur de abdij. In het jaar io83
geraakte een klein huisje van de stad in brand. Een
vlammende stroohalm door den wind medegevoerd,
viel op een ooievaartsnest, dat op een der torens lag.
Onmiddelijk vatte het nest vlam en binnen korten tijd
verspreidde het vuur zich zoozeer dat kerk en klooster
met zuilen, altaren en verreweg het grootste gedeelte
van schatten allerlei aard die er zich in bevonden,
onherroepelijk vernield werden, en het prachtige werk
van Adelardus II tot puin en asch verging (I).
(Vervolgt.)

(1) Spicil, p. 666.

Zotfitnfititnio.

Divina Commebia (1).
Het goddelijk spel van Dante bevat, in eene taal, die zonder
weergade is, en in beelden en gelijkenissen, die nooit zullen verloren gaan, eene leering, zoo groot en zoo verheven, dat de
machtigste verstanden er stom bij staan. In dat pracht- en
reuzenwerk, vindt men zooveel natuurkunde, geschiedenis, wijsgeleerdheid, goigeleerdheid, dat het gelijk eene verzameling is van
al de wetenschappen, die in Dante's tijd geoetend werden. Zij
zijn hier al tot eene vaste eenheid gebracht, door het vernuft van
een' der begaafdste dichters, die ooit bestaan hebben.
In onze eeuw, en in de laatste jaren voornamelijk, heeft men, in
alle lanien veel geschreven over Dante's meesterstuk. Maar niemand,
binntn 'mine wete, heeft durven aanvangen wat Pater Berthier ons
belooft, en wat hij reeds gedeeltelijk uitgegeven heeft in een haliaansch tirlschrift (II Rosario). Hij heeft het hoofdgedacht van
Dante gevat, die zegt dat hij eene Tedelzike godsgeleerdheid wilde
geven.
Hij toont o is hoe de dichter zijn gedacht geheel het gedicht
door vasthoudt en uitbreidt, hoe hij van 't eerste tot 't laatste vers
eenen zelfden weg volgt, altijd even vast in zijnen gang, zoodat zijne
gedachten eene volko -nene leering bevatten, vast gegrond en machtig
aaneen verbonden. De schrijver van den Commentario maakt gebruik
van al de middelen die de taalkunie, de geschiedenis, legende en overlevering konden bijbrengen, om het gedacht van Dante klaar en
belangrijk to maken.

(I) DIVINA COMMEDIA di DANTE. Con cominentario secondo la
Scolastica dal P. GIOACHINO BERTHIER dei predic. Professore de
Teologia all' Universita di Friburgo (Svizzera).
Goddelijk spel van Dante, met verklaring volgens le leering
der middeneeuwsche school, door Pater Joachim Berthier, Predikheer, leeraar van Godgeleerdheid aan de Hoogeschool van Freiburg in Zwitserland.
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De vijf en twintig eerste zangen van de Hel. die reeds in
een tijdschrift verschenen zijn, hebben bij de bevoegdste mannen,
den schoonsten lof verdiend.
Z. E. Kardinaal Parochi, die algemeen gekend is als een allerbekwaamste man in dat vak, zegde in eene voo:dracht : dat de
verklaring van Pater Berthier, gekomen achter duizend andere werken
van dien aard, eene oprechte veropenbaring is, en hij schreef :
De Wetenschap der Paters Predikheeren — de Godgeleerdheid
— en de uitgebreide kennis der Provencaalcche letterkunde, de

nauwkeurigheid onder °Richt van geschiedenis en taalkunde
verheffen het werk van den geleerden Pater Too hoog, dat het van
nu reeds de dankbare toejuichingen der Italianen gewonnen heeft.
Mgr Trepepi verzekert ons — in den Osservatore Romano, 19
Febr. iS91 — dat die verklaring zoo rijk is en zoo zeker, onder wetenschappelijk, geschiedkundig en taalkundig opzicht dat zij wel de
toejuichingen verdient, die de fransche P. Berthier er voor in Italie
bekomen heeft.
Leeraar P. Dazze schreef van zijnen kant in eenen bijzonderen
brief 28 Dec. 1890
« 1k sta verwonderd over de uitgestrekte en diepe kennissen
van den schrijver deer verklaringen. Kenner en volger van de middeneeuwsche Christene leering der school, en niet min neerstige
lezer van Dante, heeft Pater Berthier met zekerheid al het verband
en de betrekkingen tusschen Dante en de school nagegaan, en hij
geeft een reuzenwerk in 't Licht, waarvan het gedacht geheel nieuw is,
en dat allernuttigst zal zijn voor de studien over Dante. n
Het is door die aanmoeiigingen en andere nog dat Pater
Berthier besloten heett zijn werk op zijn eigen uit te geven.
En 't is niet al. Na de leering uitgelegd te hebben, moest
men zooveel het mogelijk was. de gebeurtenissen, de daadzaken,
de personen doen kennen, die de dichter in zijn werk doet verschijnen, om zijn gedacht en zijne leering voor te stellen. Daarom
zal het werk versierd zijn met oudheidskundige opmerkingen. Die
verstering zal geheel rijk zijn en meer dan 2000 punten tellen, beelden van personen, die voor Dante verschenen op zijne refs in de
andere wereld, van oude steden die in zijn werk genoemd worden, van berg-, land- en zeestreken enz. enz.
Die versiering is de eenig gepaste : zien wat Dante gezien
heeft is de beste middel om de inbeelding van den dichter te volgen in zijn machtig werk.
Zoo zal het gedacht van Dante beter gevat worden in zich
zelven en in zijne uitdrukking.
Het geheel werk, ill Brij sterke boekdeelen, klein in-folio, op
schoon vehinpapier gedrukt, zal te koop gesteld worden in 5o afleveringen, waarvan elke inaand eene zal verschijnen.
Voor degenen, die inschrijven bij aflevering, zal het werk 125 fr.
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kosten (2,50 fr. per afl.), voor die welke inschrijven bij boekdeel
zal het werk 120 fr. kosten (40 fr per boekdeel). Die niet ingeschreven hebben zullen het werk kunnen bekomen aan 15o fr.
Men schrijve : Boekhandel der hoogeschocl Freiburg-ZwitserH
P. H.
land.
Gelre, Heraut d'armes de 1334 a 1372. Wapenboeck ou
Armorial, contenant les noms et armes des princes Chretiens
ecclesiastiques et securers, suivi de leurs feudataires selon la
constitution de l'Europe et parttcuherement de 1'Empire d'Allemagne, conformement a l'Edit de 1356, appele « la Bulle d'or ».
Precede de poesies heraldiques avec traduction du thiois en franpis, public pour la premiere fo g s par M. Victor Bouton, peintre
heraldique et paleographer Paris, 15, rue de Manbeuge.
Onze geleerde vriend de heer Victor Bouton, deelt ons merle
dat hij bezig is de laatste hand te zetten aan dit prachtig werk,
dat in acht deelen in klein in-folio verschijnt. Het bevat 200
platen, met de hand gekleurd; er zijn slechts Testig exemplaren
vervaardigd, waarna de steenen zijn uitgewischt geworden. Op die
200 platen zijn ongeveer 2000 wapens afgebeeld van ridders der
XIVO eeuw, uit de verschillende landen van Europa.
Het eerste deel bevat : Bericht aangaande den heraut Gelre
en heraldische gedichten : De uitdaging tegen Johan III; de slag
van Staveren; kleine kroniek van Brabant; kroniek van Hclland ;
twaalf lofdichten : Hendrik van Nueit, Rutger de Raets, Dirk van
Elnaer, Daniel van de Merwede, Jan van Spanheim. Willem van
Henegouwen, Rodolf van Nidou, Gerard van Holstein, Reinaud
van Valkenberg, Vernenborch, Adam van Mabbertingen, Willem
van Julich; de wapens der hertogen Anton en Jan IV van Brabant;
het wapen van den Markgrdaf van Ferrare; alles voorzien van
historische, heraldische en taalkundige noten.
Het supplement op het eerste deel bevat :
1° de vroeger onleesbare bladzijden van het handschrift met
vertaling.
2 0 twee gedichten uit Gelre, fragment van een handschrift in
een anderen tongval ; ontdekt in de hertogelijke boekerij te Gotha,
met vertaling, en taalkundige bemerkingen.
30 het fac-simile van het Gothische fragment.
Het tweede deel, dat ter perse ligt, zal het keizerrijk bevatten :
de Bisschoppen van Mentz, van Keulen, van Trier, de koning
van Bohemen, de Palts, Saxen, Brandenburg, Zwaben, Nuremberg,
Hildesheim.
Het derde deel zal bevatten : Frankrijk, Hongarije, Polen,
Denemarken.
Het vierde en vijfde deel, dat gereed is, bevat . Engeland,
Spanje, Arragon, Schotland, Zweden, de koning van Navarra, de
koning van Noorwegen, de koning van Portugal, Sicilie Anjou,
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Arragon, Boheme, de koning van Cyperen, de koning van Armenie,
Oostenrijk, Bretanje.
Behalve de 29 platen met 264 fraai met de hand gekleurde
wapens, bevatten die twee deelen nog 13 platen in heliogravure of
photogravure, met afbeeldingen van zegels en tegen-zegels, berustende
in de archieven te Parijs, Weenen en Londen ; vier photogravuren
van miniaturen, getrokken uit het handschrift van Froissarts Kronieken in de Nationale bibliotheek te Parijs ; drie photogravuren
van de genealogie der koningen van Schotland, getrokken utt de
Bibliotheque Ma'arine te Parijs, en een honderdtal gravuren in den
tekst, voorstellende zegels, munten, medailles, etc.
Het zesde deel, zal bevatten : Brabant, Vlaanderen, Holland.
Het zevenste deel zal bevatten : Julich, Gelderland, Berg, Kleef,
Lurk.
Het achtste deel zal bevatten : Hessen, Holstein, Nassau, Mecklenburg, de oostersche ridderschap, de bisschop van Utrecht, de
Mark, Munster, de Groot-meester van Pruisen.
Het zal wel onnoodig zijn hier uitteweiden over het groote
belang dat dit voortreffelijk werk voor de geschiedenis, de wapenen de geslachtskunde aanbiedt.
Wij wenschen den beer Bouton oprecht geluk met den groot.schen arbeid dien htj met zoo veel geleerdheid, vlijt, ijver en liefde
heett tot stand gebracht.
M. N.
Dendermondsche drukpers, door JAN BROECKAERT, werkend
lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, griffier der rechtbank
van eersten aanleg te Dendermonde. Dendermonde, snelpersdrukkerij van F.-J. Du Caju, vader, 1890.
De beer Jan B roeckaert is een ijverrge werker. "VVij kennen
hem reeds sedert vele jaren uit de Geschiedenis der gemeenten
van Oost- Vlaanderen, door dezen schrijver, te zamen met Fr. de
Potter opgesteld.
Broeckaert erkent gaarne dat Aalst, Brugge, Oudenaarde en
Gent Dender monde in de drukkunst voorafgingen. Hij meent dat v66r
170o in Dendermonde geen woord uit de pers is gekomen. Maar
men bedenke dat in Ntjvel eerst in 1740, in S. Truiden zelfs eerst
in 1 789, in Dtest omtrent 1790 werd gedrukt.
Dit neemt niet weg dat de rij der Dendermondsche drukkers
hoogst belangrijk is geworden, en bier eene lijst wordt gegeven
van meer dan 200 bladztjden met mieren-vItjt en bijen-nijverheid
btjeengebracht. Minstens 900 groote en kleine werken zagen te
Dendermonde van 1700 tot 1890 het Licht.
Wij vinden daaronder (n o 126) eene uitgave van « Reynaert
den Vos » met gothische letters en houtsneden, gedrukt door Jacob
Joost Du Caiu, en dergelijke aardtge bijzonderheden meer. Van
elken drukker wordt de levensgeschiedents verhaald, zoodat wij
geene dorre lijst maar een levendig beeld van de Dendermondsche
drukbeweging ontvangen.
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Eene gave uit de hel. Een woord aan het Nederlandsche
yolk, inzonderheid tot hen die zich Christenen noemen. Leiden,
T. J. Kousbroek. go centen (de honderd : 75 centen).
Een nuttig vlugschrift van 29 bladzijden ter waarschuwing
tegen het misbruik van sterken drank. « Drink melk I » roepen
tegenwoordig de artsen, en Kneipp : a Drink water! » Zich een
a Schaepmannetje » te veroorloven is zelfs al eene gevaarlijke
praktijk.
Levendig herinnert ons de strijd tegen den sterken drank aan
wijlen Dr. J. P. Heye :
Jakkes wa' be je 'en leelijke vent
Ziet 's die wangen,
Hoe dat ze kwabbrig en labberig hangen!
bet 's hoe paarsch en hoe groen dat je bent!
De militaire Willemsorde, portretverzameling der gedecoreerden. Edam, J . M. Roldanus, Cz. 1891. Fr. 15.
Dit werk zal een album vormen gewijd aan de Nederlandsche
holden, welke in de laatste 75 jaren met het ridderkruis voor
Moed, Beleid en Tromp zijn versierd. De oproepbrief met eene
fraaie proefplaat, 15 portretten voorstellende, samengesteld door
P. H. K. Van Schendel is alom verzonden geworden.
Ons dunkt dat zulke bescheiden herinnering der verdienste
veel gepaster ^ 3 dan even zooveel standbeelden, waartoe de wereld
tegenwoordig algemeen geneigd is Voor eenige dagen Ias men
nog in een wel befaamd tijdschrift : « De man (een middelmatige
schrijver) is reeds twintig jaren overleden en heeft nog geen
standbeeld! » , . . . . Nomina sunt odiosa.
Gedichten in Proza door J. M. BRANS. Antwerpen, drukkerij
J. E. Buschmann, Rijnpoortvest, 1891.
Ik zie werkelijk niet in weswege het schrijven op maat en
ruin), of zonder rijm, de eenig veroorloofde vorm zou wezen om
dichterlijke gedachten uit te drukken.
Bevat de Genesis geenen schat van echte dichterlijkheid? Is
de Bijbel niet het verhevenste held-ndicht? Zijn de sermoenen van
Lacordaire geene poezie? Schitteren Les moines d'occzdent niet door
dichterlijkheid? \Terraadt Les Miserables geenen hoog dichterlijken
geest en is Conscience geenen dichter in proza ?
De dichter Brans verlangt dat de « Priesteresse van de kunst »(?)
met eerie fakkel der bezieling, met haar « goddelijk licht » zijnen
geest doorgloeie, om het (c diepgezonke 1 yolk door zijne zangen
ten strijde te doen gorden voor het a Goede, 't Ware, 't Schoone A.
Zulke zaken zijn recht e!el gedacht maar wat vaag.
Dat Aldegonde (bl. 4.) in het schimmenrijk over de Hollanders
Albeit mag wel in twijfel getrokken worden. Indien Marnix nog
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geen « Repos ailleurs » heeft gevonden dan mag het wel zijn
omdat in Nederland, reeds in de 1,6" eeuw, weinige jaren na- de
stichting der Calvinistische Leidensche hoogeschool, aan Marnix'
Calvinisme, (wat toch zijne geheele ziel vervulde, en waarbij alle
andere zijner gepeinzen achter stonden) begon gerafeld te worden,
tot dat in onzen tijd het Nederlandsche protestantismus met Marnix'
hoofdgedachte weinig meer te maken, la zelfs Aldegonde's staatsbeginselen afgez.voi en heeft.
De heer Brans heeft eenen dichterlijken geest; vele edele gedachten versieren het boekje. Mocht hij nu bij alle dichterlijkheid
nog wat nauwkeuriger zijn in de mededeeling, dan kon hij nog
eens groote diensten aan de dichtkunst bewijzen.
E. VERWIJS. Bloemlezing uit middelnederlandsche Dichters
Vierde deel : Woordenlijst, op nieuw bewerkt en belangrijk vermeerderd, door Dr. G. PENON . Zutphen, W. J. Thieme en Os.
1890. 5o3 blz.
Talrijk zijn zij, die hunne eerste schreden op het gebied onzer
middeleeuwsche taal waagden in de bekende bloemlezing van den
al te vroeg aan de wetenschap ontrukten EEt.co VERWIJS. Wij
herinneren ons nog ellen, hoe wij, na zijn beknopte grammatica
te hebben doorgewerkt, de eenige die langen tijd bestond en trots
haar onvolledigheid toch goede diensten bewees, moedig de teksten
ter hand namen, en aan het ontcijferen vielen. Hier begon de
moeilijkheid. De spraakvormen, daarover geraakte men nog heen.
Doch de woordenschat l dat ging zoo heel gemakkelijk niet. Sedert de
13e en 14e eeuw heeft onze taal menigvuldige wijzigingen ondergaan, in genoegzame hoeveelheid om haar voor iemand die er
geen bijzondere studie aan heeft gewijd, dikwijls duister en soms
geheel en al onverstaanbaar te maken, Talrijk zijn de termen
die urtstierven, 't zij ze met de zaak verdwenen, of in den
« strijd om het leven », die ook op het gebied der taal gevoerd
wordt, bezweken. Kemenade, b. v., zoo heette in vroeger eeuwen
het woon- en slaapvertrek. Het ontleende zijn naam aan de
stookplaats (cheminee), in dat vertrek, bij uitzondering, aanwezig.
Toen mettertijd de inrichting der woning vei beterde, en de verwarming der vertrekken in dien vooruitgang deelde, toen dus
de kemenade ophield te bestaan, geraakte ook het woord in
onbruik. — Zoo had de Germaansche taalschat drie termen voor
man; en wel odder hun Gothische vormen : manna, guma en
wain Uit den strijd tusschen deze drie woorden, is het eerste
als overwinnar getreden. Man blePf in leven tot algemeen gebruik; het tweede werd sle;hts bewaard in bruidegom ; het
derde in weerwolf.
`Ian het oogenblik dat een term begint of te slijten (want
ook de woorden ondergaan zulken invloed), begint reeds het tijdperk van verval. Vele middelnederlandsche termen verdwenen
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gedeeltelijk uit den algemeenen woordenschac; beter, Litt onze
hedendaagsche schrijftaal. Het behoeft geen uitvoerige verklaring,
waarom het getal zulker woorden zeer aanzienlijk zijn moest :
immers, het middelnederlandsch is een Vlaamsch, het nieuwnederlandsch een Hollandsch dialekt. Vele nude termen hebben
derhalve voor de Vlamingen geen toelichting noodig, althans voor
zooveel de beteekenis betreft; enkel dient met uit het oog verloren te worden, dat zij slechts nog als gewestelijke taal voortleven. Zooraan, zegt men nog heden in Vlaanderen voor : Toodra ; het middelnederlandsch gebruikte het woord eveneens. Zich
onderwinden, beteekent bi) onze middelnederlandsche schrijvers
,ich bemoeien; nog zoo in het tegenwoordige dialekt der provincie
Limburg.
Uit al die wijzigingen spruiten de grootste bezwaren welke
de middelnederlandsche teksten den hedendaagschen lezer aanbieden. Wie het op dit gebied tot een zekere kennis wilde brengen
had slechts te zijner beschikking de glossaria die achter sommige
schrijvers gevoegd zijn, als achter den Reinaert door JONCKBLOET,
en den Lekespieghel door DE VRIES, om slechts twee van de
voornaamste te noemen. Hoe vaak was men daarbij niet gedwongen
zich tijdroovende opzoekingen te getroosten, in tal van schrijvers,
om de juiste beteekenis van een woord vast te stellen, dikwijls
door vergelijking, of soms een bewijsplaats op te sporen Wel
had Verwijs aan zijn BloemleTing eene woordenlijst toegevoegd,
loch deze was zeer beknopt, en bevatte alleen de noodzakelijkste
woorden Van het door De Vries ontworpen middelnederlandsch
woordenboek waren slechts twee afleveringen verschenen : thans
heett gelukkig Verdam dezen arbeid moedig hervat en voortgezet.
Genoeg, algemeen werd de behoefte gevoeld aan eenig middelnedetlandsch woordenboek, klein of groot, mits het meer bevredigde dan de bijzonderlijke woordenlijsten.
Zoo ook oordeelde Dr. Penon, de gunstig bekende taalkundtge,
mede al zoo vroeg aan de wetenschap onzer letteren ontvallen,
toen hij besloot de woordenlijst van Verwijs om en bij te
werken. De nieuwe uitgaaf bevat thans al de woorden die in de
BloemleTing voorkomen. Op die wijze dijde zij tilt van 159 tot
5o3 bladzijden. Zooals zij is, kan zij reeds eenigszins dienst doen
als beknopt woordenboek onzer mtddeleeuwsche taal ; de bewerker
voegde er talrijke bewr,splaatsen uit andere schrijvers bij, en verwees dikwijls naar phtlologtsche en andere opstellen in. vaktijdschriften, die bij het lezen van middelnederlandsche teksten
kunnen inthresseeren of tot hun goed verstand bijdragen
Men veroorlove cans ten slotte een paar opmerkingen. Wij
erkennen al net goede door Dr. Penon verricht. Het boek zal
gewis door velen op prijs gesteld worden. Wat belette evenwel,
nu de bewerking zooveel omvang nam, een werk te leveren als
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de kleine Lexer voor het middelhoogduitsch ? Vreesde men een
double emploi met Verdam's reuzenarbeid? Die gedachte kon wel
bij niema,id opkomen. Da luatste werk is verreweg nog niet
voltooid en zal slechts een zeer beperkt publiek in handen komen.
Minder speciale lezers zullen een lexicon verkiezen dat onder een
beknopten vorm een tamelijk volledig denkbeeld geeft van den
ouden woordenschat. Hierbij moest noodzakelijk in de bewijsplaatsen ruimte bespaard worden, doch een werk als datgene
welk wij wenschten te bezitten, moest bevatten nagenoeg al de
verdwenen en verouderde termen der middeleeuwsche taal. Thans
Licht Dr. Penon's werk slechts over de woorden der BloemleTing
in ; met weinig arbeid had hij ook de overige kunnen inlasschen,
zonder den omvang van zijn boek aanmerkelijk te vergrooten .
Want, en dit is de tweede opmerking welke ik wilde uitsprek en, hij heeft zijn plan, om alle de woorden der Bloem1e,ing aan te teekenen, met al te groote nauwgezetheid uitgevoerd. Hij geeft vele woorden wier heteekenis tot heden geen
wijziging heeft ondergaan. Dikwijls is de afstand niet grooter dan
een verschil in de schrijfwijze ; sc voor sch ; oe voor oo; een
uitgang e, daar waai de hedendaagsche taal hem afgeworpen
heeft. Niemand zal zoeken naar de beteekenis van woorden als
grijsaert, gripen, gravinne, kelder, keiserinne, enz., tenzij hij
niets kent van de middelnederlandsche grammatica, wat ondenkbaar is. J uist omdat Dr. Penon de noodzakelijkheid inzag deze
eerst in te studeeren, scheidde hij de woordenlijst van de spraakleer. Naar ons bescheiden oordeel dienden alleen zulke woorden
opgenomen, die den lezer in veriegenheid konden brengen. Andere
dan zulke zal toch niemand in 't glossarium opzoeken, en derhalve
is hun opnemen op voorhand nutteloos.
Hoewel nu de Woordenlijst van Verwijs, onder haai nieuwen
worm, voor de studie onzer oude taal zooveel niet Levert als wij
zouden wenschen, toch is het een boek dat bijval zal vinden, en
dat zulks ook verdient, wegens de vlijt waarmede Dr. Penon het
op de hoogte der hedendaagsche taalwetenschap gebracht heeft
Onder de hulpmiddelen voor de niet-specialisten bestemd, is deze
woordenlijst wel het werk, dat het meest zal bijdragen, om op prak
tischen weg, de studie van het middelnederlandsch te bevorderen .
AUG. GITTgE.

Uit mijn Lente. Gedichten van W.

DE VEER S

J. Vucht,

Bogaerts, 18.9 1.
Pas toujours perdrix ! zullen wij aan jongen dtchters toeroepen, die zich misschien beklagen dat in deze gedichten « niets van
liefde » voorkomt; als zij ten minste hunne « Lietde » voor patrijzen op
den dichterdisch houden. « Liefde », God betere 't I een veel misbruikt woord! De sentimenteele, jonge knapen meenen dat de hoogste

532

BOEKENKENNIS.

dichterlijkheid bestaat in het wegmotfelen van het woord « Ne
meechaberis »; zij meenen : wat Onze Li eve Heer, of wat de
kerksgezinden voor Iiefde uitgeven is slechts pruikerij, is de achting
van echtelingen die hunne gouden, wat zeg ik? hunne diamanten
bruiloft vieren. Niet zoo de beer De Veer. .. Hij houdt de paarzucht niet voor de hoofdbron der dichterlijke schoonheid. Een
andere geest stroomt door zijne verzen, die wij toch niet minder
den « Geest der Liefde » kunnen noemen....
« Die Sterne man begehrt sie nicht,
Man freut sich ihrer Pracht »....
Met de lente verheft de dichter ons hart. In den herfst
troost hij ons met het uitzicht op de wisseling der seizoenen. In
den winter spiegelt hij ons de huiselijkheid en herinnert aan de
armen : alles op eenen liefelijken toon :
q Niet klagen, neen, niet zuchtend leven !
Wen blijde, nu de dag nog lacht;
Het Heden werd van God gegeven,
Het Morgen is in zijne macht. »
Stanley. In Afrika's donkere wildernissen. Rijk geillustreerd.
Arnhem-Nijmegen. Gebr. E. en M. Cohen. In f".
Bij het sluiten dezer aflevering onzer Dietsche Warande zijn
wij reeds aan de 45' aflevei ing en aan blz. 432 van het tweede
deel van bovengenoemd werk genaderd.
Het vormt een zeer schoon sieraad der boekerij, gelijk vv4 .
reeds herhaald in de Dietsche Warande hebben gezegd. Het zal
met de 5o° aflevering volledig zijn.

Vlaamsche conferentie der balie van Gent. Verslag over
1889-go, door CAMEL SIFFER, Gent, Dulle-Plus, 1891.
Eere wie eere toekomt! De rechtsgeleerden van Gent waren de
eersten die de goede gedachten hebben gehad, te zamen te treden
voor de belangen der nederlandsche tale op rechtsgebied Het
voor ons liggend verslag bewijst den goeden voortgang van dat
pogen en het opstreven van het gezelschap. Het nam 14 nieuwe
leden aan; de bespreking van rechtsvragen werd steeds grondiger;
men werkte voor de vestiging van vlaamsche leergaiigen van recht
aan de hoogescholen en behandelde andere dergelijke practische
vragen. Het vex slag geest een overzicht van de vragen welke
omtrent het gebruik der vlaamsche talen bij verschillige rechtbanken zi j n voorgekomen, enz. Emdelijk volgt eene lijst der
bepleite stellingen, 24 in getal.
Histoire du diocese et de la principaute de Liege, depuis
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leur origine jusqu'au XIII e siècle, par JOSEPH DARIS, prof. de
droit et d'histoil e ecclesiastique au seminaire de Liege. Liege,
Louis Demarteau, 189o, 160 blz. 8 0 5 fr. (ti. 2 1/0.
Dit werk maakt, gelijk de geleerde wereld wel weet, deel uit
van eene reeks studitri over de geschiedenis des bisdoms van
Luik, welke sedert het jaar 1852 door den geeerden schrijver
onvermoeid is voortgezet. Toenmaals verscheen de geschiedenis
der 18e en 19e eeuw (1724-1852), in vier boekdeelen, die zulken
opgang maakten, dat zij sedert zijn uitverkocht.
Waarschijnlijk had de schrijver toenmaals het voornemen niet de
g eh e el e geschiedenis van het bisdom, van zijn ontstaan at tot heden,
in het Licht te geven, anders zou hij niet met de nieuwste geschiedenis zijn begonnen, om in 1890 op te klimmen tot de allereerste
tijden. Genoeg. Na den bijval waarmede het" eerste gedeelte was
begroet, schreef de beer Daris, in twee deelen, de geschiedenis
der 17e , vervolgens die der 16 e eeuw, gaf verleden jaar bovengenoemd boekdeel uit, en kondigt heden de geschiedenis der 13 e en
1 le eeuw aan, als in druk.
Uit dat alles spreekt eene buitengewone vlijt en edele zin,
wanneer men weet met hoevele offers dergelijke werken moeten
geboren worden.
Verder willen wij er niet eens van spreken hoe de heer Daris,
behalve deze historiestudien nog kleinere Notices over de kerken
van Luik uitgaf en een aantal boekdeelen over kerkelijk recht
schreef.
Uit het groot aantal bijzonderheden door den schrijver, zoowel
in bovengenoemd werk als in de andere deelen zijner Historie
bijeengebracht, blijkt al verder de buitengewone zorg die de
schrijver zich heeft getroost, zoodat zijn werk geheel onmisbaar
is geworden voor hen welke voor de geschiedenis van het Luiksche
bisdom de pen zullen opvatten.
Betrekkelijk den oorsprong van het bisdom moet dankbaar
erkend worden, dat de schrijver geenerlei onzekere of half-historische aanteekeningen mededeelt, om aan zijne geschiedenis meer
gewicht te verleenen. Bij voorbeeld : hij vermeldt de verschillende
meeningen die over het ontstaan van het bisdom geuit zijn, maar
eindigt met zich te houden aan de historische zekerheid : « Servatius
was de eerste bisschop van Tongeren », Het is toch eene onomstootelijke waarheid, dat de eerste predikers van het Christendom
niet over eene afgebakende landstreek, over eenen pagus of meerdere
bepaalde pagi, als bisschop werden aangesteld, maar wel over
volken ; niet over Tong eren, maar over « de Tongeren »,
het y olk dat zich « Tongeren » noemde; Willibrord werd eerst
bisschop van Utrecht, nadat hij meerdere jaren bisschop of zendeling « der Friezen » was geweest, Dit belet echter niet dat bij
bet bepalen der grenzen van de bisdommen, meestal de politische
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indeeling des lands werd gevolgd. Doch men kan van S. Servatius
ter nauwernood zeggen dat hij zijnen zetel te Tongeren had ; men
zou moeten zeggen : « Bisschop der Tongeren, met den zetel te
Maastricht )).
Bovendien was Servatius toch reeds een groot deel zijns levens van
Tongeren afwezig Hij woonde immers de Sync y len van Sardica in 343,
die van Rimini, enz. bij. En toen de vijanden (noem ze « Hunnen » of
geef hun eenen anderen naam) de christene Tongeren bedreigden,
begaf Set vatius zich naar Rome, en kort daarna naar Maastricht,
waar hij verbleef tot aan het einde zijns levens. De dagteekening
hiervan is niet geheel zeker. Het bisdom bleef de naam van
Ecclesia Tungrensis behouden,
De schrijver knoopt aan het verhaal der gebeurtenissen van
dien tijd een overzicht der algemeene landgeschiedenis, waardoor
de levensberichten der bisschoppen met weinig opgehelderd worden.
Maar toch hadden wij in dit opzicht nog wat meer gewenscht ;
vooral in de verwikkelde geschiedenis der bisschoppen van de
elfde eeuw, toen de ontzettende botsingen tusschen het geestelijk
en het wereldlijk gezag, dat is de strijd tusschen de « Gregorianen »
en « Herodianen », ten tijde van Gregorius VII, op het hoogst
was gestegen.
Menig punt uit de geschiedenis van den grooten, voortreffelijken kerkvorst Wazo, van Theoduin en ancieren laten zich door
de beschouwing der politieke omstandigheden verklaren ; zooals
schrijver dezes daarvan in zijne kl cine stuiie Va'on et son temps
een voorbeeld heeft trachten te geven.
Vervolgens kan het niet ontkend worden, dat de geeerde
schrijver, waar hij te kiezen had tusschen eene meet optimistische
of pessimistische uitlegging der feiten, hij steeds de eerste verkoos,
niet altoos in overeensternming met de menschelijke bedorven natuur.
De schrijver meent bij voorbeeld dat door het verdrag van
Verdun de oorlog tusschen de zonen van Lo ewijk den Vromen
afgesneden was .. De geschiedenis der Noormannen, die de broeders
in elkanders land lokten, zou het ons antlers kunnen leeren.
De geeerde schrijver meent dat de eeredienst aan Karel den
Grooten gewijd reeds v66r de 10 e eeuw bestond. Doch het is
zonder twijfel de verheffing der overblijfselen door Frederik
Barbarossa en den tegenpaus, in de 1 2 e eeuw, welke vooral daartoe
aanleiding gaf, terwijl de H. Stoel later verklaarde men mocht
Karel d. Gr. niet « heiliger maken dan hij was ». (Men zie
daarover P. Alb. Th. Karel de Groote, of in 't hgdts,:h Karl
der GrosTe in de Bijlagen.)
Eindelijk dagteekent de schrijver het « vorstendom Luik » te
beginnen met den voortreflelijken Franco (855-go3). De keus des
bisschops is niet slecht. Edoch Poullet en anderen hebben aangewezen, dat de titel van « vorst » eerst twee of drie honderd
aren later aan den bisschop van Luik kan gegeven worden
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De vorm waarin de schrijver zijn geschiedenis heeft gegoten
door die in twee te splijten : De bisschoppen als wereldlijke vorsten
en de bisschoppen als kerkvorsten, heeft zijne haken, waarop wij,
na hetgeen door anderen is gezegd niet terug komen.
Wij herhalen liever nog eens, summa summarum : de heer
Daris heeft, wat de volledigheid en den t ijkdorn van den inhoud betreft,
een ui t mun t en d w e rk geleverd, dat nergens gemist kan worden
(zoowel in 't buitenland als in Belgie zelf), waar men eenig belang
stelt in de groote gebeurtenissen der geschiedenis, de ontwikkeling
der kerkelijke en wereldlijke rechten, de zedegeschiedems, enz.
enz., van een der allermerkwaardigste vorstendommen der tijden
die wij gewoon zijn « middeleeuwen » te noemen, zoowel als
van die der eeuwen van omwenteling, van Renaissance, van
humanisme, tot aan onzen tijd toe. Met groot en oprecht verlangen zien wij het laatste deel, De geschiedenis der 13 e en 14e eeuw,
te gernoet.
ALB. TH.
Edgar Baes. — Voor het buitenland met minder dan voor
Belgie zelf, is het belangrijk de kracht der jonge schrijvers te
kennen, welke sedert eenige jaren Lilt den schoot der beoefenaren
van plastische kunst aan 't licht komen • jonge schrijvers, welke
met liefde en studie gewapend, de ouden in hunne pogingen
ondersteunen en hun misschien e,nmaal over het hoofd zullen
wassen. Zulke jonge krachten sluimeren in de Societe d'archcologie
en de bovengenoemde schilder behoort tot dit
Hij heeft reeds, door een aantal korte, maar niet minder
ernstige studien getoond, dat hij opmerkings- en vindingsgave beztt.
De Jaarboeken van genoemd gezelschap nebben vet schillende zijner
schriften uitgegeven, waarvan wij bier alleen : De la valeur a/Theologique des similitudes de forme et de couleur (1891), Le caractere distinctif des productions de la peinture ancienne dans les
Pays-Bas (1891) noemen. In beide schriftjes wordt op een aantal
hss. opmerkzaam gemaakt, die licht de aandacht der mannen
van 't vak zouden ontgaan zijn.
Wij nemen deze gelegenheid te baat e1 aan te herinneren wat
door J. J. Kieckens, S. J. over aloude verfbereiding in de Dietsche Warande 189o, bi. 143, vlgg. 253, vlgg. naar hss. is medegedeeld.
Guillaume le Taciturne, pr. d'or. et la rev. des Pays-Bas,
au XVI° stecle, d'api es le cours d'histoire nationale de Mgr.
A. J. Nameche, recteur em. de l'un. cath. de Louvain. Louvain,
Ch. Fonteyn 1890, 2 deelen, 5oo blz.
De belangrijke deelen van Mgr. Natneche's Cours over Willem van Oranje, zijn hier in ecn salonkleed gestoken, de gedrongen
letter is door eene zespatieerde vervangen, het dunne papier is
zwaar en glad geworden, bet heeft eene schoone lijst en versierd
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omslag, kortom een geheel zwierig uiterlijk gekregen. De schoonheden van het werk zijn algemeen gekend, de stijI is beroemd,
wij hebben alleen op den vorm te wijzen en bevelen het werk
alien familien hertelijk aan. De XXIV deelen Cours d'histoire
wachten nog altoos op eene uitgebreide, stelselmatige inhoudstafel,
zonder deze verliest het boek zijne waarde voor het gebruik.
De uitgever heeft eene algemeene tafel toegezegd, doch ondertusschen geene aanleiding gevonden om voor de hoer genoemde
twee deelen er eene te schrijven.

3n4oub van figlArif ten.

Belgie.
Federation artistique. N" 36-43. La melodie des intervalles
et de la gamme. Le Nutnerisme dans l'art. Le musee de Mesdag.
L'Art, la Nation et 1'Etat. Comedie francaise : Got et F. Febvre.
Cromlechs et dolmens de Belgique. Maitres flamands : A. v.
Ostade; C. de Vos. Le chateau des Corntes a Gand. Cuivres
stridents et cuivres doux. L'amour de Jacques, p. Ch. Fuster.
La morte, p. C. Hulewicz. t H. Litolff.
Magasin litteraire. Mai-amit. 71 Sonnets. Astruc : St-Francois d'Assise, d'apres Alonzo Cano. Barbey d'Aurevilly. Un peintre
vênitien d'aujourd'hui : E. de Pury. Salon de Paris. Hebbelynck :
La langue copte et sa litter. Le poête Fable. Les dernieres
Fetes, p. A. Giraud et Don d'enfance, p. F. Severin.
Revue genërale. N OS 7-8. Verhaegen : Sequestrations mona•
cales. Expos. des arts au debut du sièclea Paris. Loti, de Bornier,
Lavedan. Les dernieres Fetes, p. A. Giraud; Barbey d'A urevilly,
p. C. Buet; Le Regne du silence, p. G. Rodenbach; La-bag , p.
J. Huysmans; Rome, p. Michelet. D r Moeller : La medecine du
cure Kneipp. Le Reve a l'Opera corn. Memotres de Max. du Camp.
De Ridder : Talleyrand et l'indep., de 1. Belgique.

Nederland.
Gids. Juni-Aug. Burgersdijk : Aeschylos' De Zeven tegen
Thebe. De Hoop Scheffer : V. d. Linde's Michael Servet. Kollewijn : Th. Rodenburgh en Lope de Vega. Dyderinck : De
« Schuttersmaaltijd » v. Barth. v. d. Heist. Van Hamel : Het
Rijm i. d. fransche verzen. Rooses : Het niew,v Antwerpsch
Museum. Hooijer : Tolstoes blijspel Fruchte der Bildung. Polak :
Cobet's briefwiss. Maet.' rlinck's Serres chaudes, La princesse
4'Ialeine, Les aveugles. Rooses : Rubens. Van Halle : Carne's
drama Verloren Toon. Brieven v. Multatuli.
Katholiek (De). Mei-Aug. Hofinan : Archief v. d. gesch. v.
h. Aartsb. Utrecht. Jansen : Ponten's GeTangen op alle feesten
des jaars. Van Cooth . Gesch. v. h. Bisd. v. Haarlem. Graaf :
Traditie in de kerkel. Kunst : De Renaissance, een breken met
de kerkel. bouw-traditie. Geuzenklacht v. 1567.
Maandbl. v. h. genealog. genootsch. NOS i-6 Levensbericht v. Will. v. d. Os. Helmteek. uit Freidal. Haagsch Jaarboek
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ov. 1891. Genealog. Taschenbuch 1891. Rechtsverhouding v. d.
Duitschen adel. Trouwboeken v. Liefkenshoek, 1636-1783. Afbeeld.
v. grafzerken. Geldersche en Groningsche volksalmanak. Geslacht
Ruysch; v. Effei en. Hoorigen, Vrijen en Adel in Veluwe. Geslachten
Bosboom-de Bruyn; Geniets; Vranks; Rousselz; v. d. Poorten ;
Duffele; Pels; Bleyswijk; v. d. Burgt; de Hertoge; Roelants ;
Gestel; Boots; Nieuveldt; Hooftstayen; Heffen; v. Putten ;
Kerremans; v. Beringen ; Schoofsz; Liesveldt; Imbreclits; Mols ;
Fockens.
Navorscher, N 8-9, Betuwe en andere veldnamen Friesland. Tronje. Deuil de Milan. Kwikborn. Finis terrae. Btj de
pinken. Zwijgen als een mot. Hoffen cn Poepen. Sympathet.
geneeswijze. Tjerk en Dirk. Fruin. Hel. Ketterslag. Abdij Rijnsburg. Anteiglesia. De mansnaam Lein. Wouw. Het sluissche Belfort
Parlevinkers. Den decker ueperen. Hij is bij de pinken. Eede.
Vinnig. Snik.
Oud-Holland. IX. 1. Bode : Portr. v. Rembrandts broeder.
Veth Dordrechtsche schild. J. Olis, J. Dircx v. Ophemert. H.
v. Ravesteijn. Haverkorn : De schild. Joh. v. Vucht, Jac. Bellevois, Will. Pieterse Buytewech, Piet. de Bloot. Hofstede de Groot :
Cornel. de Moorj. Worp : Dirk Buysero.
Spectator (Nederl.), N" s 27-33. Rembrandt's « Lady with
the fan ». t Sim. v. d. Berg. Een nederl. boekdrukk. to Pariis
i. 1489. Utrechtsche regesten . Van Meerbeke's Gevaar voor
oorlog. Brieven v. Multatuli. t W. P. Wolters. Bullarium trajectense. Jac. Trigland en Vondel's Rommelpot. t De arch. Soutendam. Ter Gouw's Gesch. v. Amsterdam. Ai-chief v. Coevorden.
Groningen als Hanzestad.
Tijdschrift voor nederl. taal en letterkunde. II, 3. Te Winkel : De Perchevael en het Haagsche Lancelot-hds. Bolte : Liederbuch 1589. A. B : Koek en ei. Van Felten : Dietsche grammatica
Bijdragen).

Duitschland.
Archiv. f. d. Studium d. neuei en Spr. u. Lit. B. 86 n o 4.
Mahrenholtz : Grillparzer u. d. Spanische Drama.
Beitrdge z. Gesch. der D. Sprache and Lit. 15, n° 2. Jellinck :
Zum Heliand. Id. Zur Kudrun. Gallee : Zum Heliand.
Germania. 36. N o 1. Stiefel : Hans Sachs (Quellen).
Gesellschaft (Die). N o 7-8. Andr. Ho fer. Wundt. Manchener Kunstleben. Du Prel's KreuT am Ferner. Seydlitz' RosaCongress. Alberto's Schrceter u. C. Ressel's Drama Kais. Heinr.
IV. Hauptmann's Einsame Menschen. Bourget's Nouveaux pastels.
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Nizet's Suggestion. Mace's LaTarette. Bertheroy's Cleopdtre. D'Estoc's Les Offs. Metenier's Les Voyous au thedtre. D'Haussonville's Mme de la Fayette. Caubert's Souvenirs chinois. Hill's Homes
of the London Poor. Kingsley's Alton Locke. Lautnei's Wei- ist
Rembrandt? Die Mathematikei in u. Dichterin Sonja Kowalewski.
D. Dichter Fr. Stoltze. Amyntor's Gerke Sutenunne. Aicard's Roi
de Camargue. Cim's Bas-bleus. Jules Simon's Nouv. memoires
des autres. Couperus' Eline Vere.
Jahrbuch (Histor.). 3. Aninger : Abfassgszeit u. Zweck d.
pseudo-lucian. Dialogs Philopatris Falk : `Vie Kurf. Friedr. III.
v. d. Pfalz in Sponheim den Kalvinism. einf. wollte. Unkel :
Erricht. d. stand. apost. Nunziatur in Köln. Wurm : Abberuf. d.
Kard. Albornoz 1357. Glasschrôder : Zeitp. d. kirchl. Rehabilit.
Kais. Ludw. d. B. Gesch. d. Universitat. i. Mittelalt. Bellesheim's
Gesch. d. Kath. Kirche i. Irland. Bridgett's Life a. writing of

Th. More.
Magazin f. Litteratur. N'' 27-32. Die « Modernen » in Munchen :

Sodom and Gomorrha. Mistral's Nerto. Schafer's Titurel. Leimbach's Einf. i. d. deutsche Volkslied. Schwarz' Reste d. Wodankultus i. d. Gegenwart. 0. v. Redwitz. Liliencrons. Lyrik « Richter
Lynch » Correspondance de Flaubert. --sc Wilh. Weber. Peladan's La
victoire du mari. Huysmans' La-bas. Pierre Loti. Tolstoi t Warum die
Menschen sich betftuben. Manchener Salon. Briefe W. Kaulbach's.
Rosegger's Ain Tage des Gerichts, Wichert's Tileman vom Wege.
Stimmen aus Maria-Laach. N" 6-7. Lehmkuhl : Encyclika

ab. d. Arbeitei frage. Schmitz : Volksthaml. Andachts p.b. d. Danen
b. Ausg. d. Mittelalt. Kreiten : Ludwigs' Triumph'ug Christi;
Ludorff's Heiland. Beissel : Wilpert's Die Katakombengemeilde u.
ihre alten Copien. Didon's Jesus-Christ Schafer's Alterth. d. Bibel.
Willem's D. hl. Rock 'u Trier. De Waal's Katakombenbilder.
— Beissel : Der h. Rock zu Trier. Das « goldene Buch » v.
Freiburg. Berlichmgen's Die beiden Tilly-. Gasquet's Heinr. VIII
u. d. engl. Kloster.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 4-5. Spatgoth. flandr. Schnitzaltar zu Köln. Tepe : Neue Pfarrkirche bei Utrecht. Reichensperger : F. v Schmidt. SchnUtgen : Hochaltar in St. Kilian
'u Heilbronn. v, Czihak's Schlesische Glaser. Wessely's Gesch.
d. Graph. Krinste. Beissel : Erweiter. em. alten K'rche. Scheibler :
Neues Bild d. Meisters v. Tode Maria, zu Koin. Hermeling :
Goth. Monstranzen. Rosenberg : Nussbecher d. i6. J. Hager :
Die Wessobrunner Skulpt. t Herm. Kotthoff. Burckhardt's
Gesch. d. Renaiss. i. Ital. Wilpert's Katakombengem'ilde. Galland's
Gesch. d. b.oll. Bauk, u. Bildnerei i. Zeitalt. d. Renaiss.
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2o. Jahrhundert (Das). N o 10. Zum Bochumer Prozesse.
Gedic hte Die v nattrl. » Religion. Das litterar. Berlin. Grottewitz'
Neues Leben. Spach's Heinrich Pavel. Fischer-Sallstein's Rheinland's Geschichten.

Zeitschrift fr. D. Alterthum and D. Litteratur. 35 N° 1.
Mommsen : Heriman. Roediger : D. Hildebrandslied (II).
Zeitschrift fr. franz. Spr.u. Lit. 13, N"
Namen in den Arthurepen.

1-2.

Zimmer :

Frankrijk
Art (L'). 15 Juin-juill. Salon de 1891. Collect. etrang. : M.
Frizzoni, A. Bosse, sa vie et s. oeuvre.
Polybiblion. Juill. La Musique francaise, p. H. Lavoix.
Egloges de Petrarque, p. V. Develay; Orig. des sources du
Roman de la Rose, p. E. Langlois. Bernard de Monifaucon, p.
E. de Broglie; Conies pop. du Poitou, p. L. Pineau ; Louis
Veuillot, p. E. Cornut.

Oinv mfr.

In een vernuftig opstel (zie Bull. de l'Acad. roy. de Belgique
3 . serie, t. XXI, n° 2, pp. 273-279, 1891) getiteld : a L'arrestation des membres du Conseil d'Etat a Bruxelles en 1576 »,
bewijst de heer Ch. Piot, algemeene archivaris des Rijks, dat Jan
van der Linden, in naam der Staten van Brabant « het bevel heeft
gesmeed » tot aanhouding van den Staatsraad. Zijne medesteundel s waren de burgemeester van Leuven en diens kostganger, Jan
Lievens, een ambtenaar die in Morillons oo -en zeer verdacht was,
en welke, volgens dezen prelaat de « redenen der gevangenneming
heeft opgesteld (Correspondance de Granvelle, III, 172).
Metsius verhaalt dat Van der Linden, ondervraagd wordende
over den waren ontwerper van den aanslag, geantwoord hebbe,
dat het de goede God was, welke deze mannen had doen vatten,
tot behoud en geluk van het vaderland.
In den beginne den prins van Oranje zeer genegen, stemde
hij later tegen de gereformeerden en stelde aan den hertog van
Terranova den moord des Prinsen voor.
Parcival. In het Tudschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde (X, 2 e R. 3 e afl. bl. 16i, vlgg.), schrijft J. te Winkel : « De
Perchevael en het Haagsche Lancelothandschrift » en komt daarin
tot de volgende besluiten : 1 0 Eene vertaling van Perchevael heeft
bestaan; 2 0 die vertaling is gedeeltelijk door den compilator van
het Haagsche handschrift ingelascht; 3 0 de compilator heeft die
vertaling stet k omgewerkt, zoowel door bekorting als door interpolatie ; 40 de compilator was ongetwijfeld Lodewijk van Velthem.
Prijskamp voor letterkunde. De heer L. Ehlermann, bockhandelaar te Dresden, looft Brie prijzen uit, eene van 3750 franken,
eene van 1875 franken, eene van 1250 franken voor het best
geschreven Leven van GOthe. Antwoorden worden ingewacht tot
den 3on September 1892. Tot nadere inlichtingen wende men zich
aan den uitgever of aan het VerTendingshuis der Dietsche Warande,
Leuven (Vlierbeek 3) (Belgic).
De Heer van der Hark, te Leiden, heeft in het Dompertje
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een artikel vol gezonde kunstbegrippen geschreven tegen den heer
Pierson, hoogleeraar te Amsterdam, welke in eene redevoering
« de moderne kunst » in het « realisme a hemelhoog heeft verheven, zonder eigenlijk duidelijk te maken, wat men door « moderne
kunst », wat men door « realisme » moet verstaan.
Men moet weten dat de jonge belgische schilders tegenwoordig
dat woord « realisme » laten vallen en van « symbolisme a (juist
het omgekeerde) beginnen te spreken, om hunne schetsachtige
voorstellingen aan te duiden.
Den Heer K. Stallaert zij openlijk dank gezegd voor de gelegenheid aan de Dietsche Warande geschonken, de zegels van het
Begijnhof te Diest, door Graaf Maurin Nahuys uitgelegd en
beschreven te zien.
Kunstgeschiedenis. Het program der hoogeschool van Freiburg
in Zwitserland geeft onder andere vakken van onderwijs op
Jaqutt, Litterature chritienne. Saint Athanase, 2 h. p. semaine.
Le P. Lacordaire, i h. p. semaine. Effmann, Geschichte der antiken Baukunst, 2 St. wochentlich. Geschichte des HolTschnittes
und der Kupferstiches, 1 St. woch. Kunst- und Kulturgeschichte
i St. w-chentlich.
Jostes Geschichte der Deutschen Litteratur (v 66r de he rvorming) 4 St woch.
Becher. Histoire de la litterature fr. de 1650 a 1700, 4 h. p,
semaine.
Vlaamsche Academie. De Academie heeft in hare zitting van
den i5 Juli 1. 1. den volksvertegenwoordiger Ed. Coremans benoemd
tot weekend lid.
Overleden te Delft de geschiedkundige J. Soutendam, die
onder andere in de « BibliographLche Adversaria » eene lijst
heeft uitgegeven van Deensche werken te Antwerpen gedrukt.

De Toren van Jansenius, te Leuven, gebouwd
in 1618. (Zie b1. 578.)

Viif 4ebnibaagoOt PiOttro
DOOR

POL DE MONT (I).

IL — Albrecht Rodenbach (2).
R ligt een diepe weemoed in de oude, classieke
spreuk, dat, « wie de goden liefhebben, zij
vroegtijdig tot zich roepen. a Over wat al
graven, waarin schatten van jeugd, schoonheid, moed en
genie voor eeuwig met garde werden toegedekt, heeft men
deze woorden niet uitgesproken als een troost, die geen
troost kan heeten, vermits hij dengene, wien de dood
zijn liefste en beste ontrukt, met niets, hoegenaamd
niets schadeloos kan stellen voor het geleden verlies.
Ik ken nog eene andere spreuk, even oud en even
classiek, voorzeker, en toegepast op den vroeggestorven
dichter, wiens naam ik hierboven neerschreef, al even
melancholisch : « Tu Marcellus eris! a Zoo luidt zij...
Albrecht Rodenbach, de op 27 October 1856 to
Roeselare geboren en aldaar reeds op 23 Juni 188o
overleden dichter ; hij, de uitzonderlijk rijk begaafde en

(i) Zie Dietsche Warande, blz. 496 en volgende.
(2) Al de gedichten van Albrecht Rodenbach. — Roeselare,
De Meester-van Nieuwenhuyze, uitgever.
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ondanks zijn prillen leeftijd reeds alzijdig ontwikkelde
kunstenaar, die op zijn twintigste jaar ontwierp en op zijn
twee-en-twintigste voltooide een drama in vijf bedrijven en
in jambische verzen, dat, ondanks in het oog loopende
gebreken, onder meer dan een opzicht — door diepte
van opvatting en pittigheid der karakters onder meer
— alles — ik herhaal het met nadruk — alles in de
schaduw stelt, wat ooit eenig Nederlander, Vondel alleen
uitgezonderd, voor het tooneel voortbracht ; hij, Albrecht
Rodenbach, ware ongetwijfeld een schrijver geworden,
beschikkend over al de scheppingskracht en al het talent,
noodig om de litteratuur van een zelfs weinig talrijk
yolk hare eigen plaats in de wereld-letterkunde onbetwist te doen innemen...
Wellicht ben ik bij een volgende gelegenheid zoo
vrij, de ongemeene verdiensten van bedoeld drama, Gudrun getiteld naar het oud-germaansche heldendicht,
waaraan de stof ervan ontleend werd, in deze kolommen eenigszins breedvoerig uiteen te zetten. Heden wil
ik er mij toe bepalen, den lezer kennis te laten maken
met de thans voor het eerst in den bundel verzamelde
verspreide eerstelingen van den te vroeg ontslapen
muzenzoon.
Deze eerstelingen zijn mij ongemeen dierbaar...
Niet, dat ik met al wat zij bevatten evenzeer ben
ingenomen of blind blijf voor de gebreken, welke ze
aankleven ; och peen ! maar omdat ik als academiegezel
en vroegere boezemvriend van hun maker, in mijn dagelijkschen omgang met hem gedurende een drietal jaren,
de overgroote meerderheid dezer stukken eerst van alien
heb hooren voorlezen of zelfs zien op het papier werpen.
Als kern van de huidige verzameling werd het in
1878 uitgegeven bundeltje Eerste Gedichten benuttigd ;
daar werden dan bijgevoegd het uitgebreide vaderlandsche
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gedicht, Breydel en de Coninck, destijds door den

Brugschen Broederbond bekroond met goud ; voorts
een fragment uit het dramatisch gedicht Irold, een
uitstekend geslaagde, ietwat romantische phantazie in den
trant van Musset's _2Dequoi révent les jeunes filks, die
— bij mijn weten, — reeds in 1879 geheel voltooid was,
doch waarvan, driemaal eilaas ! slechts enkele deelen
werden teruggevonden ; en voorts een twaalftal kleinere
liederen en gedichten, welke in tijdschriften verspreid
waren.
Men zou mij niet gelooven, indien ik beweerde,
dat deze gedichten van een twintigjarige vooral uitmunten door hunne onbetwistbare originaliteit. Al zij
van rechtstreeksche, opzettelijke navolging nergens spraak,
toch ware het bespottelijk, te willen loochenen, dat
Rodenbach — toen hij de hier bijeengelezen proeven
dichtte — nog behoorde tot die « onbewust-onorigineelen », waartoe onlangs een criticus, in « Nederland D,
niet aarzelde zelfs Multatuli mee te rekenen...
En geen wonder voorzeker I Wie op den leeftijd,
dien wij toen bereikt hadden, de meesterstukken niet
alleen der Helleensche en Latijnsche, — maar ook
der moderne litteraturen heeft verslonden, kan, zelfs
bij ge None assimilatiegaven, niet antlers dan, bij 't schrijven
zijner eigen eerstelingen, den invloed ondergaan van de
nog al te onlangs genoten, en nog niet voldoende met
het eigen opvattingsvermogen een geworden, lectuur.
En toch, hoe vaak wij aan GOthe en Schiller,
Musset en Leconte de Lisle, van Beers en Hiel, ja
zelfs aan Wagner's libretti herinnerd worden, toch
bevatten deze eerstelingen nog zooveel wezenlijk oorspronkelijks, dat het werk van meer dan eenen oudere
er zou bij tanen. De stukken, waarin wij Rodenbach's
eigen persoonlijkheid zien op den voorgrond treden,
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zoo gelijk zij zich later in hare voile kracht zou hebben
ontwikkeld tot ware en groote genialiteit, hadde de
dood dat pas aangevangen dichterleven niet zoo ontijdig
afgesneden, — zij zijn waarlijk noch de geringste noch zelfs
de minst talrijke der verzameling. En zie, als om ons
het derven van zulk een begaafdheid nog wranger te
rnaken, vertegenwoordigen zij de meest uiteenloopende
dichtsoorten, en bewijzen zij ons, dat hij niet in een enkel
vak, maar, als alle wezenlijk groote dichters, in de
meeste zou hebben uitgemunt. Waarheid is eene wijsgeerige ode ; Het A.erelskind eene in haar trotsch
lakonism puike ballade ; Regendag een meesterlijk
natuurgezichtje ; Avond eene betooverende pastorale ;
Fierheid en Ter Venster zijn kloeke vaderlandsche
stukken ; De Zwane en De Arend voortreffelijke symbolen ;
Van eener jongvrotav een allerkeurigst phantaziestuk...
Doch ook in de andere stukken treft men, te midden van de vele sporen van vroeger lectuur, bewijzen
aan van Rodenbach's ongemeen talent. Mogen de
gelegenheidsgedichtjes al niet beter zijn dan de meeste
monstertjes van deze soort, mystieke schilderijtjes als
deze in twee kleuren : leliewit en hemelsblauw, uitgevoerde
Stoet,
—

Langzaam trekt een blanke stoet door d' . heemlen,
Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht
als de zonne glanzend en de kleedren
als de sneeuw, en hunne koninginne,
de Onbevlekte met haar sterrenkrone.
Zeven englen volgen, blank in 't slepend
koorkleed, houdend haren wijd ontvouwden
hemelsblauwen goudgesternden mantel,
dragend hare blauwe lelievane.
Duizend, duizend, duizend maagden volgen,
sneeuwblank door de nevelige sluiers,
dragend in de hand de blanke lelie,
zingend zoete koren door de heemlen,
volgend, waar hij gaat, der maagden koning
en hunne onbevlekte koninginne,
1875.
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en van buiten ontvangen stemmingen, zoo juist en diep
gevoeld en zoo duidelijk weergegeven als Regendag,
« Och! Hoe droevig sleept de dag! Betrokken
ligt de lucht met wolken grijs en grauw... »

vertoonen reeds onmiskenbaar den stempel van eene
hoogere, edele begaafdheid.
En hoe sober was hij niet in het kiezen en aanwenden van kleur en trekken ? Hoe krachtig treedt uit
dit lakonische zestalletje verzen het geziene beeld vOor
ons op 1
Zonclag.

1875.

Later zit de mannenschaar
in der linden schailw to gahr,
en zij klappen, smooren, drinken;
bachten d' hage wederklinken
vreugdekreten bij 't gerol
der geschoten bol.

Mag ik niet den enkel stukje in zijn geheel afschrijven, b. v. dit puike symbool, De Zwane?
Des hemels Spiegel mild en frisch,
De lucht in 't ronde lavend,
Daar ligt de vijver maagdelijk schoon
In stillen zomeravond.
En kalm, in haren avondlust,
Bij 't zoet gesching der mane,
Ligt langzaam drijvend op het meer
De droomerige zwane.
De dichterlijke vogel mint
Het maagdelijke water,
En baadt wellustig, spiegelt, drinkt,
Aanhoort het lief geklater.
En onbewust bemint hem 't meer,
En streelt zijn blanke veder
En klatert zacht, en spiegelt hem
Zoo teer zijn beeltnis weder.
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Doch, weiger en bescheiden in
Bewondering verslonden,
Nooit heeft des vogels reine mm
Die maagdlijkheid geschonden.

Ook Albrecht Rodenbach ware voorzeker geweest
can koen en zelfbewust a apporteur de neuf! a Bij
twintigtallen kan ik in dezen eenen bundel de verzen
aantoonen, die of eene nieuwe gedachte bevatten, Of een
reeds door anderen geuit denkbeeld op nieuwe of betere
wijze herhalen.
Vooral in zijne natuurvizioenen kwamen deze eigenschappen schitterend uit. In a Weelde a, een puik getoetste schilderij, die wij het best konden vergelijken
met een door de jaren rijkge6mailleerd gobelin, maalt
hij eenen tuin, zich uitstrekkend
« ... in 't nachtlijk donker, met zijn kronkelende wegen,
waarover trill der boomen zwarte kruin,
en zijne vijvers, waar nu een betrokken maan in spiegelt
en eene grijze zwart gevlekte lucht...
. . . waarin de mane doolt to midden duistre wolken ... »

In Avond, een « Beatus ille qui procul negotiis a van
zulk een echt Nederlandsche, echt Rodenbach'sche oorspronkelijkheid, dat al de nabootsingen, die wel een tiental
onzer vroegere paten van dat Latijnsche model vervaardigden, er bij in het niet verzinken, komen teekenachtige
regels voor als
« De zon smelt weg en monkelt nog een rooden avondlach
alover 't veld, dat uren lang doorploegd en omgereden
nu rusten gaat.... » ....
a En A keere » zegt de boer, en 't paard schudt doomend zijne mane,
en telt vermceid de steenen van zijn rood beschongen bane
met klinkend hoef, terwiji ca hem de ploeg den steenweg slaat ... »

In het kloekgeborstelde fresco : Der Walkuren
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Rid, bewonder ik dezen puik gerhythmeerden versregel : (de reuzenpaarden der speremeiden)
« zij schudden brieschend rosse mannen in den wind... »

En verder :
« Vier hoeven vallen
diep daavrend op den steen. Daar staat een hijgend ros,
vermoeid, verschrikt, den muil in schuim, den zadel los,
pall »

Van een darn zegt de dichter, hoe hij
« .., to zwak
voor 't stormen van den waterval
brak
en 't wilde water liet woelen in 't dal, »

en geeft ons, in dezen laatsten regel, en door de hoogst
gelukkige allitteratie, en door den rhythmus, den indruk
van een bruischenden stortvloed.
Van het opleven der bonte kleuren van waaiers in
dameshanden luidt het ergens :
« De rijke waaiers leven als in eenen hof de vlinders..., »

dit eene vers werkt machtiger en veelzijdiger in
zijne lapidaire bondigheid dan een geheele beschrijving.
En is dit slot-detail uit Na den Slag, eene reminiscentie uit de Ilias, niet onovertroffen in zijne homerische soberheid :

en

« ... In 't nachtlijk donker glom het st q al van hunne wapens
en tegen nek en hiel sloeg beurtelings
der ronde schilden leedren rand, terwiil de mannen stapten... »1

Ar me, arme Albrecht! Tranen zou ik er bij schreien,
als ik denk aan al het schoone, en edele, en verhevene,
en nieu we, waarmede gij onze, eilaas 1 in patisch
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opzicht niet al te rijk bedeelde letteren, zoudt verrijkt
hebben... ; tranen, niet alleen van persoonlijke vriendensmart over uwen te vroegen dood, maar tevens van
innigen, rechtmatigen vaderlandschen weemoed...
Des te dierbaarder zijn ons deze uwe kostelijke
eerstelingen, en voldoende tevens, om u in de rij onzer
beste zangers eene eervolle plaats te verzekeren.
POL DE MONT.

BOUW- EN BEELDHOUWKUNST.

Ikunottnaaro en Ikunottuerfien
in be Beigio00 Benebictiiner=fif000tero ban be Jo e tot
let mibben ber 13e emu.

door D0M WILLIBRORD VAN HETEREN, O.S.B.
(MAREDSOUs).
ABDIJ S t TRUYEN (S t TROND)
(Vervolg) (I).
N het jaar to85 (of 1o86) werd abt Lanzo, door
zekeren monnik Luipo, geholpen door twee
Graven des Keizers, uit zijne a bdij verdreven.
De kronijkschrijver verhaalt lang en breed de afgrijselijke
tooneelen die door de woeste benden in het klooster
gepleegd werden. Maar ofschoon dit verhaal veel
belangrijks bevat, zullen wij er toch slechts het volgende
van vertalen : « Wee ! wee ! roept de kronijkschrijver
uit, met welke klachten en tranen zal ik hier spreken
van onzen toen nog vermaarden kerkschat, die in
dezen toren (waar de kloosterlingen zich tegen den
vijand verschanst hadden) bijeen verzameld was! Hoe
zal ik u vermelden, op welke wijze die schat, zoowel
door degenen die den toren overgaven als door hunne

(1) Zip: Dietsche Warande, bl. 5ii.
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vijanden verdeeld werd, — met welken schimp en spot
hij niet zoo zeer door mannen of eerbare vrouwen,
als door echtbreeksters en andere slechte personen
geroofd werd. Op dien dag werd onze kerk ontbloot
van alle in- en uitwendige versiering. Een klein aantal
monniken die gedurende de belegering zelve, wegens
hoogen ouderdom, de plaats niet hadden kunnen verlaten,
trachtten naar buiten te komen, toen zij die Babylonische verwoesting zagen, en sloegen den weg in naar
a Margueles 9, maar werden door eenige verraders
gevat, geslagen, beroofd, en aan den B. van Luik
overgeleverd, om hunne straf te ontvangen. Onder hen
bevonden zich twee mannen van groote en eerbiedwaardige gestalte, en uiterst bekwaam in de letteren,
de kunsten en de gebruiken onzer kerk. De een heette
Liebertus, wien wij verscheidene uitstekende boeken
onzer bibliotheek te danken hebben. Hij voegde veel
voorwerpen bij den kerkschat , maar deze werden
met al het overige door de heiligschendende handen
der roovers medegevoerd. De andere was Stepelinus wiens
begrafenis wij tlang daarna hebben bijgewoond. De Bisschop
liet hen, tegen de verwachting der boozen, ongestraft
henengaan, maar ontzegde hun voortaan zijn bisdom (1).

(1) Omtrent deze twee geleerden lezen wij in de Histoire
Litt. de la France het volgende : « Trois autres grands hommes
Lietbert, Stepelin et Rodulphe firent beaucoup d'honneur a ce
monastere St-Trond) et suffiraient pour montrer avec quel succês
on y etudiait. Outre le coin que prit le premier de fournir la
bibliothêque de bons livres, et l'application qu'apporta le second
a en composer quelques-uns en son particulier, ils travaillerent
run et l'antre de concert a un recueil de sentences choisies des
peres et des canons de conciles qui fraia la voie aux fameuses
collections de Pierre Lombard et de Gratien. C'est ce recueil que
Rodulphe successivement Ecoratre, Prieur puis Abbe de la maison
copia vers l'annee 11oo ». Hist. Litt. de la France VII, p. 3o.
k
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Dit geschiedde in de maand Juli, en gedurende
die geheele maand bleef het klooster, met uitzondering
van den toren, waarin graaf Arnulfus van Loos en
zijne soldaten de wacht hielden, onbewoond en verlaten.
Maar in Augustus ontfermde de B. van Luik zich
over lien toestand en veroorloofde den verdreven abt
Lanzo weder te keeren. Deze echter wachtte om terug
te gaan tot dat de monnik Gerardus, die vooruit
gezonden was, de graanzolders weder opgebouwd, den
oogst verzameld, rond de brandende muren des kloosters
eenige woningen hersteld en de graven der H H. Trudo
en Eucherius met eene kleine kapel omringd had,
opdat alzoo eenige der Broeders zouden kunnen terugkeeren, den kerkdienst onmiddelijk hervatten en eenige
woningen tot verblijf zouden kunnen vinden.
Na aller terugkomst kwam ten laatste ook abt
Lanzo weder, in de maand Maart van het volgende
jaar. Maar hij had weldra zooveel te lijden van den
nieuwen B. van Metz Bruno, dat hij besloot zijne
waardigheid neder te leggen, en eene reis naar Jerusalem
te ondernemen. Dit plan bereidde hij in de grootste
stilte voor en kwam, zonder dat iemand er lets van
gemerkt had, te Luik aan. Daar legde hij in de
onderdardsche kapel des h. Laurentius de zorg der
abdij en zijnen staf voor de voeten des Bisschops
neder, en, voordat hij vertrok, zond hij door middel
van zijnen prior Gerardus de koorkappen, de kazuifels
en al hetgeen wat hij van de nog aanwezige kerksieraden
had medegenomen, naar St-Truyen terug (I).
Onder zijnen opvolger Herimannus gebeurde het
dat de B. van Utrecht, Conrad, zich meester, maakte

(i) Spic. p. 671.
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van de kerk van Aalburg, afhangende van de abdij
St-Truyen, omdat zij in die ongelukkige tijden lang
verwaarloosd en gesloten gestaan had. Slechts tegen
betaling van meer dan veertig pond, ko,i zij weder
vrij komen. Om dit geld bijeen te brengen werd een
groote gouden kelk verkocht, die door zijn gewicht
aan edel metaal, zijne prachtige edelgesteenten en kunstig
drijfwerk veel meer waard was dan die som (1).
Herimannus' opvolger, Luipo, dezelfde dien wij
reeds onder abt Lanzo hebben leeren kennen, bracht
een vierde deel van het Claustrum, dat de laatstgenoemde reeds begonnen had op te bouwen, onder dak;
maar nog onder Hermannus II, die Luipo opvolgde
en tot in het jaar 1098 het bevel voerde, waren, volgens de kroniek, de gebouwen van de kerk en het
klooster nog niet hersteld, en woonden de Broeders hier
en daar in kleine hutten rond de verbrande muren.
Doch ziet ! in 10 99 wordt Theodoricus tot abt
gekozen (2). Deze bekwame man was in het klooster te
St Truyen getreden onder abt Adelardus II, maar was,
tijdens de woelige dagen, naar het klooster des H. Petrus,
op den Bla ndinusberg te Gent, gevlucht. In 1099 werd
hij vandaar door den B. van Luik Otbertus teruggeroepen, en dan met algemeene goedkeuring tot abt
van St Truyen benoemd.
Niemand beter dan hij kon tot die waardigheid
benoemd worden, daar hij even goed duitsch (dietsch)
als waalsch sprak, zeer ervaren was in de vrije kunsten,

(I) ... pro quali tune necessitate venditus est calix magnus
aureus multo pretiosior hac quantitate pecunice, auri valentissimi
pondere, et mirabilium gemmarum operisque micifici in testimatione. (Spit., p. 671).
(2) Zie over hem : Hist. Lit. IX, p. 336 en vig.
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en bij niemand van zijnen tijd in het schrijven van proza
zoowel als van verzen ten achteren stond. Bovendien
had hij eene zachte en zeer hooge stem, was klein
van gestalte maar schoon gevormd, en slechts van
middelbaren leeftijd (I). Ook als letterkundige verwierf
hij zich naam ; zijne werken, die tot ons gekomen zijn,
zijn meest alien levensbeschrijvingen van heiligen (2). Alle
munten uit door duidelijkheid en fraaiheid van stip..
Maar devviil deze Heiligenlevens in proza geschreven
zijn, en de kronijkschrijver uitdrukkelijk zegt « in prosa
et versu null' esset suo tempore secundus a, wat ook
overeenkomt met de woorden van Sigebertus, abt van
Gembloux en zijn tijdgenoot (3), « eleganti ingenio multa
breviter quidem sed laudabiliter metrice scripsit » —
moeten wij besluiten dat velen zijner werken te niet
gegaan zijn, en kunnen wij niet anders dan dit verlies
ten zeerste betreuren.
Aanstonds na zijne komst te S t Truijen zette hij
zich aan het werk. Binnen korten tijd voleindigde hij
op fraaie wijze een gedeelte van het zangkoor boven
de vensters dat nog moest afgebouwd worden; —
richtte in het koor twee pilaren op, met de daaraan
grenzende wanden — liet het gansche gedeelte van het
klooster dat zich van den hoog boven het graf des
H. Trudo tot den oostervleugel uitstrekte, met mortel
bestrijken, witten, met glazen vensters voorzien en met
beeldhouwwerk versieren, en deed het bovensfe gedeelte

(i) Hic si posset extrahi inde idoneus illis videtur ad regendam Abbatiam, quoniam theutonica et gualicana lingua expeditus,
liberalibus artzbus egredie ertalitus, in prosa et versu nulli esset
suo tempore secundus, dulci et altissima sonorus vocalitate, brevis
sed pulchra persona, mediaque agitate. (Spit., p. 674).
(2) Hist. L qt. de la France. IX, 336 sq.
(3) Sigeb. Script, cap '7o, geciteerd door Hist. Litt., 1. c.
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met een dak, en het onderste met een steenen vloer
beleggen. Ook voorzag hij de crypte, die hij slechts
overwelfd vond, met alles wat er nog aan ontbrak,
en liet er het hoofdaltaar van wijden, ter eere des
H. Stephanus, eersten martelaaar.
In het jaar i 102 wijdde Albertus, B. van Luik de
geheele crypte.
(( Toen Abt Theodoricus, zoo verhaalt de kronijkschrijver, ons van de nederige kapel boven de graven
der H H. Trudo en Eucherius in de onderaardsche kapel
leidde, ondervonden wij de grootste vreugde, als wij
daar begonnen, volgens onzen regel, de gebeden te verrichten, in het koor onze plaatsen innamen en het altaar
bestegen, wat de Broeders vroeger, gedurende meerdere
jaren, niet hadden kunnen doen wegens de engte der
kapel.
« En toen daarna de abt ons uit die onderaardsche
kapel in een zeer schoon koor bracht, en in dat gedeelte
van het klooster wat hij ten deele had laten opbouwen
en ten deele hersteld had, toen namen onze vreugd en
onze godsdienstijver nog toe, en weldra begon het getal
der Broeders ook eenigzins te vermeerderen. »
Het duurde niet lang of de zorgvuldige abt bracht
ook verbetering in de gebouwen, die tot werkplaatsen,
refter, slaapzaal en tot verblijf der kinderen dienden.
Verder besteedde hij vooral groote zorg om de kerk van
hare noodige sieraden te voorzien (1). Om de misornementen te bergen, liet hij twee daartoe geschikte kassen
vervaardigen. Hij verschafte zich verder een amict v* ersierd met een breed goudstikwerk — eene albe met
geborduurden halsboord en sluitende met eene gesp uit

(1) Spica., p. 676.
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goud en edelgesteenten. Hij ontving ten geschenke twee
gordels, de een uit zwart en fijn laken op het einde
versierd met een borduursel in goud, ongeveer drie
vingeren breed, — de andere uit eene veelkleurige stof,
zeer kostbaar en rijkelijk met goud doorweven van af
het bindpunt tot onderaan toe. Hij kreeg nog een
anderen gordel, een zilveren kelk met pateen, in- en
uitwendig rond den rand verguld ; een zilveren pixis,
een zilveren wierookvat (I) , en eene zilveren vaas voor
.den wijn, drie vierlingen wegende ; een koperverguld
wierookvat met zilveren kettingen ; een koperen schaaltje,
met een dierenafbeeldsel tot heft, om het water na de
handwassching te ontvangen, en inwendig versierd met
figuurtjes van gesmolten zilver (2); drie doeken (3), de
een om over het altaar gespreid te worden, de tweede
over het boek, de derde om de handen af te droogen.
Vervolgens ontving hi; een kruisbeeld (4) op welks
voetstuk de vier Evangelisten afgebeeld waren, alles uit
verguld koper; dan eene koperen duff van boven met
goud en zilver versierd, om het water te bevatten dat
tot de handwassching diende. Eene kazuifel met zwarte
stof rond den hals, en aan de voorzijde van boven
tot onder met breed goudstikwerk versierd; een koormantel, eveneens van zwarte stof, bijna op dezelfde wijze
rond den hals en op den bovensten rand met goud
.afgelegd; van voren op de borst vertoonde deze koormantel eene paimbreede en lange gouden versiering die
met goudd,raad vastgehecht was, en in het midden eenen
edelsteen bevatte.

(1) Argenteam acerram.
(2) Intus habentem imaginiolas a rgenteas fusili opere ccelatas.
(3)'Tuellas.
(4) Crucem cutn. crucifixo.
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at alles had de ijverige abt weten te verzamelen
tot opluistering zijner Mis en tot sieraad zijner kerk. Hij
kocht ook eene zeer goede koorkap terug van witte
stof, en een zilveren wierookvat wegende zeven Mk.
Doch toen hij later dit wierookvat, te gelijk met eenen
zeer goeden kerkmantel dien hij eveneens teruggekocht
had, en een zilveren kelk, aan zekeren aarts-diaken,
Alexander, geleend had, weigerde deze naderhand die
voorwerpen terug te geven, en zoo werden ze voor
immer aan de kerk van St Truijen onttrokken. Hij
kocht ook een geheel nieuw kleed, groot genoeg om
het hoofdaltaar te bedekken , het was uit dikke, licht
purperkleurige stof vervaardigd en versierd met dierena fbeeldingen in zeer groote cirkelvormige figuren vervat.
Tijdens den kronijkschrijver was dit kleed nog in de
Abdij voorhanden.
« Het zou te lang zijn om te vermelden, zegt de
schrijver verder, welken ijver en vlijt Theodoricus aan
den dag legde om onze kerk in- en uitwendig te verbeteren, en hoe die werkzaamheden voortgang maakten,
niettegenstaande hem talrijke ongenoegens en vervolgingen
nooit ontbraken. »
Deze vervolgingen werden hem vooral aangedaan
door de graven Gislebertus van Duras en Hendrik van
Limburg. De vrome abt was verplicht zich bij den
bisschop van Luik te gaan beklagen , en daar gelukte
het hem niet enkel den prelaat, maar ook geheel de stad
medelijden in te boezemen, « omdat hij, zegt de kronijkschrijver, een aangenarnen indruk maakte, zoowel op de
geestelijkheid als op het yolk en de Monikken, door
zijne groote geleerdheid, den zachten klank zijner stem,
zijne bevallige manieren en zijn opgeruimd voorkomen. »
Toen naderhand het klooster wederom tot zijne
gewone rust teruggekeerd was, haastte zich Theodoricus
zijne verbeteringen voort te zetten.
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In I107 voerde hij de u Cons uetudines » van Cluny,
te S t Truyen in. Doch hij bleef toen niet la ng meer
in het rustig bezit zijner abdij; want reeds den 25 April
van het zelfde jaar, overleed hij, ten gevolge eener
aderlating.
Gedurende zijn beheer had Graaf Gislebertus,
waarvan wij bier boven spraken, een zeer kostbaar
reliqui6n kistje aan de abdij ontroofd. Het bestond uit
eene schijf (1), die. op 6enen voet bijna even lang als
breed rustte, van buiten met geciseleerd zilver, en van
binnen wonderbaar met zuiver goud en verscheidene
uitgekozen edelgesteenten versierd was ; dit kunststuk
bevatte de kostbaarste reliquieen.
Na den dood van Theodoricus, bleef de abdij tot
den 3o n Februari van het volgende jaar (I T o8) zonder
kloostervoogd. Toen werd met algemeene stemmen
Rodulfus tot abt gekozen.
Deze was te Moutiers aan de Samber geboren. Op
jeugdigen leeftijd werd hij door zijne ouders naar Luik
gezonden, om er zijne studien te volbrengen ; hij bleef
daar tot zijn i8 de jaar, en, « Welke vordering hij in
dit klooster, zoowel in gebonden als in ongebonden
stijl maakte, kan men, zegt de kronijkschrijver, duidelijk
uit zijne latere geschriften en werken afleiden ». (2)
Rodulfus was, na zijne studi6n voleindigd te hebben
in het klooster des h. Joh. Bapt. te Burtscheid (Porcetum) bij Aken getreden, en werd daar naderhand
achtereenvolgens leermeester der kinderen, Cellerarius
en Prior, maar verliet alsdan dit klooster, om in dat

(i) Tabula, inter vasa ecclesiastica, sanctorum reliquiis scepe
ornata. (Du CANOE.)
(2) Ubi quantum metro et pros y profecerit ex scriptis ejus
gum postea fecit plane intelligi poterit. (Spicil p. 686.)
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van St-Truyen te treden, waar de tucht strenger gehandhaafd werd.
Hier ontving hij ook aanstonds van abt Theodericus
de leiding der schoolkinderen, en tevens den last om
verscheidene zeer nuttige verzamelingen van sententies
en concilledecreten over te schrijven (I). Binnen den
tijd van een jaar verzamelde hij hiervan een lijvig
boekdeel en slaagde er tevens in, om de kinderen, die
bij zijne komst ter nauwernood musa konden verbuigen,
met alleen in gebonden maar zelfs in ongebonden stijl
te leeren schrijven (2). Het kostte hem nogtans uiterst
veel moeite om ze zoover te brengen, daar hij zelf de
Duitsche (Dietsche) taal niet meester was, en eenigen
der kleinen wegens de geringheid hunner kennis en
omdat het Dietsch hunne moedertaal was, hem noch
in het Latijn noch in het Waalsch (Wallonice), konden
verstaan. Door norschen ijver overwon hij toch die
moeilijkheden, en binnen den jaar waren de kinderen
zoover gevorderd dat zij alles verstonden wat Rodulfus
hun wilde voorlezen.
Hij onderwees ze verder in de muziek, volgens
de methode van Guido van Arezzo (3), en hij was
de eerste die deze leerwijze te St-Truyen invoerde.
Tot groote verbazing der oudere broeders, deed hij de
kinderen op het eerste zicht, en zonder het hun eerst
voor te zingen, muziekstukken voordragen, die zij nog
nooit vroeger gehoord hadden. « Toen hij tot prior
benoemd was, zegt de kronijkschrijver, woonde hij dag
en nacht den koordienst bij, en zonder ophouden

(1) Hij arbeidde hieraan van 1099 tot no',
(2) ...et pueros vix musam declinare sciolos non tam dictamen
quam metrum quoque componere docuit. (Spit. p. 687.)
(3) Instruxit etiam eos arte musica secundum Guidonem (1. c.),
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besteedde hij zijne zorgen om de psalmen op zachte en
gelijkmatige wijze te zingen. Maar, daar hij niet volgens
het gebruik van ons klooster wist te zingen — want
onze zang komt, ik weet niet hoe dit geschiedde, met
geenen onzer naburige kloosters overeen — en daar
hij het zich tot eene schande rekende om als een
onnuttige staak in het koor te staan, vervaardigde hij,
onder onophoudelijk werken en niettegenstaande zijne
uiterste zwakheid in het hoofd, met eigen hand een
graduaal, verbeterde zijn werk, linieerde het, versierde
het met miniaturen, teekende er de muzieknoten op
volgens de lettergrepen, om zoo te zeggen, en onderzocht volgens de oudere gradualen, de wijze van zingen,
vroeger bier in gebruik.
Maar, daar hij eenerzijds, wegens talrijke misbruiken en vervalschingen van den zang, veel moest
uitlaten, en volgens de wetten der kunst slechts kon
opteekenen wat met die regels en de welluidendheid
overeenstemde; en hij van den anderen kant het gebruik
onzer kerk zooveel mogelijk wilde behouden, bracht hij
het door zijnen noesten vlijt zoover dat, ofschoon hij
ongelukkiger wijze de valsche gewoonte in Naar geheel
met den waren regel niet kon behouden, hij Loch alles
behield wat met het monochordium kon gezongen
worden. Veel echter wat met groote letters (litterx
graves) had moeten worden aangeteekend, schreef hij
wegens te groote haast met kleinere of boven elkander
geplaatste letters (acutx vel superacutae), en wat hij met
deze letters had moeten aanteekenen, schreef hij met
groote; door het opkomen van nieuwe bezigheden liet
hij echter dit boek onvoltooid (1). Hij volbracht dus

(I) Om den lezer dezen laatsten zin duidelijker te maken,
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dit werk in 66n jaar, met eigen hand, zooals ik zeide en
het bevatte alles, 't zij groot of klein, wat tot een graduaal
schijnt te behooren, met de antiphonen der rogationes
en de wijding der Paaschkaars. Aanstonds ook begonnen
de kinderen en jongelingen, die zijn onderwijs volgden
en zich van zijn boek bedienden, met alleen de kunst
te leeren, maar zuiverder en genauwer hunne boeken
naar het zijne te regelen. Zoodra Rodulfus dit bemerkte,
verzocht hij, dat zijn boek zou weggeruimd worden, uit
vrees. beweerde hij, dat het later door de fouten die het
bevatte en zijne onnauwkeurigheden, gevolgen van de haast
vvaarmede het geschreven was, hem tot eene schande
zou aangerekend worden. Maar de kinderen en jongelieden die van hem les ontvingen, lieten, uit liefde voor
hunnen meester, met toe, dat die gedachtenis aan hem
zoo licht zou verloren gaan. Hij schreef dus op het
einde van het boek tusschen twee haakjes de volgende
woorden : « Graduale non tam regulare quam usual;
postremo neque usuale neque regulare a, om aan te
duiden dat, ofschoon hij het zoo opgeteekend had, hij
toch wel wist dat het feilen bevatte, daar hij den regel

mogen de volgenie woorden van Guido zelf hier plaats vinden
« Note autem in monochordo liw su p t. In primis ponatur F grxcum a modernis adjunctum Sequuntur septem alphabets litterce
graves ideoque majoribus litteris insignitx hoc modo : ABCDEFG.
Post has hx ezedem septem litterx acutce repetantur in quibus
tamen inter a et 4 aliam 17 ponimus, quam rotundam tacimus ;
alteram vero quadravimus. Ita, a 17 ticdefg. Addimus his
eisdem litteris, sed variis figuris tetrachordorum, superacutarum, in
quo

b

similtter dup

‘dl#cd
alicmus,tI v tic d .

Hielitterx a muftis

dicuntur superfluce nos autem maluimus abunda re, quam deficere.
Fiunt itaque simulomnes XXI, hoc modo F ABCD E F G al7cdefg
a
4cd
, ._
L c d . c f. mci
i.
oiogus
g
uzdonis,
cap. II. Patrol Lat. n° 141
av
4
col. 382 en edit. Mich. Hermesdortf, Ti ter, 1876
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wegens het gebruik, en het gebruik wegens den regel
niet immer had kunnen volgen, en de haast hem soms
fouten had doen begaan, die hij, met meer opmerkzaamheid, hadde kunnen vermijden ( 1 ) ».
Nadat Rodulfus tot prior benoemd was, liet hij
een goed dak boven den kloostergang leggen opdat de
kloosterlingen er tegen zon en regen zouden beschut
zijn, en daar volgens het voorschrift van hunnen
heiligen regel, zouden kunnen nederzitten, lezen en
zingen ; en hij was de eerste die daar eene kast liet
plaatsen, om er boeken in te bergen, in evenredig
getal met dat der Broeders.
Nimmer zag men hem werkeloos, steeds aan het
schrijven of aanteekenen. Soms ook vond hij zijn vermaak
in gedichten op muziek te zetten, of gezangen te componeeren voor feestdagen van Heiligen. Volgens de
getuigenis des kronijkschrijvers bestond er in zijnen tijd
een boek met geschriften van Rodulfus, in welks voorrede vermeld stond wat deze geschreven of gecomponeerd
had, met opgave van de oorzaak en den tijd der
samenstelling; ook bestond er van hem een ander
werk in zeven deelen, gericht tegen de Simonisten. Dom
Mabillon (2) getuigt, dat hij nog een exemplaar hiervan
in de sedert dien tijd verbrande bibliotheek van Gembloux gezien heeft.
Als schitterend bewijs van de zorg die toen in de
abdij aan het overschrijven der boeken besteed werd,
kan de prachtige bijbel dienen (groot-in-folio) met fraaie

(1) Hoogst waarschijnlijk is het Hs. der 12 de eeuw, met zang
en neumen op de vier lijnen, atkomstig van St Truyen en dat
thans aan de universiteit van Luik toebehoort, geschreven door
de hand van een der leerlingen van Rodulfus. (ct. Catal. Of de
I'Exp. de fart ancien a Liege 1881. Manuscrit n u 377
(21 final. II, p. 499.
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hoofdletters die in 1118, dus tijdens het bestuur van
Rodulfus, vervaardigd werd, en thans in de bibliotheek
der Luiksche Hoogeschool berust.
In het jaar I 136, zijnde het 28e sedert zijne benoeming
tot abt, schreef Rodulfus eenen brief aan den Bisschop
van Metz, Stephanus, waarin hij hem verzocht de
veranderingen, die hij in zijn klooster teweeg gebracht
had, te willen goedkeuren (1). Hierin zegt hij zelf,
dat er door zijn toedoen vele verlorene zaken terug
bekomen werden, nieuwe aangekocht, andere zoo hersteld
dat zij eenige vruchten in plaats van geene, groote in
plaats van kleine afwierpen. Verder vermeldt hij ook,
dat hij de kroniek zijner abdij geschreven heeft. Het
is deze kroniek die wij tot nu toe als leiddraad gevolgd
hebben. Zij bestaat uit 13 boeken, maar slechts zijn de
7 eerste van zijne hand; de volgende 6, die de gebeurtenissen, voorgekomen onder zijn bestuur bevatten,
werden, naar alle waarschijnlijkheid, nog voor zijnen
dood, door een zijner kloosterlingen geschreven (2). Deze
kroniek is, vooral waardig vermeld te werden, wegens
de liefde tot waarheid die er vooral in doorstraalt, en
de nauwkeurigheid waarmede zij geschreven is, heeft
haren opsteller doen rang nemen onder de beste
geschiedschrijvers zijner eeuw (3).
— In dien brief spreekt Rodulfus ook van zekeren
pachter der Abdij, Arnulfus genaamd, die gehouden
was het ijzer te bewerken voor het beslaan der paarden
en de gebroken glazen ruiten (4) van het klooster, de
kloostergaanderij en de Abtswoning, moest herstellen .

(1) Sptcil, 6gi.
(2) Hist. Litt. XI, 683.
(3) Hist. Litt. IX p. too.
;4) fractas vitreas fenestras.
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Ook moest hid alle sleutels van het klooster en de
kassen maken of onderhouden.
Maar wat ons in dien brief het meeste belang
inboezemt, is hetgeen de Abt op het eind schrijft over
de klokken van het klooster. « Vat de klokken betreft,
die ik Of nieuw heb laten maken, Of heb laten vernieuwen, wil ik nog iets zeggen ter eere Gods, met wiens
hulp ik ze liet vervaardigen ; want ofschoon de klokken
de maag niet tot voedsel dienen, maken zij nogtans,
door haren aangenamen klank, de ooren oplettend en
wekken de harten der menschen op, om God te loven (1).
Daar zijn er i6, te weten : twee in de eetzaal, —
eene in de Parochiekerk der H. Maagd, — eene in de
kerk des h. Gangulfus — dan eene die ik naar Metz
gezonden heb voor de kerk des h. Stephanus eersten
Martelaar, — eene boven het koor en negen in den
toren. Het is wonder om te zien en aangenaam om
te hooren wat ieder dezer klokken door Naar zacht
geluid vermag, elk op hare wijze en naar gelang hare
zwaarte. Dit slechts wil ik beweren, dat zij zoo talrijk,
zoodanig en zoo groot zijn, dat zij heden niet voor
loo Mk zouden kunnen vervaardigd worden.
Maar laat ons nog een woord zeggen over de
namen dier klokken en over het gewicht dergene die
ik nieuw heb laten gieten, of als oud heb laten vervormen. De eerste weegt vier centenaars, en is iets
helderder van klank dan eene schel. De tweede,
wegende 21 centenaars en gegoten ter eere des h.
Eucherius, heb ik Aurelia geheeten en zelf gewijd De
derde van 2 centenaars, noemde ik Filiola ; deze werd

(i) ...etsi ventrem non pascunt aures tamen et corda homilaudes, Dei sonitus sui dulcedine provocant et attenta
reddunt.

num ad
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aan de parochie der h. Maria geschon ken. De vierde,
van 33 centenaars en toegewijd aan den h. Quintinus
Mart, beet Quintina. De vijfde Remigia, ter eere des
h. Remigius, weegt 7 centenaars. De zesde Benedicta
genoemd, ter eere des h. Benedictus. weegt 6 centn.
De zevende, met een gewicht van meer dan 8 centn.
heet Angusta, omdat zij gemaakt werd in den tijd dat
geheel onze stall en de abdij door den graaf van
Leuven ver brand en geplunderd werd. Ter eere des
h. Trudo werd de achtste Truda genaamd. Zij weegt
meer dan 6 centn., werd tweemaal . gegoten en is door
de welluidendheid van haren klank bij Beene der andere
te vergelijken. De negende die Nicolaa heet woog
20 centn. in het vuur, maar ik weet niet hoeveel zij
nu nog weegt. De tiende werd, om haar kostbaar
metaal, naar Metz gezonden ; zij woog 4 centn. en
draagt den naam van Stephania, ter eere des h.
Stephan us eersten Mart. De elide, geplaatst in de
kerk des h. Gengulfus, weegt ongeveer 4 centn. maar
is niet van zoo kostbare spijs. De twee schellen in
de eetzaal en de klok in het Claustrum, die eens
hergoten werd, konden ongeveer een halven centn. in
, het vuur wegen. Die, welke boven het koor hangt,
had meer dan een centenaar. Alles te za men genomen
komen v‘, ij tot een getal van 115 I/2 centn. »
Er valt wel niet aan te twijtelen, ofschoon het
niet uitdrukkelijk in de kroniek gezegd wordt, of die
klokken zullen wel alle in het klooster zeif, en onder
onmiddelijk toezicht van den Abt vervaardigd zijn.
Op het einde van den brief zegt Rodulfus nog
eenige woorden, over de herstellingen, die hij in de
kloostergebouwen overal heeft moeten aanbrengen . Veel
was onherstelbaar en moest van den grond at weder
opgebouwd worden. Doch om niet in herhalingen te
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vallen zullen wij slechts nog den volgenden zin vertalen : « wegens de vele en bijna ontelbare tegenspoeden verrijst het werk langzaam maar toch op
sierlijke wijze, vooral daar de steenen twee mijlen ver
moeten gekocht en gehaald worden, en de kalk soms
vijf mijlen ver. »
— Toen Rodulfus op zekeren keer in het leven
des h. Trudo gelezen had dat deze het klooster vooreerst aan de hh. Quintinus en Remigius had toegewijd,
en zich vOOr hun autaar had laten begraven ; en
daar van den anderen kant tot op dien dag het
yolk en de kloostergemeente wel het feest des h.
Remigius vierde, maar den h. Quintinus slechts bij
wi.ze van « Commemoration herdacht, was hij bierover zeer verwonderd. Hij bepaalde derhalve dat het
feest des h. Quintinus voortaan ieder jaar op zijn
bepaalden dag en feestelijk zou gevierd worden. Tegelijkertijd vervaardigde hij ook zelf, op het lijden van dien
Heilige, een zeer schoon gezang met Antiphonen,
Responsorien en welluidende ' hymnen (I).
Eenige regelen verder dan hetgeen wij hierboven
vermeidden verhaalt de kroniek hoe de ijverige abt er
in slaagde, om de bouvvvallen van het klooster weder
te herstellen ; er wordt daar gewag gemaakt van een
« Introitus Claustri pulcher et amplus » en andere
merkwaardigheden die hier wel misschien op hare plaats
zouden zijn, maar ons verhaal te ver zouden uitbreiden.
De Abt ijverde en werkte zoo veel hij kon; maar soms
toch ontzonk hem de moed; God nogtans, zegt de
kroniek, verliet hem niet. Op zekeren dag deed God
in het hart van eerie hooggeplaatste vrouw der stad,

(i) Spwil p. 693.
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Ruzela genaamd, het voornemen ontstaan om den Abt
ter hulpe to komen. Op eigen kosten liet zij eenen
pilaar der kerk van den grond of opbouwen. Weldra
volgde een zekere Libertus, een der kloosterpachters,
haar voorheeld, en richtte eenen tweeden op. Na
dezen gaven nog eenigen onzer stadgenooten een rijk
geschenk tot het vervaardigen van vier zulke pilaren
maar twee daarvan bleven onvoltooid. Toen zette zich
ook Abt Rodulfus, die begreep dat het de wil Gods en
zijner IHeiligen was, zonder dralen aan het groote werk
der wederopbouwing van de kerk.
Nadat dus de zuilen met zoo groote moeite opgericht waren dat het zich niemand kan voorstellen die
er niet bij tegenwoordig was, voltrok de Abt bijna
geheel het koor tot aan den toren, alsook de beide
wanden van het schip der kerk. Maar eenigen tijd
daarna werd wederom dit werk gedeeltelijk verwoest
door den inval van Godfried van Leuven, wiens soldaten een gedeelte der stad door het vuur vernielden
en het overige plunderden of verwoestten. De kronijkschrijver eindigt dit gedeelte van zijn verhaal met de
volgende woorden : « quam nostram calamitatem
quoniam tristi metro bis descripsit Abbas Rodulfus
prosy hic iterare otiosum duximus ». Hoe jammer dat
ook deze verzen niet tot ons gekomen zijn , hadden wij
ten minste maar diegene, die nog in het midden der
16e eeuw bestonden ( I).
— De zooeven vermelde ramp viel in 1114 voor.
Reeds in het volgende jaar hervatte de Abt de werkzaamheden met « zooveel ijver, zegt de kronijkschrijver, dat
hij zich ter nauwernood des nachts eenige oogenblikken

(1) Hist Litt. XI p. 686.
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rust gunde o. Alsdan bracht hij al de muren, van af
het koor tot aan den toren, in hunnen vroegeren toestand
terug, en overdekte bijna alles met een dak. Tegelijkertijd
voltrok hij ook de kapel boven de graven der hh. Trudo
en Eucherius, die sedert ongeveer 3o jaar op hare voltooiing stond to wachten. Eindelijk bouwde hij den
kloostermuur af, en toen de geheele abdij, met groote
onkosten, van daken voorzien was, liet hij ze in het
jaar 1117 28 Dec. door B. Olbertus van Luik wijden.
Schayes (t) geeft omtrent de kerk eenige waardvoile inlichtingen, die wij hier gaarne den lezer willen
mededeelen. « La reconstruction de l'eglise se trouva
assez avanae en 1117 pour que la dedicace en put
etre faite le 28 Dec. de cette annee. Cette date seule
semble prouver que le monument devait etre de style
roman pur. Rodolphe et les continuateurs de la chronique
de St.-Trond ne parlent pas d'une reconstruction posterieure ; it est donc probable que l'eglise qui subsista
jusqu'a la fin du 18e siecle etait la meme que Celle
qui avait ete elevee a la fin du ti m`-' sauf les modifications plus ou moins importantes qu'elle avait pu subir
posterieurement et dont la derniere fut la modernisation de rinterieur du temple en 1 779 . Nous ignorons
si le mauvais goat de l'epoque etendit comme a l'eglise
de Ste Gertrude de Nivelles, le vandalisme jusqu'a la
crypte qui subsistait encore dans sa forme premiere
peu d'annees auparavant, lors de la publication des
Ddlices du pays de Liege. Sa voate etait, d'apres
l'auteur de ce livre, portee par de belles colonises qu'il
dit titre d'ordre toscan, ce qui fait supposer que leurs
bases et leurs chapiteaux devaient, comme ceux de la

( 1) SCHAYES, l'A rchitect. en Belg. II, 128.
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crypte d'Anderlecht, se rapprocher plus ou moins de
cet ordre ou de l'ordre dorique. En parlant de l'eglise,
it se contente de dire qu'elle avait 320 pieds de Iongueur sur mo pieds de largeur, qu'elle etait batie en
croix et que « sa votite d'une solidite gothique etait
accompagnee de deux collateraux eleves avec plus de
depense que de gout. » (I) Lorsque nous visitames, it y
a une dizaine d'annees, l'emplacement de ce beau temple,
detruit en 1799, it n'en subsistait plus d'autres vestiges
que la tour carree, construction tort simple et peu
ancienne; tout le reste avait subi le sort que les reformateurs du 18e siecle, non moins barbares que leurs
predecesseurs les reformateurs religieux du XVI me reservaient, a tour les monuments religieux ou civils dont
l'existence faisait ombrage a leur fanatisme et leurs
prejuges »
In het jaar 1121 moest abt Rodulfus zijn klooster
verlaten, wegens de vervolgingen van den voogd (advocatus) der abdij Gislebertus. Hij vluchtte eerst naar
Gent, dan naar Deutz en eindelijk naar het S t Pantaleons-klooster te Keulen. Hier werd hij bijna onmiddelijk tot opvolger van den juist overleden abt benoemd.
,Maar het duurde niet lang of zijne monniken van
St Truyen lieten hem terugroepen. Slechts met tegenzin
gaf hij toe; hij keerde dan, na twee jaren en vijf
maanden afwezig geweest te zijn, terug, maar vond
zijn klooster wederom in de grootste wanorde. Veel
houtwerk was vergaan en hij zag zich genoodzaakt
eenige gebouwen omver te halen om met hunne afbraak
andere weder te herstellen.
Op het einde van zijn leven het abt Rodulfus zich

(1) Delices du P. de L., t. III.
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eene cel bouwen met ingang in de bidplaats, en dicht
bij de onderaardsche kapel en het koor. Op het punt
van eene nieuwe kapel te bouwen ter eere der h. Maagd
Maria en des h. Bazilius, werd hij door eene ziekte
aangetast die zijn leven in het grootste gevaar bracht.
Hij herstelde nogtans en beijverde zich weder om zijn
klooster te herstellen en te verfraaien. Laten wij hiervan
slechts dit vermelden : hij veranderde, in het jaar 1133,
den ingang des tempels aan de rechterzijde, en liet op
het muumerk, dat den vorigen ingang vervangen had,
het beeld der h. Moeder Gods schilderen, « opdat het,
van in- en uitgaanden, passende eerbewijzen zou ontvangen »
Reeds lag het bout in de bosschen gereed, dat
dienen moest voor de slaapzaal, toen nieuwe ongenoegens hem verhinderden dit laatste werk ten uitvoer te
brengen.
Rodulfus stierf den 6n Maart 1138, na zijne abdij
voor de vierde maal te hebben zien verwoesten.
Zijn opvolger Folcardus, vroeger prior van het
klooster, en die tot het jaar 1145 de abtswaardigheid
bleef bekleeden, volgde hem na in zijnen ijver om het
klooster te herstellen en te versieren. Hij voltrok de
slaapzaal, begonnen door Rodulfus, en liet een der
werkplaatseii order dak brengen. Het nude ziekenhuis
dat, volgens eene beschrijving van Rodulfus zelf, eene
afschuwelijke plaats moet geweest zijn, deed Folcardus
afbreken en door een gebouw vervangen hetwelk later
tot eetzaal diende.
Abt Gerardus II, zoon van den graaf 3islebertus
van Duras, bestuurde het klooster van 1145 - 1155.
Toen legde hij zijne waardigheid neder, om verder
rustig zijn leven te slijten. Hij overleed in het jaar 1174.
Gislebertus vond een bekwaam plaatsvervanger in
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den persoon van Wiricus (of Widericus), den prior van
het klooster. Aanstonds na zijne plechtige intrede, begon
deze zich toe te leggen op het verder herstellen der
gebouwen. Hij schafte zich werklieden aan, en liet
steenen zuilen en alles wat voor de onderneming noodig was aankoopen : a precio non modico a zegt de
kroniek. Maar, ziende dat het geheele werk te groote
onkOsten na zich ging slepen, schoof hij een gedeelte
der steenen ter zijde, in afwachting van betere tijden.
Doch ziet! den 22 en Sept. 1 156 verklaart zich een
plotselinge brand in het klooster. Binnen weinige oogenblikken is het houten dak van het gebouw de prooi
der vlammen geworden. Twee torens, waaronder de
klokkentoren, vatten ook vuur, doch worden gered; een
derde verbrandt. Ook wordt de vierde, aan de zuidzijde staande, door het vuur vernield ; boven dezen stand
een verguld kruis en een groote vergulde appel, die
door hunnen glans van verre de oogen troffen. De
kast waarin de kelken gewoonlijk geborgen werden, de
prachtig afgewerkte vouwstoelen der voorzangers (1), de
koorstallen der kloosterlingen, en verscheidene andere
nuttige en kostbare voorwerpen gingen bij die ramp
eveneens te niet.
Abt Wiricus be yond zich toen juist te Utrecht.
Groot was zijne smart bij het vernemen van dit ongeluk,
mar even groot was zijn ijver om op nieuw aan het
werk te gaan, en na verloop van 16 jaren was er geen
spoor van de ramp meer te vinden, en verhief zich het
klooster met zijne torens schooner dan ooit te voren ;
de abt had bovendien nog tijd gevonden om een groot

(I) forma. = canentium sedes plicatiles. (Nota. KOEPKE. P. L.,
p. 241.)
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huis te Keulen, dat de abdij toebehoorde en op invallen
stond, van den grond of te laten opbouwen. « Toen
ook, zegt de kroniek, werd dat gedeelte van het klooster,
wat dicht bij den Noordertoren stond, met eene nieuwe
soort van dak voorzien dat bestand was tegen het vuur
en tot dusver in de omstreken niet bekend; het bestond
uit zeer dun gezaagden steen. » (I)
In het jaar 116o ging Wiricus naar Italiè, en ontving te Cremona van den Tegen-Paus het recht om de
« pontificalia » te dragen. Bij die gelegenheid vernemen
wij dat hij eene prachtige stem moet gehad hebben,
want wij lezen daar : « quia leni et canora prxdulcis
vocalitatis modulatione omnium aures mulcebat. n (2)
In het jaar 1169 werden, bij gelegenheid van het
bouwen eener nieuwe kapel boven de graven der hh.
Trudo en Eucherius, eerst het stoffelijk overschot des
h. Liebertus Mart. en zijne gezellen, en naderhand
dat der twee zooeven genoemde beschermheiligen der
abdij teruggevonden. Onuitsprekelijk was de vreugde
die het yolk zoowel als de kloosterlingen, bij de plechtige verheffing der heilige overblijfselen, aan den dag
legden. Deze werden ten Loon gesteld in een schrijn
gemaakt van goud en zilver (3).
Spoedig daarna liet de abt de kapel van den h. Trudo
verder afbouwen, doch drie voile jaren waren noodig
om ze gansch te voltrekken. Volgens het beweren van
ooggetuigen, was er in dien tijd geen steenen gebouw
dat met die kapel kon wedijveren; « zoo groot, zegt
de kroniek, was de pracht daar, door de zorgen des

(1) De lapidibus videlicet tenuiter sectis.
(2) P. L., 1. c. col. 246.
(3) .... in scrimio auro argentoque insigniter tabricato sunt
recondita. (P. L. col. 254).
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kunstenaars ten toon gespreid, dat die kapel alle paleizen
der wereld, hoe schitterend ook, in de schaduw stelde. A
Zij bestond uit Witte en zwarte stee p en, afwisselend
gebezigd, en berustte in- en uitwendig op zwarte en
veelkleurige (r) zuilen met gepolijste voetstukken en
wonderschoon gebeeldhouwde kapiteelen. Het was een
echt meesterstuk, en wel waardig om aan het nageslacht
overgeleverd to worden. (2)
Boven het altaar, deed de abt een gewelf maken,
rustende op vier zuilen, boogsgewijze verbonden, en
hij liet er het leven van zijnen Beschermheilige op schilderen. Op den voorkant echter van dit gewelf, werd
het afbeedsel der goddelijke Majesteit in Witten steen
gekapt, met twee engelen uit iederen engelenkoor zich
elkander aanschouwende (3). Het voorste gedeelte der
kapel werd hooger gemaakt dan het overige, en versierd
inwendig met veelkleurige en wonderschoon gebeeldhouwde
kapiteelen ; van buiten werden er elf groote beelden opgericht, kunstig uit witten steen gehouwen. Middenin plaatste
de abt weder de voorstelling der Goddelijke Majesteit,
met het beeld des h. Trudo rechts, en dat des h. Euche-rius links ; de Heiligen met gebogen knit, gevouwen
handen, in de houding der diepste aanbidding en ieder
eenen krans van God ontvangende. Boven dezen, en
zelfs boven het beeld der goddelijke Majesteit, bevonden
zich twee engelen liggende op hunne zijde, ieder met
een wierookvat in de hand en de oogen op God

(I) Vivariis.
(2) .... perpetuam apud mortales memoriam ductori fabric
operis pulchritudine dedit.
(3) Fronti vero ipsius volae mojestatis effigiem ex albo lapide
sculptam indidit cum geminis angelorum singulorum imaginibus
mutuis vultibus se invicem intuentibus (P. L. col. 255).
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gevestigd. Aan den rechterkant, liet de abt het beeld
des h. Stephanus, eersten Mart. bijzonderen Beschermheilige van het klooster, en dat des h. Quintinus
plaatsen. Aan de linkerzijde stond het beeld des h. Remigius, B. van Rheims, en dat des Abts zelven, met het
opschrift in de hand : « Domine dilexi decorem domus
tux. )) Nog vier andere steenen beelden voltooiden het
werk; het waren rechts, die van David en Moyses, en
links die van Salomon en Izaias, waarvan ieder eene
korte spreuk in de hand hield.
Toen dit werk voltrokken was, deed de abt den
voorkant van de met goud en zilver schitterende reliquieenkast die de heilige overblijfselen bevatte, op fraaie
wijze herstellen, door er het beeld der goddelijke Majesteit, omringd met edelgesteenten, en die der heiligen,
fijn afgewerkt en verguld, op te laten beitelen. Deze
reliquieenkast stamde reeds van abt Guntram af, die
ze met goud rijkelijk had laten versieren, maar was
reeds onder diens opvolger Adelardus II beschadigd
geworden.
Na eenen algemeenen vastdag en eene plechtige
processie door de stad, plaatste - abt Wiricus de heilige
overblijfselen achter het altaar der kapel. Eenige dagen
vroeger, had hij ook door den custos Arnulfus het
bovenkoor met een nieuw dak laten voorzien. Deze
Arnulfus was het ook die, om niet meer te vermelden,
het koor met passende zitplaatsen voorzag, en vOcir de
kapel der h.h. Trudo en Eucherius eenen gepolijsten
steenen vloer deed leggen.
Omtrent dezen tijd verkreeg de kloosterkerk, door
toedoen zoowel van den abt als van Arnulfus, nieuwe
tapijten en dekkleeden, zijden koormantels en reliquieenkastjes, kruisen en andere sieraden, zoodat men met
den kronijkschrijver ten voile op den abt deze spreuk
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van den Psalm kan toepassen : « Domine dilexi decorem domus tux. » (I)
Onder de verdere werkzaamheden van abt Wiricus,
moeten nog vermeld worden, het oprichten van eene
nieuwe keuken, eene nieuwe slaapzaal en eene eetzaal,
die beide, naar het heet : « mirifico opere et magno
sumptu » volbracht werden. In de eetzal lag een steenen
vloer, de wanden waren met kalk bestreken, zeer schoone
vensters lieten het licht doorschijnen en gemakkelijke
zitplaatsen stonden daar ten gebruike. Geheel het gebouw
was bovendien met fraai beeldhouwwerk versierd. (2)
Na dit alles voltrokken te hebben, ondernam ' de
abt nog een werk dat de andere in pracht maar ook
in moeielijkheid van uitvoering zou te boven gaan,
« tanto ad edificandum difficilior, quanto insignis decoris sui prerogativa ceteris futura erat nobilior. » Het
was de woning van den « prmpositus ecclesix » en
de eigenlijke Abtswoning. Breede vensters die licht en
lucht in ruime mate binnen lieten en een uitgebreid
gezicht over de stad aanboden, schoorsteenen, waterleiding, niets was hier vergeten om het gebouw op te
luisteren (3).
Om ten slotte aan den wensch van al zijne
kloosterlingen te voldoen en als het ware de kroon
op zijne overige werkzaamheden te plaatsen, liet de
groote abt den muur van het Claustrum, die uit gepolijsten Steen bestond, voltrekken. Boven op den muur,

(i) P. L. col 257.
(2) Venusti quoque operis coelatura domum egregie consummatam adornavit (col. 258).
(3) ..... tutamque (domum) ingeniosa industrii operarii arte
mirifice consummatam, fumaria atque aqueductu per mediam came-

ram fluente egregie nobilitavit.
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plaatste hij bij afwisseling vier gekleurde en twee zwarte
zuiltjes, paar aan paar, rustende op voetstukken en
versierd met fraaie kapiteelen. De ruimte tusschen die
zuiltjes werd verbonden met bogen uit gehouwen en
uiterst schoon gepolijsten steen. Dit gansche werk werd,
tot ieders bewondering, binnen een jaar voltooid.
Abt Wiricus overleed den 13 Dec. 1183 (of 118o
volgens de Gall. Chr.) en werd begraven voor de
kapel der hh. Trudo en Eucherius die hij zelf, zooals
wij hierboven mededeelden, op schitterende wijze liet
tot stand brengen.
Met zijn opvolger Nicolaus en diens plaatsver vanger
Christianus (t 122 1) bevinden wij ons wederom in de
13 de eeuw, die wij, getrouw aan ons opgevatte plan,
niet verder zullen bespreken. Toch wenschen wij hier
ten slotte nog aan te merken dat, in het jaar 1881,
op eene verkooping in het a Hotel Druot a te Parijs,
de hertog van Aumale eigenaar werd, voor de som
van fr. II ,coo, van een HS., afkomstig van de Abdij
te St Truyen, en bevattende het werk van Flavius
Josephus de Bello 7udaico. (I)

(1) Public. du Limb., 188i. p. 422.

.s;

)3eigiorQg fittnotgroOiebenio.
LEUVEN.
(Met twee platen.)

ADAT de steden Brussel en Antwerpen nieuwe
geschiedschrijvers hebben gevonden in de
heeren Hymans, Lenard, en de werken van
dezen, rijk versierd met platen, uitgegeven zijn onder
den titel : « Bruxelles a /ravers les dg es » en ,g Anvers
a travers les ages », wordt Leuven en hare heerlijkheden nu op dezelfde wijze verlicht door haren
archivaris Edward van Even. Onder den titel :
« Louvain dans le passe et dans le present D
bewerkt de schrijver de geschiedenis zijner vaderstad en die harer monumenten. Tot grondslag van
dit werk legde de schrijver zijn in het jaar 186o.
geschreven « Louvain monumental ».
Wij geven hier eenige volzinnen terug van
hetgeen de Dietsche Warande toenmaals over dewerken van van Even heeft laten drukken.
« Onder de onvermoeibare naspoorders der
geschiedenis van hun land en yolk, wier hart klopt
met verdubbelden gloed bij elke aanwinst van een
nieuwen gloriestraal voor de nederlandsche nationa
liteit, blinkt, door een zuiver kunstgevoel en geoefenden smaak, bizonder uit — de Heer Edward van

SIMON WOUTERS, Abt van Perck,
lid der Staten van Brabant,
overleden in 1792.
Gee'1st door CH EVILLET.
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Even. Hij is onzen lezers niet onbekend : bij herhaling heeft hij in de « Warande » gesproken, en
is er over hem gesproken. Met veel ijver heeft
men in Belgie, in de laatste jaren, aan de voilediging der kunstgeschiedenis gearbeid. De redakteuren
van den beroemden « Messager des Sciences historiques », het « Vaderlandsch Museum », de « Vlaemsche school » kort geleden nog het « Journal des
Beaux-Arts », het « Brabantsch Museum » en anderen,
zijn vlijtige doorsnuffelaars van archieven en bibliotheken, navorschers in de donkere hoeken van
gebouwen en schilderijen, om de geschiedbladen
der Nederlandsche kunst hier of daar met een
naam, met een karakter, to verrijken.
De roem van zijn geliefd Leuven, met hare
universiteit, met haar stadhuis, met hare kerken, gaat
den Heer van Even zeer ter harte, en die hem op
zijne archieftoren bezocht heeft, gezeten in een smal
vertrek tusschen de hoog oprijzende, zwaar beslagen
kastdeuren, waarachter de pergamenten liggen opgestapeld, die zoo niet alle titels tot stoffelijk eigendom, dan voorzeker toch eigendomsbewijzen van
schoone geestesgoederen zijn, kan zich verbeelden,
dat de ranke studieuze figuur, wiens gelaat en houding het geduld beide en de geestdrift van den
goudzoeker in den volsten zin, aanduiden, — dat
deze archivist innigere rechten op de goede stad
Leuven heeft dan de aloude Graven-zelven. Dat
is een heerlijk ding : dat ons bewustzijn van bezit
in evenredigheid is tot onze liefde voor de voorwerpen; dat onze liefde in evenredigheid is tot de
zorgen die wij eraan wijden, tot de offers, die wij
er voor brengen; en dat in dit geestelijk bezit het
hoogste genot van het voorwerp, het geluk, dat het
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heeft aan te bieden, ligt opgesloten. Daarom gij,
mannen van het gezach en van het geld ! eigent
u de gedenkstukken onzer lievelingspersonen uit
de voortijd toe; beschikt over onze monumenten;
toch vermoogt gij er niets op : toch zijn wij het,
die ons de eigenaars ervan weten, ja wij gevoelen
het — dat gij te vergeefs door uiterlijke banden
uwe rechten poogt te staven; gij vermoogt niets
tegen de inniger banden die ons, de beoefenaars,
de verdedigers, de doorgronders, de minnaars, ja,
de geliefden uwer oudheidkundige schatten, daar
voor goed aan vastkluisteren.
Wie meent men is de gelukkige eigenaar van
het stadhuis van Leuven? 1k zeg u : de Heer
Edward van Even, die er twee belangrijke monografien aan gewijd heeft. Gij schudt het hoofd; gij
hebt daar nooit van gehoord. Welnu, vraagt het
aan een des bevoegde. Aan wien? Aan den bouwmeester — aan Matthwus de Layens. Deze zal zijn
peter niet verzaken, die bijna zijn vader is.
Als de stoffelijke bezitters morgen de kerk van
S t Pieter, te Leuven, zouden schenden of afbreken
— dan zou misschien de stem van den Heer Edward
van Even niet toereikend zijn om deze ramp te
verhoeden : maar hebt slechts een weinig geduld,
en gij zult zien, hoe de schim van Sulpitius van
Vorst (I) eene kroon gereed houdt voor den man,
die den luister van zijn kunstwerk naar vermogen

(I) Onder de bouwmeesters die ten beste der St-Pieterskerk gewerkt
hebben, komt niet alleen voor de groote Matthxus de Layens, architect
van het Leuvensch stadhuis, maar ook Alard Du Hamel, de bouwmeester der St-Janskerk in 's Hertogenbosch, aldaar begraven. Zie Dr
Hermans'at Gesch. v. d. bouw der St-Janskerk in den 4, Katholiek »1858.
>>,
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heeft doen uitschijnen. Maar van dit afbreken is
gelukkig geen sprake. » Integendeel er schijnt hoop
te bestaan, dat ook het binnendeel der kerk onder
het wijs bestier van haren tegenwoordigen herder,
den hoogeerw. heer pastoor-deken, kanunnik Ceulemans, langzamerhand in luister toeneemt.
« En wat nu het heerlijke Leuvensche stadhuis
betreft — men weet, dat onze zuiderbroeders geen
zwarigheid maken geld te geven ter verzorging
hunner monumenten. De stedelijke Raad van Leuven
houdt dan ook niet slechts de hand aan het stadhuis, maar heeft besloten, dat de 282 gevelnissen,
die nimmer de beelden ontvangen hebben, waarvoor
zij aangelegd zijn, allengskens bevolkt worden. Sommige hoogst waardige mannen, waaronder de hoofdarchivaris des Rijks, de Heer Ch. Piot, zijn van
oordeel, dat men deze nissen niet mocht gebruiken
voor andere beelden, dan er de oorspronkelijke bouwmeester voor bestemd kon hebben. wij geven toe,
dat er dan Quinten Metsijs, Dirk Bouts, Lod.
Elzevier en Van Espen niet toe behoord zouden
hebben : maar wij meenen, met den Heer van Even,
dat ook onze tijd op een onafgewerkt gebouw rechten
heeft, en, met behoud der oorspronkelijke harm o n i e, er haar zegel op mag drukken, met andere
woorden, niet slechts Soevereinen geven wij openbare eer, maar ieder die gesticht en gearbeid heeft
in edele richting : waarom zou dus onze tijd in dezen
geest het woord niet. mogen nemen? Een goed monument is ook niet dood; maar leeft, leeft mee in onze
nieuwere maatschappij, spreekt onze taal, en men
mag het daarom wel deelgenoot maken van onze
nationale fierheid en dankbaarheid, door begrippen
van onzen tijd (mits niet storend in het kunstgeheel) op zijne muren te schrijven. »
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Wij zien met verlangen de voltooiing van Louvain dans le _passe et dans le fire'sent, te gemoet.
ALB. TH. (I)

Niet minder dan de schrijver zelf verdient de
uitgever Aug. Fonteyn onze voile erkentelijkheid voor
deze groote onderneming ; want dit werk zal uitgegeven worden in 3o of 35 afleveringen in-4° van 24
bladz. opgeluisterd met ongeveer 25o platen, die
voor het meerendeel hier voor den eersten keer verschijnen. Geen wonder dat de uitgever aan de
uitgave van het werk de voorwaarden heeft verbonden dat de kosten voor 2 15 moesten zijn gedekt
alvorens er mede kon begonnen worden.
7 afleveringen zijn nu reeds verschenen en
bewijzen ons dat « Louvain dans le passe et le
present » de bovengenoemde werken waardig ter
zijde zal staan.
Met opentlijken en vriendelijken dank neemt dan
ook de Dietsche Warande de welwillendheid van
M. Aug. Fonteyn aan, waarmede hij een paar zijner
beste platen ter beschikking der Warande stelt
namelijk de beeltenis van Simon Wouters, de voorlaatste abt van Perk en die van het aloude kasteel
of den toren van den beroemden Jansenius.
Wij laten hier over deze twee platen eenige
woorden volgen.
Simon Wouters werd te Werchter, bij Leuven,
geboren den 9n Maart 1734. In 1757 trad hij in de
abdij van Perk. Na bij de hoogeschool van Leuven
den graad van Basselier in de H. Godheid bekomen
(I) Naar aanleiding van een artikel van Josephus Alb. Thijm, in

.de Dzetsche Warande van 1858.
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te hebben, werd hij, in zijn klooster, tot leermeester
der H. Schriftuur aangesteld. Vervolgens was hij
biechtvader en rentmeester der adelijke abdij van
den grooten Bijgaarde, boven Brussel. Den i I n Februari
1779 werd hij tot de hooge waardigheid van abt
van Perk verkoren, in vervanging van Franciscus
Genere, destijds overleden. Den 2 i n Maart daarna
werd hij gemijterd, door Joannes-Henricus graaf
van Frankenberg, cardinaal-aartsbisschop van Mechelen. Als abt van Perk was hij lid der Staten van
Brabant. Tweemaal was hij afgevaardigden bij dit
lichaam.
Wouters was een man van geleerdheid en karakter. Ten jare 1786 deed Joseph II, te Leuven, een
seminarie openen ter opleiding der jongelingen die
voornemens waren den altaardienst te omhelzen. Doch,
als genoeg bekend is, de beginselen welke in dit
sticht onderwezen werden, waren tegenstrijdig met
degenen onzer geestelijkheid. Wouters weigerde zijne
novitien er naartoe te zenden. Men bedreigde hem
met de opheffing zijner abdij. Hij bleef in zijne
weigering volharden. Den 4 n Maart 1789 werd Perk
vernietigd ; alles werd er openbaar verkocht. Doch
de abdij bleef niet lang gesloten : tijdens de
Patri otiek werd zij hersteld. Wouters kwam ill zijn
klooster terug den 16 n Februari 179o. Doch, de
ongunstige omstandigheden waarin hij zich had
bevonden, hadden zijne gezondheid gekrenkt. De
abt overleed, in de Refugie zijner abdij, te Brussel,
den 24n November 1792, oud 59 jaren. Zijn stoffelijk
overschot werd naar Perk overgebracht en in den
grafkelder der abten, onder het koor der kerk,
neergelegd. Zijn opvolger was Melchior Nysmans,
uit Vorst, in de Kempen, aangesteld in 1793, overleden te Perk in 181o.
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Te Perk bestaan er twee portretten van den
abt Wouters : het eene geschilderd door P.J. Verhaghen, het andere door Frans Jacquin. De schrijver
van Louvain dans le passe el dans le present bezit
een derde levensgroot portret van den abt, insgelijks geschilderd door Jacquin, loch geheel ander&
dan dat van Perk.
De abt Wouters schreef in onze moedertaal.
Twee vlugschriften over de opheffing zijner abdij
zijn er van hem in druk verschenen. Hij was tevens
groot liefhebber der schoone kunsten : Verhaghen,
Herreyns, Jacquin en anderen werden door hem
aangemoedigd.
Thans een woord over den jansenius-Loren.
In 1617 werd er te Leuven, in de voormalige
woning der aanzienlijke familie Uiten-Lieminge, op
de Sint-Antoonsplaats, een college geopend ter
vorming van geestelijken bestemd tot zendelingen
in Holland. Het droeg den naam van College der
Schoone Lieve Vrouw of der Hollanders. De beroemde
Cornelius Jansenius, later bisschop van IJperen, werd
er tot eersten voorzitter aangesteld. Hij was tevens
hoogleeraar van godgeleerdheid bij de hoogeschool.
In 1648 vroeg de geleerde aan het stedelijk bestuur
van Leuven de toelating tot het bouwen eener
studiekamer op een der torens van de eerste
bemuring der stad, welke zich verhief in den tuin
van het college en op den oever der Dijle. Zijne
vraag werd toegestaan q op conditie dat de stadt
sal blijven in hare gerechtigheyt nopende die proprieteyt, en die, in tijt van noode, te mogen gebruycken naer haer belieften D.
Jansenius deed de kamer bouwen en bewoonde
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ze gedurende al den tijd van zijn voorzitterschap,
dat is van 1618 tot 1624. Dit eenvoudig vertrek
bestaat nog in dezelfde gesteltenis gelijk de man
het heeft bewoond : men vindt er nog zijne alcove,
zijne tafel en zijnen stoel, een stoel gedekt in leder
met koperen nagels versierd. Het is op dien toren,
ver van het gewoel der menigte, dat de geleerde
de stoffen begon te vergaderen tot het opstellen
van zijnen Augustinus, den oorsprong van het Jansenismus. Geboren te Aquoy, in Vriesland, in 1585,
stierf hij te IJperen in 1638.
Men heeft toegang tot den toren en de er van
afhangende gebouwen, al in den stijl der XVII e eeuw
opgetrokken, langs den hof van het klooster der
dochters van Maria (sticht Paridaens), op Sint-Antoonsplaats.
Wij behoeven niet te zeggen hoe warm wij
van Evens werk aanbevelen, niet alleen voor openbare
boekerijen maar ook voor de bij,zondere verzamelingen van alien die belang stellen in de oude en

nieuwe kunstgeschiedenis der voormalige hoofdstad
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van het hertogdom Brabant.

ZEZEZEMEEZ
DICHTKUNST, LETTEREN.

Pc Nem ber Doubt.
OORSPRONKELIJKE NOVELLE
van LOUISE STRATENUS.
(Slot.) (1)

ET kleine, blonde Anneke had hare eerste Cornmunie gedaan; gedurende verscheidene dagen
had Aleida van Irmengarde zich met niets
anders bezig gehouden als het toebereiden van een feestje
ter dier gelegenheid voor het kind en hare makkertjes,
en daarna was alles even stil, even eentonig geworden
als te voren. De zomer was thans in het land, alles in
de natuur jubelde en juichte om haar henen, in haar
hart alleen bleef het even koud en somber als gedurende
den wintertijd. Met onuitputtelijk geduld bleef zij Karen
vader verzorgen, maar telkens moest zij terugkeeren naar
de torenkamer en daar, in hare eenzaamheid, het gebedenboek van gravin Geertruida opslaan, om kracht te
vinden op deze wijze het bestaan voort te zetten.
Op zekeren avond, dat zij langer dan gewoonlijk
de bladzijden had herlezen, welke zoolange verborgen
gebleven waren, trad zij aan het venster dat zij geopend
had, en haar het voile uitzicht op den oceaan gunde.
(1) Zie Dietsche Warande 1891, bl. 456 en vlg.
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De maan bedekte de zee als met een zilveren koningsmantel; millioenen sterven wierpen haar fakkellicht over
de sluimerende kust. De altijd rustelooze golven klaagden
slechts heel zachtkens voort ; twee zeemeeuwen vlogen
dicht langs het raam het nest te gemoet, waar zij den
nacht zouden doorbrengen. Alles ademde vrede en liefde
en nooit had de jonkvrouwe van Irmengarde zich zoo
eenzaam gevoeld.
« Is het dan toch werkelijk waar, gravin Geertruida,
dat plichtbetrachting ons over al het overige kan vertroosten? » mompelde zij zachtkens.
En het leven dier vrouw, voor wie deze toren gebouwd was, rees haar wederom voor oogen. Zij meende
haar daar ter plaatse te zien ronddolen, te vergeefs
trachtende het wegebbende leven te weérhouden, om
nog voor het sterven een woord van verzoening op te
vangen van hem, tegen wien zij nimmer had misdaan.
Zij was getroost heengegaan, omdat God het aldus
gewild had, zonder dat het beloofde land zich nog hier
op aarde voor haar had ontsloten ; thans, sedert eeuwen
reeds, waren de mysteridn van het bestaan voor haar
verklaard, en onwillekeurig fluisterde Aleida voort :
« Ja, het moet schoon en gelukkig wezen, daar
waar alles zich tegen ons keert , waar niets antwoord
geeft op de altijd wederkeerende vraag : Waarom ? Ziff
het raadsel op te lossen in heel den ootmoed van het
hart, en te spreken « Heer, gij weet alle dingen, gij
wist ook wat noodig was voor mijne ziel ! » Dial-boven is alles thans sedert tijden voor u opgehelderd,
maar reeds op aarde vroegt gij naar geene reden meer ;
naamt gij alles dankbaar aan uit de handen van uw
God en vader. 0 ! Dat ik uw geloof bezat; dat ik
mijn rusteloos gemoed tot bedaren kon brengen I »
Op dat oogenblik verschrikte zij een weinig van
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een getik aan de deur. Wat mocht dit beteekenen!
Nooit nog te voren had men haar in dit heiligdom
gestoord. Zou haar vader onwel zijn geworden? Maar
zij was nog geen uur geleden aan zijne zijcle geweest,
en hij had er nowt zoo gezond uitgezien. Misschien
was Anneke een ongeluk overkomen... Hare moeder
liet het kind dikwijls alleen thuis bij het lamplicht, en
hoe gemakkelijk kon de petroleum geen brand veroorzaken ! Haastig trad zij dan ook op de deur toe en
vroeg aan den knecht dien zij voor zich zag staan
« Wat is er voorgevallen? Heeft iemand mijne zorgen noodig ? D
« De graaf laat de freule verzoeken beneden te
komen, » klonk het antwoord; « er is bezoek. D
« Zoo laat op den avond? » vroeg zij ongeloovig.
a Ja, en daarom juist wilde mijnheer gaarne dat
de freule zoo spoedig mogelijk beneden kwam. Ik geloof
dat er eene logeerkamer in orde moet worden gebracht. »
Meer en meer verbaasd, haastte het jonge meisje
zich aan het bevel haars vaders te gehoorzamen, en
trad zij weldra de studeerkamer binnen, waar de grijsaard tegenover een jong mensch was gezeten, die terstond
bij Aleida's verschijnen oprees, en haar vol hartelijkheid
te gemoet trad.
« Wij zijn bloedverwanten, » zeide hij, « al is het
ook heel, heel ver vervvijderd ; maar ik doe mijne rechten
als zoodanig gelden, om u te vragen mij als een oud
vriend te willen behandelen. »
« Kindlief, » sprak de oude edelman, zich met
ongekende opgeruimdheid tot haar keerende : .« Ziehier
werkelijk een onzer neven : Hendrik van Wolfsheuvel.
Gij herinnert u toch dat mijne moeder dien naam droeg? »
« Ja, ik herinner mij dat zeer goed, » antwoordde
Aleida nog altijd zonder te begrijpen.
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Zij had, voor zooverre zij wist, nooit van dezen
reef hooren spreken ; doch zijne komst was haar zeer
aangenaam. Het bracht eene onverwachte afwisseling
aan, in hun anders zoo eentonig leven. Daarbij had,
hun bezoeker een innemend voorkomen; iets heerschzuchtigs misschien in houding en blik, maar dit
misstond niet in een man, en werd ruimschoots vergoed
door zijn fraaien, gullen glimlach, en de stout gebeitelde
trekken, welke zoo geheel in overeenkomst waren met
zijne hooge, krachtige gestalte.
« Gij zult er niets van begrijpen dat ik mij, nog
zoo laat op den avond, bij u durfde aanmelden, » ging
de jonge man voort, zich wederom in zijn leuningstoel
latende terugvallen, nadat ook zij plaats had genomen,
in een hoogen, gebeeldhouwden zetel naast haar vader.
« Er zijn echter verzachtende omstandigheden aan te
voeren voor mijne vrijpostigheid. Al sedert maanden
had ik het plan opgevat u dezen zomer een bezoek
te komen brengen; mijn grootvader en uwe grootmoeder
waren bloedverwanten ; mijne moeder was daarenboven
ook eene Irmengarde, doch van een zeer verwijderden
tak uwer familie. Zij raadde mij aan niet vooruit te
schrijven, vreezende dat ik dan eerder afgewezen zou
worden, dan wanneer ik mij op eenmaal vertoonde en
bewees niet zoo verschrikkelijk te zijn als men vvel
had kunnen veronderstellen. Vandaag eindelijk was ik
vrij aan mijn voornemen gevolg te geven, en had ik
den trein niet gemist die naar het Noorden loopt, ik
zou reeds omstreeks vijf ure hier zijn geweest. Vergeef
mij zoo ik u eenigszins ongelegen kom. »
« Dat is volstrekt het geval niet. Mag ik alleen
weten of gij hier denkt te blijven ? » antwoordde het
jonge meisje met hare gewone bedaarde vriendelijkheid,
die zoo geheel bij hare persoon voegde : « want in
dat geval heb ik enkele bevelen te geven. »
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« Niet alleen heden, maar ook morgen en zo olang
hij wil, is Wolfsheuvel onze gast, » sprak de grijsaard
voor hem; « haast u zooveel mogelijk, mijn kind,
met uwe huishoudelijke bezigheden. Ik heb u nog van
allerlei te vertellen. »
Zoodra Aleida teruggekeerd was, nadat zij zorg
had gedragen voor het in orde brengen eener slaapkamer,
en het toebereiden van eenig avondeten, ging graaf
van Irmengarde voort :
« Uw neef kon Been opdracht gekozen hebben die
mij aangenamer was. Stel u voor dat hij mij komt
vragen onzen naam bij den zijne aan te nemen. Zijne
moeder is daarop bijzonder gesteld, en ik voor mij
durfde nauwelijks meer op zulk eene groote vreugde
hierbeneden hopen. Sedert al de jaren dat ik tracht
mijn hart van het aardsche of te trekken, is het mij
niet mogen gelukken onverschillig te worden voor den
geslachtsnaam die zoovele eeuwen door vol roem door
onze voorouders werd gedragen, en hem te zien uitsterven was mij eene onophoudelijke droefheid. Nooit
heb ik aan de mogelijkheid eener dusdanige oplossing
gedacht , het kan niet anders of God zelf heeft mij
dezen laatsten troost willen schenken aleer ik heenging. »
Zelfs Aleida, hoe weinig zij zich gewoonlijk ook
om dergelijke zaken bekommerde, gevoelde zich blijde
gestemd over deze onverwachte uitkomst. Het was haar
lief te denken dat de naam van gravin Geertruida zou
blijven voortbestaan, dat er na haar nog andere Irmengardes dit slot zouden bewonen, en nadat zij daarover hare vreugde te kennen had gegeven, vroeg zij :
« Dus stamt ook gij van Herman van Irmengarde
of ? ))
« Van den somberen graaf? » luidde het antwoord,
* ja, zeer zeker. Mijne moeder bezit nog allerlei

DE STEM DER DOODE.

591

herinneringen aan vroegere familieleden ; ik geloof zelfs
aan hem, en het is een barer liefste droomen nog
eenmaal dit kasteel te aanschouwen. Als men haar
hoorde zou men wezenlijk aannemen dat de geest
zijner rampzalige echtgenoote bier nog altijd ronddoolt. »
« Als zij ooit hierheen komt, zal ik haar gravin
Geertruida's toren laten zien, n zeide Aleida zacht,
« haar schim heb ik nooit aanschouwd, maar haar
geest blijft daar voortleven, en ik ben overtuigd dat,
zoo ons ooit eenig gevaar bedreigde, zij daar zou zijn
om het te verhoeden. Zij was zoo goed dat het niet
anders kan of God heeft haar tot een beschermengel
aangesteld over ons huis, dat huis dat zij zoozeer heeft
lief gehad. D
Hendrik van Wolfsheuvel zette het gesprek over
dit onderhoud op de onderhoudendste wijze voort.
Niemand kon zoo aangenaam vertellen als hij, en de
uren verliepen zonder dat men er zich rekenschap van
gaf. In het eind k wam een bediende hen waarschuwen dat het souper gereed stond, en nadat de beide
heeren daaraan alle eer hadden laten wedervaren, scheidde
men tot den volgenden dag.
Graaf van Irmengarde was als tot geheel nieuw
leven ontwaakt. Hij gevoelde zich op eens weder verjeugdigd, zijn bestaan scheen hem niet langer doelloos
toe. Hij wilde zijn toekomstigen stamhouder in alles
inwijden wat slechts betrekking kon hebben op het
verleden van zijn geslacht; hem elke plek aanwijzen
waar nog de eene of andere geschiedkundige herinnering
aan verbonden was; kortom, het verblijf van den jongen man werd meer en meer gerekt, en hij zelf scheen
er slechts al te zeer genoegen in te vinden zich telkens
te laten overhalen nog NN at langer op Irmengarde te
vertoeven.
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Hij was betrekkelijk weinig in gezelschap met
Aleida. Haar vader nam hem geheel en al in beslag;
doch van lieverlede werd het het jonge meisje te moede
als verleende zijn bijzijn een ongekenden gloed aan
alles, wat haar tot dusverre rzoo droefgeestig en doodsch
was voorgekomen. Wanneer zij van het dorp huiswaarts keerde, nadat zij hare gewone armenbezoeken
had afgelegd, kon zij reeds reikhalzend uitzien naar het
oogenblik waarop zij zich bij hare beide huisgenooten
zou voegen om den avond gezamenlijk te eindigen onder
het maken van' wat muziek of het spreken over heden
en verleden, en wanneer Hendrik haar goeden nacht
wenschte, en hare hand langer dan noodig was tusschen
zijne vingeren klemde, vroeg zij zich af, nog altijd
zonder te begrijpen, hoe het mogelijk was geweest dat
zij zich bier niet altijd gelukkig had gevoeld.
Op zekeren avond dat haar vader allerlei familieregisters en portretten te voorschijn had gehaald, zeide
hij •
« Wanneer ik dood zal zijn, zult gij dit alles
krijgen, mijn jongen ; op voorwaarde echter dat gij
er op uwe beurt zorg voor draagt' al die documenten
wederom over te laten gaan op uw oudsten zoon.
Zoolang er een Irmengarde blijft leven, moeten al onze
geslachtsboeken en de verdere herinneringen aan ons
huis in zijne handen berusten. »
« Maar beroof ik Aleida daarmede van niets? b
vroeg de jonge man aarzelend.
« 01 Ik wensch haar niet jaloersch te maken, D
gaf de beer des huizes glimlachend ten antwoord : « en
zelfs, om haar te toonen dat ik haar niet bij u achterstel, geef ik haar reeds heden alles ten geschenke wat
de toren bevat. Zij rnag daarmede naar willekeur
handelen, en ik zal haar van nu af een zeker maand-
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geld schenken, waarmede zij, als zij dat wil, langzaam
aan, de kamers weder geheel kan laten herstellen in
den ouden stijl. Ik weet dat dit een van haar lievelingsdenkbeelden is, niet waar, mijn klein droomstertje? »
Het jonge meisje knielde neér aan zijne zijde en
kuste zijne gerimpelde hand.
« Gij zijt veel te goed, » fluisterde zij : « maar
gij zult u daarover niet te beklagen hebben. Gij ook,
gij hecht aan dat alles, en gij zult eens zien welk een
gebruik ik van dat geld zal maken. Te zamen zullen
wij dezen winter bestudeeren op welke wijze wij alles
van lieverlede weder kunnen terugbrengen tot zijn
eersten aanschijn, niet waar? »
« Dezen winter? » herhaalde de jonge man mistroostig : « Gij zijt onbarmhartig met nu reeds te
spreken over een tijdstip, waarop ik niet langer het
genoegen zal hebben op Irmengarde te vertoeven. Ik
vergeet slechts al te gaarne dat er op dezen zomer een
wreeder seizoen moet volgen. »
« Maar, zoo het stille levee in onze eenzaamheid
u niet al te zeer afschrikt, waarom zoudt gij dan niet
terugkeeren ? » vroeg de grijsaard.
« Ik hoop dat meermalen te doen ; maar daarom
mag ik toch niet vergeten dat mijn tehuis elders is,
en daar waar men zich zoo gelukkig gevoelt als ik
hier, zou men altijd willen blijven. Mijne loopbaan
roept mij echter van bier; de Wolfsheuvels zijn verre
van rijk ; ik moet nog een jaar studeeren, alvorens
gereed te zijn bij de diplomatie te gaan, en daarna
zal ik waarschijnlijk ver van Nederland gezonden worden. D
Aleida, die nog altijd naast haar vader knielde,
rees overeind, om den grijsaard niet te toonen hoe
pijnlijk haar gelaat opeens vertrokken werd. Zij gevoelde
eene smart waarvan zijzelve geen rekenschap wist te
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geven ; het was haar als greep haar een gevoel aan
van plotselinge verlatenheid; eene verlatenheid zoo groot,
alsof heel de wereld om haar heen in het niet verzonk
en zij alleen in haar toren werd gelaten, omringd door
niets anders als den onafzienbaren oceaan.
Er bleef iets treurigs hangen over de gesprekken
van dien verderen avond. Ook graaf van Irmengarde
scheen in weemoedige gedachten verdiept, en meer dan
eens gaf hij een antwoord dat duidelijk aantoonde hoe
verstrooid hij was. Men ging dan ook vroeger dan
gewoonlijk ter rust, en eenmaal in hare kamer gekomen,
poogde het jonge tneisje te vergeefs met de gewone
aandacht hare gebeden tot God op te zenden. Telkens
dwaalde haar geest af tot die eindeloos lange winterdagen, waarop zij zich wederom alleen zou bevinden
met haar vader, en ten slotte vroeg zij zich af, met
eene poging om te glimlachen, wat daar, alles wel
beschouwd, nog voor zoo verschrikkelijks in lag. Had
zij niet jaar op jaar aldus geleefd? Was het niet haar
lot aldus te blijven bestaan aan zijne zijde, zonder
andere vreugde als zijn ouderdom eenigen troost te
schenken ? Waarom kwam het haar op eens als zulk
eene foltering voor, wat haar tot dusverre slechts van
eene zachte, onbestemde pijn had vervuld?
Maar werd daar niet zachtkens aan hare deur
geklopt? Zij moest zich vergist hebben ; wie kon op
dat uur tot haar komen ? Maar toch, daar weerklonk
hetzelfde geluid, en van haar bidstoel oprijzende, riep
zij : « Binnen ! ».
Tot hare groote verwondering zag zij haren vader
voor haar staan.
Graaf van Irmengarde was bleeker dan gewoonlijk.
Zij meende zelfs het spoor van tranen in zijne oogen
te ontdekken, doch hij sloot haar vol teederheid in de
armen en zeide
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« Ik had u nog iets mede te deelen aleer ik slapen
ging, liefste. Zijt gij niet te vermoeid om naar mij
te luisteren? »
« Neen, o ! neen, » verzekerde Aleida, hem een
stoel toeschuivende en plaats nemende op een kussen
aan zijne voeten : « Is het dan zoo gehaast wat gij
mij te zeggen hebt, vader? »
« Ja, mijn kind, men moet nooit wachten om
eene dwaling te erkennen. Sedert eenige dagen heb ik
een zwaren tweestrijd doorworsteld. Al mijne sedert
jaren gekoesterde begrippen kwamen op tegen eene
overtuiging, die zich meer en meer van mij meester
maakte. Heden avond eerst behaalde zij de overwinning
en ik heb u dat aanstonds willen zeggen omdat ik
thans eerst gevoel u verongelijkt te hebben. »
« Gij, mij verongelijkt? n riep Aleida ongeloovig uit.
« Ja, » hernam hij ernstig, « en gij zult zoo
dadelijk inzien waardoor : het gezelschap van Hendrik
van Wolfsheuvel, dat mijzelf zoo aangenaam was, dat
ik zoo straks geheel ontstelde van het vooruitzicht op
zijn vertrek, heeft het mij het eerst doen inzien. De
mensch is niet bestemd om in de eenzaamheid te leven.
Zijn hart mag zich dood gewaand hebben voor elke
nieuwe genegenheid, het blijft voort kloppen in hem,
voortverlangen naar gehechtheid en liefde. 1k heb u
willen sparen voor elke droefheid des harten, maar u
daarmede tevens beroofd van al wat geluk beet. Neen,
mijne lieveling, gij moet niet veroordeeld blijven, na
mijn dood in deze ledige woning wort te blijven leven
als eene plant zonder zonneschijn. Nog is het tijd
mijne dwaling te herstellen, en ik kom u in alien ernst
vragen : hebt gij uw neef lief genoeg om zijne vrouw
te worden en op die wijze toch den ouden naam te
blijven dragen? 0 1 ik wil daarop niet aanstonds een
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antwoord. 1k beloofde Hendrik zijne voorspraak bij u
te zijn ; doch het denkbeeld moet u nog zoo geheel
nieuw voorkomen, en zoozeer doen duizelen, dat ik van
geen overiild besluit wil hooren. Ik laat u den nacht
om tot zekerheid omtrent uwe gevoelens te geraken.
Wolfsheuvel heeft mij beloofd dat, zoo gij toestemdet,
hij zijne loopbaan vaarwel zou zeggen, om zich voor
goed bier te vestigen bij ons, zoodat gij niet van uw
ouden vader zoudt behoeven te scheiden. Hij heeft geen
fortuin, maar wij zijn rijk genoeg om daar niet over
te denken. Al wat ik wensch is dat gij u zelve zuit
onderzoeken, en mij morgen uw antwoord brengt. Wilt
gij mij dat beloven?
En ziende dat zij spreken ging, sloot hij haar
teeder den mond en verwijderde zich, na haar nogmaals
aan het hart te hebben gedrukt.
Aan de hevigste gemoedsbeweging ten prooi, was
Aleida alleen achtergebleven. Duizenden stemmen verdrongen zich in haar binnenste ; maar boven al die
akkoorden weerklonk luide en jubelend het hooglied
harer ontwaakte liefde, waarvan zij thans eerst de taal
verstond.
Het werd middernacht en nog altijd was het haar
onmogelijk rust te vinden. Het werd haar te eng in
haar vertrek ; zij voelde zich door eene onweerstaanbare
kracht gedreven naar gravin Geertruida's toren ; daar,
ja daar zou haar hart tot kalmte wederkeeren, zou zij
God kunnen danken voor haar geluk.
Onhoorbaar, en zonder licht mede te nemen, want
zij kende geen vrees, gleed zij door de donkere, gewelfde
gangen, naar haar geliefkoosd oord , zachtkens ook
draaide zij den sleutel om, die den deurknop verving ,
maar op eenmaal bleef zij als versteend van schrik op
den drempel staan.
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Zij was niet alleen.
Midden in het vertrek stond een man, die een kistje
vol groote ouderwetsche goudstukken in handen hield ;
en de kaars die op tafel brandde vertoonde een gat in
den muur, dat zekerlijk de bergplaats was geweest waar
het ontvreemde verborgen had gelegen.
Aan vluchten dacht zij geen oogenblik. Werktuigelijk
deed zij zelfs eene schrede naar hem toe, en bij het
geruisch van haar kleed keerde hij zich vol ontzetting om.
Thans eerst begaven haar hare krachten, en moest
zij zich aan een meubel vastgrijpen om niet te vallen;
want zij had hem herkend. Maar reeds wierp Hendrik
van Wolfsheuvel zich geheel vernietigd aan hare voeten
en stamelde hij
« Vergiffenis, 01 vergiffenis ! Veroordeel mij niet te
hard. Gij weet het niet wat het zegt arm te zijn en
ten prooi te wezen aan de helsche foltering eener bekoring die plotselings opgekomen is. Ik vond in oude
familiepapieren het bestaan uit van dezen verborgen
schat, en wel op een oogenblik dat ik mij zoo
goed als verloren wist, zoo ik geen geld machtig kon
worden. Mijne moeder kon mij niet helpen, zij zelve
bent slechts het hoogst noodzakelijke om van te leven.
Ik zeide tot mijzelven dat het ter nauwernood een
diefstal was. Uw vader wist niets of van die som,
welke al sedert eeuwen onaangeroerd daar rustte. Gij
werdt er dus niet armer door. Ik heb met allerlei
dergelijke leugens mijn geweten in slaap trachten te
wiegen, en zoo kwam ik naar Irmengarde. Eenmaal
hier zijnde, kreeg ik u lief, Aleida, en kwam mijne
voorgenomen misdaad mij dag op dag, uur op uur,
afschuwelijker voor. Ik heb geworsteld en der verleiding
weerstaan tot heden toe; in het eind ben ik bezweken.
Thans weet gij alles, klaag mij bij uw vader aan,
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doe met mid wat gij wilt, ik kan geen zwaarder straf
ondergaan dan mij aldus vernietigd te zien in uwe
oogen. »
a Hendrik van Wolfsheuvel, » antwoordde zij,
met toonlooze stem, en terwij1 hare gansche gestalte
sidderde van bedwongen pijn, g gij hebt uwe moeder
lief, niet waar ? »
« Ja, dat zweer ik u, ^ sprak hij op een toon
van onmiskenbare waarheid.
« Laat dan, al ware het ook slechts uit medelijden
met haar, deze... daad de laatste wezen die u onteert ;
op die voorwaarde alleen zal ik zwijgen, en zelfs toelaten dat mijn oude, vlekkelooze naam op u overgaat.
Wat deze woning betreft, gij zult haar morgen
voor altijd verlaten, na mijn dood zal ik den toren
van gravin Geertruida laten sloopen; geen tweede maal
mag hij kans loopen ontheiligd te worden. Gij hebt
gehoord wat mijn vader dezen avond tot mij zeide

al wat zich tusschen deze muren be yond werd mijn
eigendom. Ik schenk u dus hetgeen gij wildet nemen.
Laat het u helpen een nieuw en beter bestaan te
beginnen. Vaarwel nu, ik wensch bier alleen te blijven
en wij hebben elkander niets meer te zeggen. »
E Niets meer? » smeekte hij. « 01 zeg dat niet.
Stel mij op de proef; geef mij vijf, zes, tien jaren om
door de toekomst het verleden te herstellen ; maar laat
mij u niet voor altijd verliezen.... »
« Tien jaren zouden niet kunnen herstellen wat in
den oogenblik verwoest werd, » antwoordde zij langzaam, en den blik afwendende; « ga thans ; ik beveel
het u, wij hebben elkander niets meer te zeggen. »
Den volgenden morgen trad Aleida van Irmengarde

de kamer haars vaders binnen. Zij was zeer bleek, doch
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hare oogen hadden eene -schoone, rustige uitdrukking,
ook al trilde er iets als een gebroken snaar in hare
stem, toen zij zeide
« Ik kom u mijn antwoord brengen. Alvorens een
besluit te nemen heb ik gravin Geertruida willen raadplegen, en de stem der doode heeft gesproken om mij
te zeggen dat gij gelijk hadt toen gij meendet dat elke
liefde slechts droefheid meébrengt. Ik wil het leven
alleen voortzetten tot het einde. Maar zoo gij uw kind
genoegen wilt doen, geef mij dan voortaan het kleine
Anneke bij mij. Zij zal mij helpen de armen en zieken
te vertroosten. D
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dIonoressen.
AARLIJK er was in den afgeloopen nazomer
gelegenheid voor alle standen der maatschappij, goede gelegenheid zich aan zijne
dagelijksche bezigheden te onttrekken, en onder voorwendsel van in een of meerdere congressen onontbeerlijk te zijn, familiekring en vrienden te laten
zitten en op reis te gaan, hetzij eigen beurs toereikend was de kosten te dekken, het zij men zich,
met eenen behendig uitgedachten kunstgreep, door
een of ander q Bestuur liet « afveerdigen ».
Het was of half Europa in rep en roer moest
worden gebracht door wetenschappelijke bijeenkomsten, die in den regel weinig vrucht dragen.
Wie zich wilde opwinden in socialistische denkbeelden trok naar New-castle of naar Erfurt, of
eenvoudig naar Brussel. Wie op deftige wijze de
rechtswetenschap wilde huldigen (!), begaf zich naar
Keulen, om in de « voorwaardelijke veroordeeling »
mede te stemmen, of vloog naar het hoogere protestantsche Noorden, naar Christiania, of naar het
katholieke Lyon.
Wie taal en letteren wilde te gemoet komen,
vond die verhandeld op 't Oostersch Congres te
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Londen, op het Nederlansch Congres te Gent, op
het letterkundig Congres te Neuchatel en op het
internationaal letterkundig Congres te Berlijn.
Wien het angst werd dat zijn lichaamsgestel
onder die bespiegelingen zou lijden, ging liever naar
het « Gezondheidscongres » te Londen, of naar de
medecijnmeesters en natuurkundigen te Halle, of
wel naar de verhandelingen over het buitenleven op
het landbouwkundig Congres te Amsterdam, of het
« geodatisch >> Congres te Florence.
Gevoelde hij zich in eene stemming van « braafmakerij, » zooals de Ned. Spectator zou zeggen, dan
kon hij zich laten stichten door de geschiedenis der
openbare zedelijkheid, op het Congres te Brussel.
En wilde hij dit alles niet, en voelde hij zich
te lui en te prettig, dan kon hij, met zijne mens
sana in corj5ore sano, vrij en frank het genot gaan
smaken der verhandelingen over oude kunstwerken
op het archeologisch Congres te Brussel, met de
goede gelegenheid om daarna het katholiek Congres
te Mechelen te bezoeken, waar geleerd werd hoe
men de al te oude kunstwerken moet verplegen,
in een bijzonder lokaal, « gelijk eenen zieke in een
gasthuis, \> en waar de voordeelen eener toonkunst
werden in 't licht gesteld, die beantwoordt aan de
eischen van den kerkdienst.
Zoo kon men zich dan langzamerhand in het
rijk der idealen verheffen (idealen : want onbekwame
zangers en organisten verrijzen steeds ongezien als
paddestoelen), en vol van deze schoone droomen
kon men zoo recht de verhandelingen van het Vredescongres (!) te Rome genieten, alwaar naar huismiddeltjes werd gezocht om den Europischen vrede
te verzekeren, zonder dat er aan gedacht of ten
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minste over gesproken werd, dat de ware vrede
en tevredenheid niet van buiten naar binnen, maar
van binnen naar buiten moet dringen. En is men
zoo ideaal of droomerig niet gestemd, dan kon men
te Wurzburg het middagmaal gebruiken met de
gasthofbezitters of waarden, die aldaar op hunne
wijze een Congres » houden.
Heden trachten wij onze lezers slechts eenige
oogenblikken langer bij de Nederlandsche Congressen
te laten verwijlen, en geven daarom het woord aan
onzen medewerker D r H. Claeys, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie, te Gent, en lid
van het hoofdbestuur van het Taalcongres.

#
Illef XXIe

-14!

RED.

thriantior4 E afticongro.

In vrede en vreugde heeft het XXIe Nederlandsch
Congres zijne plechtige en werkzame dagen geleid en
gesloten. Aan ernstige bedoelingen en besprekingen
was er zeker geen tekort; maar (gelijk het overigens
mag en moet zijn voor elk Congres, dat niet tot een
nauwkeurig bepaald en eng beperkt doeleinde wordt
bijeengeroepen, als luisterrijk verbroederingsfeest was
het Congres, te Gent gehouden, vooral merkwaardig.
De Nederlandsche Congressen hebben de eenheid
van spelling voor Noord en Zuid verwezenlijkt; zij
hebben de eenheid der Nederlandsche taal doen
erkennen en, tegen pogingen en stelsels die zij voor
haar schadelijk achtten, verdedigd — dit wel eens
misschien met al te driftigen iever en met wantrouwige eenzijdigheid.
Sommigen waren van gevoelen dat daarmee —
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de wenschelijke eenheid gevestigd zijnde — de zending der Nederlandsche Congressen ten einde was,
en het baarde minder verwondering dat een nieuw
bijeenroepen sedert jaren achterbleef. Doch wil men
den band der eenheid niet zien verslappen, maar
hem integendeel nauwer en vaster toehalen — het
geschikte middel daartoe ligt voor de hand in die
vriendelijke bijeenkomsten, in die plechtige levensbetoogingen, die wat gewonnen is bewaren en wat
nog te doen en te winnen blijft aanduiden en
veroveren. Om onze eenheid te staven moeten de
taal- en letterkundigen van Noord en Zuid gelegenheden treffen tot onderlinge kennismaking. Het is
te betreuren dat tot heden toe onze letterproducten
in Holland weinig gekend en gewaardeerd zijn en
dat er wederkeerig te onzent al niet zoo velen
zich op de hoogte houden van hetgeen dagelijks
in Noord-Nederland wordt geschreven en gedrukt.
Ver zijn wij nog van het samenleven eener onverdeelbare letter-republiek. Er zijn intusschen menigvuldige taalbelangen die niet dan door samenwerking
kunnen bevorderd worden. Wij zullen dus de Nederlandsche Congressen niet vergelijken met eene
vergadering die zou in zitting blijven na reeds het
laatste punt der dagorde afgewerkt is. Onze arbeid
staat nog immer voor een ruim veld. Zijn er zelfs
van wederzijde niet nog vooroordeelen te ontwortelen
en uit te roeien?...
Mochten de eerstkomende Nederlandsche Congressen er in slagen, voor uitspraak en schrijftrant
de eenheid te bewerken die voor de spelling bestaat,
zoo geraakte het eerste en voornaamste hunner taak
voltooid; maar daartoe is het noodig dat de richting
die men volgen wil, dat het punt waar men de
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aandacht en de studie van alien wil op samenroepen,
bepaald aangeduid weze.
Het was nu juist vijftig jaren geleden, sedert
1841, dat in Gent een taal-congres en taal-feest
werd gehouden. De voorboreiding, aan die bijeenkomst van Zuid-Nederlandsche geleerden gegeven,
maakte dit Congres zeer practisch en vruchtbaar.
Het gold wat destijds genoemd werd de enkelvokaalspelling en deze, niettegenstaande het verzet van
aanzienlijke taal-maatschappijen, triomfeerde en mocht
van lien dag of als algemeen aangenomen en gevestigd aanschouwd worden.
Nu bestaat er een bestendig comite, dat, bij elk
Congres benoemd, op zich neemt het aanstaande
Congres te beleggen en voor te bereiden. Later
neemt de Inrichtings-comrnissie de nadere bepalingen
en de regeling der feestelijkheden op zich. Doch van
het bestendig Komiteit kan de vingerwijzing verwacht
worden die eenig bijzonder oogwit aanduidt , er kan
gevraagd worden naar de best geschikte middelen
om het vastgesteld oogwit te bereiken, terwijl nu,
in eene zeer veel omvattende lijst, al datgene wordt
geplaatst wat elke deelnemer naar zijn eigen lust
en inzien verkiest aan te brengen.
Dan kan er ook op gewezen worden dat de
algemeene vergaderingen als feesivergaderin,gen de
belangstelling moeten verdienen, als feesten van
welsprekendheid, fetes oratoires. Aan de behandeling
van enkele vraagpunten, door de bereiding van het
Congres zelve opzettelijk op den voorgrond geplaatst,
bijv. aan een verslag over den toestand der bewerking
van het groot Nederlandsch Woordenboek, komt
buiten twijfel eene spreekbeurt op de algemeene
vergaderingen toe, maar het staat even buiten
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twijfel dat men of te rekenen heeft met de verwachting van het uitgelezen publiek dier vergaderingen,
gretig naar het woord, in dicht of proza, der mannen
van hoogklinkenden naam. Hoort men niet honderdmaal, voor elk Congres, de vraag gesteld : q Laten
deze en gene zich aankondigen, — zich opschrijven
als sprekers? Krijgen wij eene redevoering van X.
te hooren ? Geeft Z. een gedicht ten beste? » Ja,
hebben wij gevierde redenaars en dichters in ons
Pantheon van levenden, men late niet na die uit te
noodigen. De algemeene vergaderingen willen een
opwekkend en opluisterend woord vernemen. Het
is eene teleurstelling als men een uur school geeft
waar een uur kunstgenot verwacht wordt.

f
Om dus onder dit opzicht voor het Congres van
Gent het wenschelijke te bekomen, deed Professor
Fredericq een omreisje in Holland, ging er ons
taalfeest bij de geleerden en letterkundigen aanbevelen en mocht bij zijne terugkomst de bijtreding
melden van d i e mannen wier naam instaat voor
succes en degelijkheid.
Van de heeren, die te Amsterdam tot leden van
het bestendig comite genoemd waren, bleven, met
den beer Fredericq nog de heeren Jan ten Brink en
Max Rooses voor den arbeid. De dood had de taak
uit de handen der anderen weggenomen.
Herhaalde malen en dringender steeds werd den
heer Fredericq gevraagd voor wanneer men de uitnoodiging tot een Congres te Gent mocht hopen.
Hij dus, met toestemming zijner beide medeleden,
droeg het geleide der inrichting op aan Jhr. de Maere
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Limnander, den edelhartigen edelman, die, op elk
gebied, de belangen van den Nederlandschen stam
behartigt, en die, met zijne kracht van volharding,
met zijn kloek verstand en helder doorzicht, met de
heusche en minzame handelwijze die aller vertrouwen
wint, al wat hij behartigt ten gewenschten einde
brengt.
Uit mannen, die rechtzinnig meewilden, was
welhaast een voorloopig Komiteit saamgesteld, dat,
door de algemeene vergadering der bijgetreden
taal- en letterkundigen, ten stadhuize van Gent
gehouden, volledigd en in zijne bedieningen bekrachtigd werd.
Naast Prof. Fredericq ieverde Mr Obrie, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, de
hartstochtelijke beminnaar der moedertaal, de overtuigde voorstander der Nederlandsche Congressen.
Hij ook leg-de eene vlijt aan den dag die in en
buiten de regelings-commissie naar verdienste hoog
gewaardeerd werd.
In de laatste tijden had de geleerde beer de
Ceuleneer, hoogleeraar aan de Gentsche hoogeschool,
zich doen kennen als een voornaam verdediger onzer
taalrechten en was hij der vooruitstrevende Vlaamsche jeugd een leidsman geworden die op onze
Landdagen de jonge strijdkrachten wist aan te moedigen en te richten. Aan de voorbereiding van het
Congres bewees hij gewichtige diensten.
Tot alle medewerking gestemd, was de dichterlijke geus Julius Vuylsteke een der eersten de
regelings-commissie bijgetreden. Sinds ruimen tijd
werd er weinig van hem vernomen. En toch, hij,
die eens in de rangen zijner jonge makkers dien
machtigen weerklank wekte toen hij hun toeriep :
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<< 't Zal wel gaan », moet weten dat het « niet kan
gaan » als de rijkst begaafden zich te vroeg aan
den dienstplicht onttrekken. Bij deze gelegenheid
liet hij zijne bekwame hulp niet ontbreken.
De bontkleurigheid van het inrichtings-comite
werd met eene hooge tint te meer verrijkt toen ook
een Gentsche pastoor werd bijgeroepen.
Nu, onder q de zon der verdraagzaamheid, die
niet door een enkel wolkje » betrokken werd, gelijk
Jonkheer de Maere met genoegen zei en herhaalde,
schikten zich de verscheidene en zeer van elkaar
verschillende kleuren tot volmaakte harmonie. Ach!
waarom verhinderen onze verdeeldheden de broederlijke toenadering van velen die antlers zoo bekwaam
waren om voor groote gem eenzame belangen naast
elkaar te strijden? Waarom ook verbitteren wij zelven ons hart en ons leven?
Het was de heer Minnaert die, in eene vriendelijke bijeenkomst, deze gemoedelijke klacht uitte.
Werd zijne edele en welsprekende redevoering voorgedragen buiten het programma, in een beperkten
kring van Congres-leden, toch hopen wij dezelve in de
handelingen van het Congres opgenomen te zien.
Zij spreekt een waar en rechtzinnig woord, in verheven taal.
De verdraagzaamheid, die de inrichting van het
Congres bestuurde, had, als het ware, haar eigen feest

in den prachtigen stoet die de Congresleden aan de
Zuider-statie afhaalde en ten stadhuize geleidde
al de genootschappen der stad, hoe vreemd aan
elkaar door richting en denkwijze, hadden eendrachtig hunne vaandels ontrold. Hoe weinig men in
Noord-Nederland van soortgelijke betoogingen weet,
ons plechtig verwelkomen, zoo hartelijk, baarde bij

6o8

CONGRESSEN.

onze gasten veel meer voldoening en genoegen dan
bevreemding : zij hebben hunne dankbare tevredenheid dienaangaande levendig uitgedrukt.
Het Congres, in zijn geheel, heeft den gewonen
weg gevolgd : dezelfde vorstelijke bescherming,
dezelfde ministerieele gunst, dezelfde vertegenwoordiging der regeering en der geleerde lichamen, (I)
dezelfde welwillendheid der overheden en besturen,
dezelfde gezellige bijeenkomsten 's avonds, dezelfde
vrije toegang tot al wat de stad merkwaardigs in
haren schoot besluit, feestelijkheden van denzelfden
aard, en in de werkzaamheden, de afdeelingen, de
dagorde, ook al datgene terug wat bij ondervinding
goed gebleken was, maar dit alles zoo ordelijk en
zoo schitterend als ooit te voren, en — sneer schitterend
dan ooit te voren de feestavonden van koninklijke
pracht, aangeboden door den heer Gouverneur van
Oost-Vlaanderen, den heer Burgemeester der sfad
Gent en Jhr. de Maere Limmander. Met dit laatste
feest ging een concert van oude Nederlandsche liederen saam, die, geschikt door den heer Flor. van
Duyse, werden uitgevoerd onder de leiding der
heeren Nevejans en Van der Gracht. Ongemeen
groot succes, en welverdiend.
Het ware onmogelijk de werkzaamheden van
het Congres om een vast middenpunt saam te trekken : over algemeene taalbelangen en letterkundige
onderwerpen handeklen de heeren De Beucker, die,
nooit ontmoedigd, nog steeds den jeugdigen levensstraal in het oog, de jonge vlijt in het harte draagt;

(1) Voor de Belgische regeering de heer Van Droogenbroeck,
voor de Hollandsche Dr Schaepman ; voor de Kon. Vl. Academie
Dr De Vos.
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Mac-Leod, Van Eyck met eene zeer practische voordracht : De noodzakelijkheid eener beschaafde taal in
het dagelijksch leven ». Laat ons te dier gelegenheid zeggen : willen wij ons niet bekeeren van onze
boersche taal, wij zullen nooit de hoogere standen
bekeeren tot de moedertaal, en - nooit het recht
hebben met verontwaardiging op te staan tegen het
gehate signum der onderwijsgestichten ; Van Blaricum,
een Noord-Nederlander; Dr. Kalif (Amsterdam) die
naar de studie der taal van Vondel terugwijst, en die
over den grooten dichter handelt, met eene bevoegdheid en eene meesterschap waar wij zelden de weerga
van aantroffen ; Koster (Doetinchem); P. Alberdingk
Thijm, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, die den weg aanwees ter veredeling van
het tooneel; Taco de Beer ; Dr Schaepman die zijn
krachtig en geestig woord tusschen meer dan eene
bespreking wierp; Tsjoen; Laurillard, dien wij een loflied
aan het Nederlandsch Woordenboek op zeer eigenaardige wijze hoorden neurien, Quack (Amsterdam)
van wiens optreden men de hoogste verwachting had
opgevat en die, in zijne knappe redevoering en zijne
verheugende mededeelingen over het Woordenboek,
de verwachting ten voile beantwoordde;
Over bijzondere vraagstukken en studien, spraken

de heeren Sabbe, die het bestaan onzer helden De
Coninck en Breidel als historisch handhaafde tegenover
dezen die hen in het rijk der legende verplaatsen. Onze
meening is dat men in die figuren, gelijk zij in den
volksgeest door Conscience geprent staan, de vaderlandsche gedachte, het episch ideaal van het Vlaamsche
y olk moet beschouwen. Z66 leven zij, onsterfelijk,
in hoogere waarheid dan historische nauwkeurigheid;
of, omgekeerd, zoo leeft in hen de geest van ons
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yolk. Om den wille van het historisch nauwkeurige kan
zulks nooit betreurd worden. Wat het verbeeldingsvermogen eener natie schept en vormt of opneemt
en aankleeft, dat ook is afzonderlijk na to gaan als
zijnde van diepe historische beteekenis. Men zoeke
daarbij het uitgangspunt van 's yolks verbeeldingswerk, zoo men wil, of den historischen grond, maar
niet met de naIeve bedoeling, eene geschiedkundige
fout verbeteren, als hadde het dichtende yolk zich
om de feitelijke juistheid bekommerd of zich vergist.
(Doch, zoo geraken wij buiten het besprokene.) Nog
kwamen Vercouillie, met « Zuster Hadewijn », en Deflou,
met « Anna Byns », twee geleerde en belangrijke studien; de Lille; Feith (Groningen); Jan Broeckaert, de
onvermoeibare navorscher op het veld onzer gemeentelijke geschiedenis; Prof. Spruyt (Amsterdam) met
eene geleerde les over midden-Afrika; Dr. Remouchamp; Bultijnck, die zijn lievelingsonderwerp « het
volkslied besprak ; Moes (Amsterdam), wiens Iconograthia Batava de beste aanbevelingen verdient;
Gravenhage); Leonard
Vorsterman van Oyen
Willems, enz.
Over onze eigene Vlaamsche toestanden spraken de
heeren Pauwels, De Visschere, van den Weghe, Meert,
Max Rooses; laatste met eene zeer betwiste, naar ons
oordeel niet alleszins ongegronde stelling over het
aanleeren eener tweede taal in het lager onderwijs :
juist als men door het voertuig eener reeds gekende
taal, aan het alles opslorpend geheugen van het kind,
bij de eerste ontwikkeling zijner verstandsvermogens,
talrijke kennissen zou kunnen aanbrengen ; als men,
tot de vertolking zijner eerste indrukken, het kind
in zijne moedertaal zoo spraakvaardig zou vinden,
werkt men die vrije uitdrukking tegen, geeft men
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de beste uren aan het gebrekkig aanleeren eener
vreemde taal, en laat men de ontwikkeling van hart
en geest, die in eigen spraak zoo ras en zoo zeker
vooruit zou gaan, hinken tusschen twee talen.
Willem Rogghe, Plancquaert, Pol Anri, Pallemaers,
enz, traden verder op.
Over verbroedering en samenwerking van Noord
en Zuid, hoorde men de heeren Obrie, (eenheid in de
rechtstaal) altijd keurig en nauwkeurig ; De Decker
(Temsche) ; De Roever (Amsterdam) ; Van Acker; Huf
van Buren; Robbers; Geiregat; Viljoen ; Odilon Perier;
van Zuylen ('s Gravenhage); Jan ten Brink; enz.
Laatstgenoemde had van Zuid-Nederland zoo
teedere liefdeverklaringen voor Holland gehoord, dat
hij een welkomen voorstel dacht in te brengen met
te vragen dat het woord « Vlaamsch » in alles en
overal vervangen worde door « Nederlandsch ».
Wij belijden de eenheid der taal. Hollandsch
en Vlaamsch? Neen! het gene Nederlandsch. Het
woord « Vlaamsch » zal echter voortleven hij
het Vlaamsche y olk. En waarom niet? Mij dunkt,
verwierp ons yolk zijn ouden naam van « Vlaamsch »,
dat zou het niet doen om zich zelven « Nederlandsch » te doopen . Men rekene mee dat
« Vlaamsch » een eigennaam is van groote glorie. Toestanden verders, die alleen bij Zuid-Nederland zich
bepalen, te ontmaken van hun eigen geographischen
en historischen naam, ware onzin. Zoo : « Vlaamsche
Beweging », nooit « Nederlandsche ».
Al wat Zuid-Nederlandsch is , zoohaast het
beschouwd wordt als bestaande in het Rijk Belgie,
beet onvermijdelijk « Vlaamsch », omdat het Rijk verdeeld is in Walen en Vlamingen. ZOO de gevestigde
spraakwijze. Anders gezeid : het Belgische, dat tot de
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Nederlandsch sprekende gewesten uitsluitend behoort,
wordt, tot onderscheiding, tegenover het Waalsche,
e Vlaamsch » genoemd.
Die bemerking, door Dr Schaepman toegepast
op de besprokene « Vlaamsche Beweging », heeft
een half-dozijn onzer Franschgezinde gazetten in
verontwaardigden toorn doen opschieten : het congres
van Gent had dus « zwijgende laten voorbijgaan, derhalve zwijgende goedgekeurd », de verklaring « dat
de Vlaamsche Beweging gericht is legen de Walen »...
Dat werd geschreven en dat ongelooflijke werd
geloofd!
Het aanduiden der voornaamste sprekers doet
blijken dat het gedenkboek van het XXI e Nederlandsch Congres aanzienlijke namen heeft aan te
teekenen. Wij noemden ze niet alien, maar dat zal
ons wel niemand euvel duiden, daar wij zelfs over
sommigen zwegen die op den eersten rang schitteren : Dr Acquoy, Nicolai, Dr Te Winkel, Pol de
Mont, Dr Kluyver. Het was immers ons inzicht

niet, een algemeen verslag te leveren, hoe graag
wij ook elke vergadering en zitting hadden besproken,
aan elk voorzitterschap en elken voornamen redenaar
in het bijzonder de verdiende hulde gebracht, de
geestdrift vermeld die de intrede van den heer Gouverneur de Kerckhove d'Exaerde en van den heer
Minister De Bruyn begroette en hunne hartelijke
woorden toejuichte, de deelneming en de bewezen
diensten onzer volksvertegenwoordigers de Smet-de
Naeyer, Van Cleemputte, Begerem, Eeman herinnerd,
met een dankbaar woord ook aan Senator Lammens,
den hoogst verdienstelijken man, dien wij onzen
medestrijder voor de groote Vlaamsche volkszaak
mogen noemen, en vooral een waar genoegen zou
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het ons geweest zijn uit to weiden over de plechtige openingszitting waar Jhr. de Maere die meesterlijke rede uitspraak in welke de geschiedenis van
onzen strijd en onzen vooruitgang sedert 1849 met
vaste en bedreven hand is geschetst.
Een volledig verslag werd gegeven door het
Fondsenblad wiens bekwame pen zich door hare
bewonderenswaardige vlijt en juistheid, andermaal
hoogst verdienstelijk maakte.
Drie woorden besluiten den algemeenen indruk
van het Congres : alles is opperbest vergaan!... Eer
en lof aan de Maere !... Tot weerziens in Arnhem!...

+

H. C.

eubQtitifiunflig Confirm ft )3rit88si.
In Aug. 1.1. werd het 7e Oudheid- en geschiedkundig
Congres van de Federation des socieye's arche'ologiques, door
de Societe d'arche'ologie van Brussel ingericht, aldaar gehouden.
De ministers Beernaert en de Burlet vereerden het
Congres met hunne tegenwoordigheid.
De heer Goblet d'Alviella, de tijdelijke voorzitter, herinnerde in zijne openingsrede aan hetgeen door vele oudheid- en geschiedkundigen, namelijk door Kervyn, de Laveleye, Piot, Poullet, van Bemmel, vander Kindere, enz. op
het gebied der kunstgeschiedenis, door De Bruyn, Reusens,
Saintenoy, Schayes, Schoy, enz., op dat der penning- geslachten wapenkunde enz., door Cumont, de Nahuys, de Raadt,
de Witte, de Chestret, Monseur, Serrure, enz. enz. is
geleverd.
Twee boekdeelen, bevattende een uitgebreid overzicht
(verslagen) der vraagstukken welke op het congres zouden
behandeld worden, waren 1 a n g t e v or en aan de leden
toegezonden.
De daarin voorkomende Rapporten waren op verzoek
der besturende commissie door verschillende mannen van
het vak opgesteld. De behandelde onderwerpen welke bij
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de meeste belangstelling wekten zijn :
Overzicht der kasteelen in Brabant en Limburg (Wauwermans), De schilderkunst 1766r de van Eycken (Edg. Baes),
De geschiedenis der ceramiek (Alb. Evenepoel), De munten
van Karel V (Graaf-M. Nahuys), De kopergieters (Herward),
De dwergen enz. (Em. Varenbergh), De Mithra (Id), De
Speeltuigen, voor 1500 (Edm. Vander Straeten), De oudste
liefdadigheidsgestichten (Alberdingk Thijm), Tumuli (Hagemans), de Dialecten (Schweisthal), De Franschen in Brabant
(Behault de Dornon, et Alf. de Loe), De bronseeuw (B0
de Loe), Volkstypen (Houze), Gallo-rom. epigraphie (Henault),
Onjuiste wapenschilden (Th. J. de Raadt), Bouwsteenen en.
marmer (Rutot), de Reuzen (Diericx de ten Hamme), Gallogerm. kerkhof te Thuillies (D. Van Bastelaer), Bibliographie
der krijgsgeschiedenis voor 1628 (P. Combaz).
Op het Congres zelf konden de meeste vraagstukken
niet behandeld worden. Vele schrijvers hadden van het
woord afgezien, om plaats in te ruimen aan zulke vragen
bij wier behandeling men op een groot getal personen kon
rekenen.
Achtereenvolgens kwamen nu de volgende vragen voor :
Op het voorhistorisch gebied bewoog zich de heer
Rutot, door eene verhandeling aantoonende dat de oudste
overblijfselen der menschelijke nijverheid die tot nog toe
wedergevonden zijn, in het bekken van Bergen in Henegouwen voorkomen.
De heer Casimir Ubaghs droeg eene verhandeling
voor over de romeinsche kannen en bronzen voorwerpen, in
hollandsch Limburg gevonden. Baron v a n Lo e gaf een
verder overzicht van de talrijke plaatsen alwaar bronzen
voorwerpen opgegraven zijn.
De heer Amaury de Ghellinck, van Elseghem
droeg eene studie voor over de oorzaken der Burgondische
oorlogen.
De heer S err ur e stelde het bij een brengen van een
gallisch glossarium voor.
De heer Van der Kind eren behandelde den oorsprong
der advocati, les voue's, les avoue's en de heer Van d er
H a e g en de geschiedenis der vertegenwoordigende vergade Dietsche Warande

deringen in de Nederlanden.

In zake van Folklore sprak de heer D i er ix d e t en
Hamme wijdloopig over de Reuzen en hunnen oorsprong,
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de heer M o n s e u r over verschillende soorten van ketterij
en bijgeloof.
Ter gelegenheid der bespreking van christelijke oudheid
en kunst was het belangrijk te vernemen dat de heer d e
Bur 1 et, minister van Binnenlandsche zaken, beloofd heeft
eene bijzondere wet te zullen geven ter bescherming van
oude rationale gedenkteekenen. De heeren Wauwermans en
S a int enoy wezen bij deze gelegenheid op de menigte
dwalingen, welke bij de herstelling van monumenten worden
begaan. Ook geeft de heer Wauwermans een merkwaardig
overzicht der geschiedenis van het Gravenkasteel te Gent.
Op kunstgebied vinden wij verder den heer Edgar B a e s,
sprekende over den geest der Nederlandsche schilderkunst,
v6Or de vijftiende eeuw.
De heer D es tre e deed van zijnen kant een aantal
voorwerpen van beeldhouw- en schilderkunst kennen, vooral
dezulken die tot de Brabantsche school behooren en tusschen
de XI e en de XVI e eeuw in 't leven werden geroepen.
De heer J.-F. C o 1 fs sprak over den samenhang der
verschillende landen, betrekkelijk de gothische bouwkunst,
heeft De spreker daarover een groot werk in vier boekdeelen
geschreven ; daarvan zijn reeds drie deelen verschenen.
De heer Cloquet verdedigde, gelijk bij andere gelegenheid, de « Doorniksche kunst ». De heer S a i nt enoy
gaf belangrijke opmerkingen omtrent het gebruik van gebakken steen en het verdwijnen daarvan v6Or de 18e eeuw,
in de provincie Brabant, zonder dat men de oorzaak daarvan kon ontdekken.
De heer Neve behandelde nog den oorsprong der
gothische bouwkunst.
Op het gebied der toonkunst had Edmond Vand er
S t raet en eene verhandeling ingezonden over de verschillende
muziekinstrumenten, welke vOOr de 15e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden gebruikelijk waren. Doch eene ziekte belette
den schrijver de voordracht te houden.
Over zoogenaamde « kunst-nijverheid » (een woord wat
wij verafschuwen, als onzinnig) werd nog gehandeld door
den heer B e q u e t (geschiedenis van den brandsteen e'maillerie), H enrard en Destree (kopergieterij), enz. Baron de
Baye (frankische goudsmeekunst), Van Bastelaer (de
teekeningen op de frankische vazen), Th. J. d e Raadt (de
druiventeelt in Brabant), en ten slotte nog eens de Baron
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de Bay e, over oudheden der 3e en 4e eeuw in OostenrijkHongarije.
Wanneer wij bier nu nog bijvoegen dat de Minister
de Burl et en de heer So mzee hunne zalen met groote
voorkomenheid ter ontvangst der Congresleden bereid hadden, en vooral dat de leden in verschillende groepen
eenige voorname monumenten der provincie Brabant hebben
bezocht, zal de lezer een flauw begrip krijgen van de belangrijkheid dezer bijeenkomst, alwaar ongelukkiglijk nog een
aantal oudheid- en geschiedkundigen van Belgie en de aangrenzende streken werden gemist, en bijzonder een der stichters, de voormalige voorzitter, graaf Maurin Nahuys, wegens
ziekte belet, alsmede Karel Piot, Reusens, Van Even, enz.
RED.
ontbraken.

#
Congro Uan IlleOsten.
TOONKUNST.
Redevoering uitgesproken in de afdeeling voor kerkmuziek door den heer Edgar 7inel (1), Opzichter
der Staatsmuziekscholen en Bestuurder der Kerkmuziekschool to Mechelen.

Als voorzitter van genoemde afdeeling zegt de heer
Tinel, even geestig als bescheiden, dat hem waarschijnlijk de
eer van het voorzitterschap is toegekend om in eenen armstoel uit to rusten van de vermoeienis welke hem de oefeningen van zijn oratorio (Franciscus) heeft gekost; het werk
zou namelijk 's avonds ten gehoore worden gebracht (Zie
verder hierachter Den Omroeper.)
Nadat de voorzitter zijne hoorders welkom heeft geheeten, bespreekt hij de aangeboden verslagen en de opstellers
daarvan, niet twijfelende of, na den afloop van het congres,
zal men kunnen zeggen dat het vraagstuk der kerkmuziek in
Belgie weder eenen nieuwen stap tot de oplossing heeft
gedaan.
De spreker geeft vervolgens een overzicht van de vragen
die aan de dagorde zullen worden gesteld :
(I) Studie over zijne werken en beeltenis van Edgar Tinel in de
volgende aflevering.
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1° De kerkelijke Wait ten opzichte van de gewijde
muziek. Hij wijst er op dat de « Societe de S t Gregoire »
eene vereeniging is van mannen die door hun voorbeeld leeren hoe de gestelde voorschriften moeten worden
toegepast.
De cijfermuziek komt juist van pas om het onderwijs te
ondersteunen.
De gregoriaansche zang is niet antlers dan de grondslag
der bedoelde wetgeving.
Deze zang is onsterfelijk, hetgeen wel bewezen wordt
door den ondergang van zoovele soorten van muzikale schrijfwijzen, de muziek der toekomst niet uitgezonderd, waarvan
het bestaan door hare vroegere warmste voorstanders, zooals
Nietzsche en Pudor, wordt bedreigd.
De tweede vraag handelt over het onderwijs der toonkunst in de scholen ; wij moeten den onderwijzers doen weten
I° waarin eigentlijk goede muziek bestaat; wat men verstaat
door eene kunstvolle uitvoering, en wat er te doen is om den
smaak te vormen.
3° zal er gehandeld worden over de middelen die de
dagbladpers client te bezigen om de goede kerkmuziek te
begunstigen. Het ware te wenschen dat de dagbladschrijvers
in de kennis der liturgische muziek wierden binnengeleid, om
beter te verstaan wat de toestand is der gewijde kunst; want
zij moeten er aanspraak op kunnen maken in zekeren zin
de opvoeders te zijn van het yolk.
Wat de kerkmuziek in het algemeen behoort te zijn is
dikwerf genoeg door verschillende pauzen en concilien herhaald, die voorschriften in praktijk te brengen is onze taak;
overigens is het gebied van de schoonheidsleer van het onderwijs vrij, open en zonder grens.
Uit de vrijheid der meeningen ontspringt het licht. —

*
Dat de afdeeling de waarheid van dit alles heeft erkend,
Of daardoor weldra de bedoelde « stap v
zal in 't oog vallen, is eene andere vraag.
RED.
is zeker en vast.

gonarant44004
SCHILDER-, BEELDHOUWKUNST, ENZ.
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Xnfturrpen, te

na ben ibmer uan 1891,
door A. DE TICHELER.

AD de Dietsche Warandier, in plaats van
mij een vriendelijken (?) dwang op te leggen, in
de muffige studeerkamer meerdere bladzijden
treurig zwart op wit te pennen, mij eenen Mephistophischen vliegmantel toegezonden, dat ik van Gent
naar Agram, van Antwerpen naar Munchen, Praag
en Berlijn zweven mocht, om te zien wat er in de
zalen der kunst en der... staatkunde gebeurt, en
had hij mij als reishoed eene Tarnkabj5e geschonken,

om ongezien de harten van alien te doorlezen, die
een jaar lang zwoegden om deze « kunstmanifestatien »
voor te bereiden... ik zoude dan de waarheid wat
gemakkelijker nabij kunnen komen, en wat klaarder kunnen spreken dan ik het thans vermag, nu
niets anders mij bekend is dan de buitenzijde van
het gevolg veler pogingen en... geheime streken.
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Waar men henen schouwt, men vindt overal
van de eene zijde de staatkunde (dat is, met andere
woorden, den nijd, de heerschzucht), van den anderen
kant de winzucht als brieschend tweegespan van
den wagen der Schoone kunst.
Te Praag en te Agram zegevierde openlijk de
politieke beweging over de kunstuiting. Niet den
vruchten van kunst of nijverheid golden aldaar de
luidruchtige « Zivio's
In de tentoonstelling te Agram werd de Vereinler
Starcevic op de schouders door de zalen gedragen,
alsof het tentoongestelde alleen diende tot yolksdemonstratie.
In Berlijn onthielden zich alle geboren Franschmannen zorgvuldig de hand te reiken aan de
kunstenaars anderer landen. De vreemde inzenders
uit Parijs werden daarop zooveel mogelijk buiten
Europa gesloten, en bij Amerika ingelijfd. Bijna
tachtig Fransche kunstenaars (ten minste velen der
jongeren) zonden hunne werken naar Antwerpen,
waar de ruimte nog gedeeltelijk door bekende, oude
werken werd aangevuld.
« Welnu, vriend Adam? » sprak ik tot eenen
ouderen vriend, die mij helpen zou op de hoogte
te geraken van datgene wat hij alleen en niet ikzelf
had gezien. « Welnu ? » antwoordde hij op juist
denzelfden vragenden toon. « De negentiende eeuw
schijnt uit te gaan met eenen afkeer van tentoonstellingen; en dat is ook maar beter. »
« Een afkeer?.. Vloeien ze dan niet over, op
zes, acht plaatsen van Europa tegelijk? D zeide ik
lachend. « Maar inderdaad, men zal verstandiger
worden en van deze lessen gebruik maken, om
voortaan eenen anderen weg in te slaan. Die weg
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is te vinden door het geregelder inrichten van
bijz on d er e tentoonstellingen, van hoogstens veertig of
vijftig schilderijen van eenen en denzelfden meester.
Dan krijgt men eenheid en harmonie, dan wordt de
zaak genietbaar en nuttig, en geeft geen galerijkoorts.
De i 2° zaal te Antwerpen, met uitsluitend werken
van Verlat behangen, is eene voortreffelijke uitdrukking van die gedachte, welke zich al lang
links en rechts vertoont en uitgewerkt moet worden.
Die individueele kunstuitingen zijn te vergelijken
bij een concert waarop men den hoorder werken
van eenen enkelen toonzetter laat hooren, om eenen
recht harmonischen indruk te maken.
De exposities, gelijk zij nu bestaan, doen denken
aan een volksfeest waar het « concert » om 5 uur
begint en tot diep in den uacht voortduurt, afgewisseld door dans en € klucht in een bedrijf ›>.
Anders kon men de zorgen des levens nog vergeten, die nu op den tentoonstelling-bezoeker als eene
nachtmerrie blijven hangen. Het publiek gunt zich,
als voortgezweept, geen tijd tot nadenken en de
criticus heeft er geen om te genieten! Het oog ziet
scherp gewapend rond, springt van 't eene stuk
op het andere — met of zonder catalogus, die na
zooveel jaren en jaren ondervinding altoos even
gebrekkig blijft, in de hand ; men loert op gebreken,
somtijds op enkele voortreffelijkheden, teekent ze op
met een woord (N. B. om den indruk niet te vergeten!), en stapt verder zonder te verademen, zonder
een oogenblik in eene koele wolk te kunnen stappen,
als wijlen Angeniet bij Brederoo, toen zij genoeg
met Mercurius gecoquetteerd had.
Daarop volgt dan menigmaal een onredelijk
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oordeelw Deswege vraag ik u, vriend Adam, wat
denkt gij van de kunstzalen te Antwerpen, te Berlijn,
te Gent?...
« Aan het venster van een goudsmid rammelt
alles minder door malkaar dan in de zalen van het
oud-museum, » zoo viel de geestige juffer Emma,
die haren oom Adam vergezelde, mij in de rede.
« Door den glans der gouden lijsten verblind, zag
men geene schilderijen meer, » ging zij lachend
voort. 4( Hier scheen eene geheime samenzwering
der vergulders gesmeed te zijn. »
« Als men door Zwitserland reist, » zeide Adam,
« moet men zich door de bedelaars het genot niet laten
ontrooven, wat de aanblik van het avondrood op
de bergen ons schenkt. Immers, Frederics triptiek,
dat een der hoofdwerken is, heeft niet eens een
gouden lijst! En bovendien is er zooveel goud
waarover de tijd reeds haren matten sluier heeft
geworpen, dat men het overige in koop moet nemen. »
« In koop? » sprak ik. « 't Is waar, Verlat, Ooms,
Louisa De Hem (De Koster), Herbo en vele anderen
zijn er door oude werken vertegenwoordigd, dock... »
« Doch (met permissie) de kamerpot, de heerlijke blauw-porseleinen, van monsieur Gaston La
Touche is toch nieuw, splinter nieuw! Five le
realisme 1 » riep het neuswijze juffertje uit.
« Neen, die is juist niet nieuw, » plaagde Adam,
« want men ziet duidelijk dat er schertjes aan
ontbreken. »
« Och, » zei ik « die geplaagde jury had al zooveel schilderijen geweigerd en afgekeurd... Ge moet
ook denken, die ouderen van jaren zijn kindervrienden en het echte realisme kent geen onderscheid
van geur. In de kinderkamer snuift men ook den
besten j5lein air op. >>
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« Le bon gout! Le bon gout! » was het antwoord, i de uitdrukking die de Franschman altoos
in den mond heeft. »
« Wat is u liever, « zei ik, » de wijsbegeerte van
Frederic, het realisme van La Touche, de would be,
welbekende St. Antonius (die op de dwarsfluit speelt?)
van Herbo, de bloote halzen (en famille) van Karel
Nys, de nachtmerrie van Josef Leempoels, of de onthulde buik, genaamd Avond, van Hippoliet Fournier?»
C Gij, Mej. Emma, » zeide hij, zich tot het meiske wendend, « verkiest zeker ..... »
« ,Aublets Tusschen de rozen? » viel het juffertje
snippig vragend in... « o Neen, » ging zij snel voort,
« het porseleinen kopje van 't meisje is allerliefst,
de rozen zijn vriendelijk, al zijn ze ook niet van de
eenige Margaretha Roosenboom geplukt, doch het
ensemble is geaffecteerd, gelijk, gelijk... »
Zoo is het, » zei Adam, « onze goede schilders
vervallen in allerlei onnatuurlijkheden en zweren bij
het naturalisme. Door de macht van 't zoeken schieten
zij hun eigen doel voorbij, of, de piji valt... to kort,
zou Bilderdijk zeggen. »
« Maar Luppens, Lamoriniere, Adriaenssens, Boll-

mers Beukenbosch, Coosemans vlakte (Junimorgen),
Crabeels filein air (In de heide), tien vierkante meters,
en De Bocks zwaar bosch (Scheefistimmerzverf), dat
alles behalve den Hollander verraadt, zooals de stille
pOêzie van Gabriel Hagemans' HerJst (hij die eens
zoo schoon de Schelde afbeeldde), Heymans' wel
gevoeld Kempisch dorp, Valentina Dumonts vriendelijke
Duinen, Maria de Villermonts met Isenbarts en
Pulincx' geel-groene, blijde opvatting der natuur! Alle
dezen kan men niet van gebrek aan natuurlijkheid
b es chuldigen.
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« Maar wel het lieve Rozeke, och van wie is zij
ook weder? » viel Emma in. « a heb altoos gemeend
dat grasvelden horizontaal zijn, maar onze jonge
schilders zullen dat zeker beter weten, daar zij aan
de velden eene perpendiculaire houding geven. Zij
willen waarschijnlijk zeggen : de aarde is rond, dus
bestaan er geene vlakten, zooals de goe gemeente
denkt. Wij, kunstenaars, zien dat anders dan de
gewone stervelingen ! »
« Nufje, daar ge zijt! » sprak Adam. « Op zulke
kleinigheden moet men aiweer niet letten. De Ouden
meenden dat de aarde eene vlakte was...., tegenwoordig is zij 't weder, doch eene s t aande vlakte
in plaats van eene liggende.
Emiel Claus heeft een uitmuntenden boerinnetype
geleverd. 't Ware te wenschen dat Frederic zich aan
dat genre hadde gehouden, waarop men verleden
jaar zooveel te zeggen had. Hij zinspeelt zeker op
zich zelven, nu hij op een kleurloos doek een groep
van hoofden plaatst, die zich voor het vallende vuur
buigen en kinderen die door doornen loopen. Eenmaal,
denkt hij, zegevier ik, arm in arm gestrengeld met
de ideale figuurtjes van n° 3 en « de zon gaat op
waarvan die wezentjes den weerschijn zien. »
q He », riep Emma, « dat 's toch erg gezocht!
Dan heb ik toch liever den Brueghel van Van der
Ouderaa of den Maerlant van Geerinck, al zijn ook
beiden wat theatraal, en is Maerlants bed wat te
kort, en al schreeuwt de man wat hard. >
« Theatraal, theatraal? » viel ik in, « dat is juist
eene uitmuntende hoedanigheid ! Theatraal wil zeggen de uitdrukking der menschelijke gevoelens door
woord, door stem, door gebaren, en dat alles hier,
door 't penseel.....
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<< Gr ij zijt een goede advocaat, » zei Emma,
« maar dan is ook Verlat theatraal, want hij schildert
menschachtige beesten en op den Ecce homo, bij
voorbeeld, beestachtige menschen. »
« Bravo, bravo, » riep Adam uit, « goed gedraaid!
Ik ben your het theatrale, zooals de Ticheler het
beschrijft, maar niet zooals het ons door de meeste
operazangers wordt aangeboden.
« Vindt onkel de Madonna's van Lybaert, de
St. Godelieve van Jef Janssens, die wij te Gent zagen,
ook theatraal ? »
Adam zette groote oogen op, en bedacht zich
terwijl ik inviel
« Wat monumentaal is, is nooit theatraal!
Noch het goede oudje (Bede 1382), noch de scherp
geprofileerde Maria der Berlijnsche tentoonstelling,
noch de vroegere met de witte huif, noch Godelieve.
Eene voorstelling behoeft niet ronde Bosse te
wezen om monumentaal te zijn. De hoofdeigenschap
van een monument is zielerust, stilte, afzijn van
alle Thrbatio, zooals de stoicijnen zeggen. De warmte
van koloriet, de fijnheid van den penseelstreek, de
uitdrukking van het gelaat kan met genoemde eigenschappen gepaard niets theatraals uitdrukken. De
uitgestrekte arm van Artevelde op de vrijdagsmarkt
te Gent daarentegen, zoowel als Beethovens blad
muziekpapier te Bonn, alle loopende-paardenmonumenten, enz., moeten, als tegen het begrip van rust
en hooger leven strijdende, afgekeurd worden. De
ontwerpers van monumenten kunnen van Lybaert,
van Janssens, enz. het onderscheid leeren wat er tusschen monumentaal en theatraal bestaat.
Brausewetters Christus aan het kruis (te Berlijn)
daarentegen, hoe sprekend van effect, neigt niet tot dat
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ideale, monumentale schoon, Buchners Maria, met kinderen in 't maanlicht, is nieuw van effect en kleur, zonder gemaaktheid. Onder de overige werken van dien
aard is Theodoor Grosse's Madonna met kind keurig
bewerkt, maar meer nagebootst dan uitgedacht, en kan
als poezie niet bij Lybaert halen; evenmin kan dit Bouguereau's Madonna, met de vette engeltjes, die slechts
in de verte aan Raffael doen denken. De spanjaard
Palmaroli schildert met groote innigheid zijne Madonna,
en het kind is prettig om zien, doch de stijl ontbreekt. De
levensgroote Non in den klooster-gaarde van Hoecker
is alles behalve theatraal, noch van opvatting noch van
kleur. De zon speelt liefelijk door de bladeren (schittert
zelfs wat al to veel); het vrouwtje is een weinig
gebogen, nadenkend, zittend van terzij gezien, eene
schilderij van liefelijke stemming en zonder aanmatiging. Wil men tot deze soort ook het Morgenlied
(in 't klooster) rekenen van Richard Linderum geschilderd, dan moeten wij in de eerste plaats Gratzner,
den welberoemden monnikenschilder gedenken, die
steeds hoog in waarde staat en zijnen alouden weg
gaat. Hermann Prells Rust op de vlucht is niet wel
als eene vlucht naar Egypte herkenbaar, ofschoon
vol leven, en vaardig geschilderd. Prellers Visioen
van St. Hubertus is veeleer uitsluitend een landschapschildering, en dan niet geheel vrij van gemaaktheid.
Gust. Spangenbergs Jesus en Petrus (Domine, quo
vadis?) is wat heel classiek in den zin der achttiende
eeuw. Want bouwden onze mannen voort op 't classicisme der eeuw voor Phidias, zij zouden nooit
theatraal en steeds monumentaal werken bij de
voorstelling van ideale wezens . Hermann Freye
is in zijne waterverw-apostelfiguren (voor Dahlem
in Saksen bestemd) recht ordinair en theatraal
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in den slechten zin des woords. Kiesslings Madonna
is eene soort hemelvaart, Max Baumbach leverde
een kolossaal beeldwerk : kind, op moeders schoot
biddend, van groote technische verdienste. Zoo is
ook Het eerste g-ebed van Josef Kaffsack, ofschoon
de en gel -w at ordinair is, een bekoorlijk tafereel
Max Kruse's Grafmonument is recht grootsch aangelegd, doch herinnert te zeer aan de gewone Pieta
-voorstellingen. De vrouw echter gelijkt eene Minerva
die ten strijde roept. Pohlmann leverde een crucifix
in de oude manier.
Uit Spanje ontmoetten wij nog eenen Christus
en eene 3. Theresia.
De kroon der schilderijen over onderwerpen aan
de gewijde geschiedenis ontleend is de Vrouwen
aan Christus ,graf, van den Hongaar Arra v. Feszty
te Budapest, een weinig classiek, doch krachtig van
teekening en koloriet, natuurlijk van compositie en
treffelijk van uitdrukking, ofschoon niet geheel oudheidkundig waar. Zijn landgenoot Paul VAgO daarentegen (te Munchen wonend) heeft eene zeer wereldsche
Ave Maria geleverd. De kroon dezer soort kunst,
waartoe nog een tal andere werken behooren, verdient zonder twijfel de Pool Rygier, die met zijn
borstbeeld Madonna het hoogste I everde wat mij
in zulk genre als adel van lijnen en uitdrukking
bekend is. Wat de schilderijen betreft willen wij
Jul. De Vriendts met roem bekende Dochter van
jairus zoo min weder bespreken als Albrechts
Karel V als kind of Paulus IV. Werken over onderwerpen der gewijde geschiedenis waren te Berlijn
slechts klein in getal, doch Belgie was er door de
genoemde kunstenaars, zoowel als anderszins door
Asselbergs, door Euphrosine Beernaert, Bouvie, Leon
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Brunin, die ook te Antwerpen schitterde, Ev. Carpentier,
Coosemans, Courtens, Edm. de Schampheleer, Edg.
Farasyn, Frederic, Geets, Hennebicq, Herbo, Impens,
Khnopff, Luyten, Meunier en Georgette Meunier
(vier Souvenir du bal ons echter niet gansch behagen
kon), de Ronners, Slingeneyer, Stevens, Stobbaerts,
Tytgadt, Edm. van Hove, v. Leemputten, Wauters,
-V erwee en nog veel anderen, behalve de vroeger
genoemden zeer goed vertegenwoordigd, al zonden
een groot aantal kunstenaars bekende werken in.
« Eene lange lijst! En daar de meesten geene
nieuwe werken inzonden, wil ik niet verder nieuwsgierig zijn, » zei Adam.
« Ja, maar toch zond bijv. Albr. de Vriendt nog
4o schetsen der versiering van het stadhuis te Brugge,
en Juliaan eene heilige Cecilia. Ook nog enkele
andere doeken uit Belgie waren mij onbekend. Dat
er veel aan gewijde kurist is gedaan kan men niet
zeggen; want mijne opsomming is vrij volledig. »
« Men sloeg mij voor, » zeide Juffrouw Emma,
c naar Gent te reizen en het letterkundig congres bij
te wonen. Maar de heeren begrijpen dat zulke...
voorstelling mij mishaagt. Onbevoegd beoordeelaarster vervelen mij de verhandelingen over de taalwedstrijden, over Transvaal, over « Vlaamsch of
Nederlandsch », enz. enz. ofschoon ik niet ongaarne
beroemde mannen zie, die ik slechts uit de dagbladen ken. Men zegt mij dat vooral de feesten van
den heer gouverneur, den burgemeester, den voorzitter, enz. recht genoeglijk waren en veel vergoedden van de verveling die... de dames natuurlijk, bij
de zittingen, hadden moeten uitstaan.
1k liet mij niet medetronen, ofschoon men mij
eene tentoonstelling van kunst vverken in hout, in
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marmer, in goud, in stof, enz., voor de kerken
bestemd, beloofde. )
Ik antwoordde : « Een genootschap ter verbetering van het handwerk, St. Lucasgilde genaamd,
werkt sedert een twintigtal jaren, door wedstrijd en
andere aanmoediging, om dat doel te bereiken.
Ik zag hier uitmuntende meubels voor huiselijk
gebruik, uit de fabriek van D. en R. Rooms, in
wier werkhuis ook hardsteen en marmer bearbeid
wordt. 'k Zag uitmuntend goud- en zilverwerk van
Bourdon de Bruyn en Firlefijn en van de firma
Gebr. de Beule, gastoestellen van de gebroeders
Desclee te Roubaix, enz. 'k Zag er eenige steenen
beelden, naar uitmuntende voorbeelden gebeiteld,
'k zag er een kruisweg, loch die de gedachte bij
mij wekte of wel de vraag tusschen kerkstijl
en nieuwere kunstvaardigheid daarin reeds was opgelost, al erken ik ook dat hier oude, goede voorbeelden getrouw waren gevolgd. 'k Zag eindelijk
eene reeks van bouwplannen voor bijzondere kasteelen : zoo bijv. dat van den beer Dons van Lovendegem, dat van A. Delebeque, te S. Denys-Westrem,
enz. De bo uwkuns t heeft, dunkt mij, in de laatste
jaren, in de St-Lucasgilde de me es te vor der i n gen
gemaakt.
Op dit gebied weet men het best wat te doen
en welke uitkomst te bereiken is. »
« Wij bevinden ons in velerlei kunstvak heden
nog, ofwel opnieuw, in een overgangstijdperk. )
« Voorzeker, vele groote meesters ontbraken te
Berlijn, maar toch zag men duidelijk, hoeveel er
van de Spanjaarden, de Italianen, de Russen, de
Denen en andere natien te leeren valt. Het is alsof
dezen beter weten wat zij will en en wat zij
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vergen van de natuur en van de kunst, of
aithans van de schilderknnst, want ten opzichte der
bouwkunst kunnen wij ten minste van de zuidelijke
natien niet veel leeren.
Wel leeren ons de Italianen (Bazzaro, Brancaccio,
d'All Orto, Coleman, Petiti, Segantini, enz.) hoe men
zonneschijn, lucht en leven moet uitdrukken; daarvan spreken hunne werken in de 37 e en 38e zaal
te Berlijn overal. De Spanjaarden zoeken de grootheid der compositie, schilderen onverschrokken de
ruimte, zonder gezochte groepeering; andere Spanjaarden schilderen het salonleven of de markt met
al zijne beweging, in kleine verhoudingen, met
spelend, tintelend, spattend penseel. Zoo zijn mijne
waarnemingen.
Zoo is Gallegos' Hug! ell k in de sacristij van
Sevilla fijn bewerkt a la Metsu. Zijne vereering van
het H. Sacrament echter met grooten opschik van
klatergoud getooid, ROsellO's Biddende boeren, levensgroot bij ondergaande zon, Cubells' Ines de Castro,
Sala's Verdrving der joden uit Sfianfe, Ferrant's
(onbloedige) S. Sebastiaan en vooral Parlade's Verdrag te Caste, in tegenwoordigheid eens bisschops
(15 e eeuw) en Luiz Alvarez' Rotsbank van Philips II
vertoonen de genoemde eigenschap. Op laatstgemeld
doek, van 20 vierkante meters, vindt men links op
halve hoogte den koning gezeten, wien een hoveling een decreet voorleest; rechts bespeurt men,
in half duister, vier soldaten der lijfwacht in gesprek.
Aanleg, teekening en kleur ademen hier iets grootsch
en zijn van sprekende natuurlijkheid.
De Denen en Noren geven zich zooals zij zijn,
eenvoudig, kleurloos, maar gezond, frisch. Zij zien
niet meer naar anderen om dan noodig is, en
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zoeken hun Neil niet in Parijs of Rome, gelijk
vijftig, zestig ltalianen, Duitschers, en zoo voort.
Rusland is wat meer kosmopolitisch. (ook valt
het niet te ontkennen dat wij door het ingezondene
alleen een beeld krijgen van den voorkeur des
k eizers van het groote Rijk, want aan diens bijzondere galerij zijn de meeste werken ontleend. Wij vinden
daarom hier veel uitmuntends zonder toch over den
algemeenen toestand der kunst in Rusland te kunnen
oordeelen.
Uit Nederland vinden wij onze beste mannen
terug, maar ook niet altijd nieuws.
Emma : « Doch Maris' Kanaal is toch geen
vroolijk hollandsch kanaal, evenmin als Santje Mesdag
een vroolijk gezicht zet; en Willems' Eenden zien
er zoo flodderig uit. »
« Lieve dame, ge moogt al blij wezen dat de
hollandsche schilders den horizont nog altijd beneden
en niet boven aan de lijst schilderen. Prijs Hendrik
en Taco Mesdag, dat zij de jonkheid niet volgen
in de jacht naar oorspronkelijkheid!
Adam : « De jongelui mogen jagen wat zij
willen, zij mogen zelfs bokken schieten en ook
bokkensprongen maken ; doch laat hun op hunne
werkplaatsen doen, gelijk een scheikundige, die eerst
de oplossing zoekt van het vraagstuk alvorens met
zijn rookloosbuskruit voor den dag te komen. »
Emma : « Ah, daar komt de reserve-officier
voor den dag. »
Adam : « Ja, ik maak reserven en veroordeel
de proefnemingen niet; ik moet mij alleen verheffen
tegen de onnatuurlijk e middelen waarmede men
de natuur wil betrappen.
Emma : « De kinderen van Blommers zitten
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op een perpendiculair viak, in plaats van op den
grond. Zij moeten er afglijden. Zij spelen zeker
sullenbaantje. En wat zal mama dan van de broekjes
zeggen? »
4 Dan leve de oude Verveer, » ging ik voort,
,4 hij had geluk met zijne Visschers; hij verdient
het ook (zie Alberdingk Thijm in 't weekblad De
Amsterdammer, van den 6e" Augustus). Ten Kate,
Van de Sande Bakhuyzen bekoren ons door hunne
levendige landschappen, Jan Vrolyk door zijnen
Zomermorgen. In een woord de Hollanders handhaven zich goed tegenover vele andere nation.
« Maar mijnheer, » viel Emma weder in, « waar
blijven al die lieve koppekes, met hunne , lieve blozende wangetjes, en hunne witte tandjes, die zij zoo
gaarne laten zien, van de Duitschers? Die zijn toch
zoo lief! »
« Vauthier zond uit Dusseldorf Een Bast in het
heerenkamertje, uiterst gunstig geteekend en harmonisch afgewerkt, von Uhde een enkel damen-portret;
doch donker beschaduwd op witten grond, geestig
behandeld, maar afzichtelijk zooals geene dame er
uit zou willen zien, alles behalve met zichtbare
tandjes.
Overigens waren er nog genoeg salon-boerinnetjes uit Dusseldorf en Munchen te vinden. De
schilders schijnen er zich niet van te kunnen losmaken. »
« Zijn misschien — de kunstkoopers, de schuld? »
vroeg Emma slim. »
« Minder dan andere nation schij nen de Duitschers te weten wat ze willen, en wanneer zij iets
nieuws aanpakken, zooals von Uhde, slaan zij den
bal wel earls mis.
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In 't landschap idem. Men blijft bij de fijn
bewerkte avonden in 't gebergte (zooals Thiele bij
voorbeeld), niet zoo stout van penseelstreek als Adelsteen Normann. ,
Frithof Smith te Munchen blinkt uit door
veelzijdigheid, is toch weer geen Duitscher, jaagt te
veel naar pose (is slecht theatraal), doch levert een
goed portret van Ibsen.
Werner (Anton von Werner), de schilder van het
Berlijner Congres, heeft zich niet overtroffen, noch
met zijne portretten, noch met zijne overige werken.
Bont en koud is zijne Opening van den Rikstlag,
photo-achtig zijn portret van Moltke. Geen wonder
dat hij de concurrentie' van Mej. Vilmar vreesde
(zooals de booze tongen zeggen).
Len bach's geteekende Moltke hangt te Antwerpen,
zooals vroeger te Brussel.... »
« Vindt u Lenbach's portretten nu zoo mooi,
als men zeit? » vroeg Emma nuchter. « Als ik aan
Titiaan of Rubens of Velasquez denk, dan »...
« 0, 't nichtje spreekt van groote dingen ! denk
liever aan Herbo of Habenick, Wauters of Hugo
Vogels voortreffelijke portretten, of aan den genoemden yon Uhde, en vraag dan : verkiest gij die
krachtige, levenwekkende toets niet, boven die harmonie van kleur? En treft u de eenvoudigheid van
sprekende uitdrukking niet, al zijn de gelaatstrekken
bij Lenbach zoowel als het licht soms wat scherp? »
Adam ging voort : « Zooveel is zeker : Lenbach mijdt zoowel als onze (xuffens (Mme Sire4
alien schijn van het theatrale... in den slechten zin,
wel te verstaan.
« 0, die portretten! » riep Emma uit, « hoe kan
men nu dien goedhartig en keizer Willem I op eenen
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romeinschen zegewagen zetten, met een romeinsch
zwaard, en een vroolijken bakkebaard? Die « Keizerszaal » is toch lets belachelijks! »
« Chuut, chuut, de jonge keizer hangt er ook,
van... Lenbach.... Hebt ge liever het standbeeld
van GOrling : Frederik MY »
« Weet u hoe men keizer Willem moest voorstellen? »... « Wel nu! » « Zittende in het telegrafenbureau, en seinend aan zijne vrouw naar Berlijn,
na den slag bij Worth « Groote overwinning onder
Fritz' eigen oogen ! Dan hadden wij den waren
papa Willem; of wel hoogstens, zooals. Werner hem.
voorstelt, « cercle haltend »!... Maar op eenen heidenschen zegewagen, en dan zoo met zijne witte
paarden en zijne wilden als slaven! »
« Weet ge wat schoon is? » zei Adam lachend.
De jonge keizer als Meilenzeiger, als grensgod Terminus, een beeldhouwwerk van G. Janensch, een
borstbeeld boven op een steenen paal, dus met de
beenen (eigenlijk zonder beenen of armen) uitloopende
in eene .... moulurei »
« Die god (!) Terminus is eene uitvinding van.
Numa Pompilius, » ging ik voort. «Elk die den grenspaal zocht te verplaatsen beging eene misdaad van...
ontheiliging, en moest den dood sterven. »
c Zoo'n Terminus was goed voor den Franschman, om niet aan den Elzas te raken. Wordt keizer
Willem-Terminus misschien aan de Moezel geplaatst ?,
Emma : « Dan staat Leopold I toch nog beter
en veiliger op de zuil van 't congres, ofschoon geducht
aan weer en wind blootgesteld.... eene zeer magere
hulde. »
« Waardiger is de standbeeldgroep van A. Manthe :
keizer Willem I en zijn zoon. Edel en vol karakter
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is ook Werners doek : Frederik Willem bi het 10
van generaal Abel Douay, en voorzeker te verkiezen boven Frederik III b het lik van generaal
Schwerin, van Werth-Muller, schitterend maar ook
rammelend van kleur en voor het onderwerp niet
eigenaardig-... Doch genoeg van alle die koningsbeelden en apotheosen, door gunstelingen geschilderd.
Op geheel andere wijze, doch niet minder poetisch en waar is B. Piglheins, Blinde, eene eenzame
Oostersche vrouw, eenen kruik aan de hand, dwalend, met langen stok over een veld van roode
kollebloemen, in eene grootsche eenzaamheid — een
doek van 20 vierkante meters!
« Doch te zeer verblindt ons dat schitterend
koloriet om nog de ernstige kunst en stille waarheid van Tytgadt's Beg-Of/en, Edmond van Hove's
bleek koloriet, Seeldraaiers stichtende Weeskinderen,
dan, de kunstenaars-portretten van Herbo (die wij
kennen), Khnopffs niet redit verstaanbare Eenzaamheid en nog minder Jozef Israels' (bijna onzichtbare)
Boeren aan den disch te kunnen genieten. »
Emma : « Het napraten over eene tentoonstelling vind ik eigenlijk 't prettigst; men geniet dan
in alle rust. »
« Ja, ja, D plaagde Adam, « men herkauwt dan
of men houdt kliekendag, en geniet de overgebleven
brokken van het feestmaal met de laatste flesch
Champagne. »
« Welke Karel V is u liever, oom, die van
Geets, of die van Albrecht de Vriendt? »
« Welke vraag!..... De schilderijen van Geets
kan men aan stukjes snijden en elk stukje zal
belangrijk afgewerkt zijn. De schilderijen van onzen
Albrecht kan men niet aan stukjes snijden, daarom
zijn zij (en om vele andere redenen) belangrijk 1
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« Goed ontweken, oom ! Wiertz kan men ook
niet aan stukjes snijden, en in het Licht, of hoe de
kolos to Dinant heeten zal, kan men door de neusgaten kijken hoe de Maas vloeit, is 't niet ? » zei
Emma weer guitig.
« Stoutert!... » lachte Adam « Ongelukkig vinden
de kunstenaars het 1 i c h t nog niet dat zij zoeken.
Ze vervallen in de nuchterheid van eenen Doucet
of in de duisternis van Israels. Of Claude Lorrain
den zonneschijn schilderde, daarvan leerden zij niets,
en van Rembrandt's clair-obscur hebben zij geen
b e grip . »
« Maar eenmaal, » zei Emma spottend, « zal voor
het yolk de zon opgaan, dan.... »
« Dan zullen eerst alle nufjes, aan een' kant gezet
worden, » riep Adam snel uit.
« Dan zal ik de voortreffelijke Euphrosina Beernaert of Marie Collaert of de bloemschilderessen ». ..
En Adam rammelde voort : <, De Chrysantemen van
Helena Cramer, of de Chrysantemen van Alida
Daenen, of die van Margaretha Dielman, of de Chrysantemen van Paulina Jamar, of die van Mev. Jonnaert, of die van Mev. Romiee, of van Alice Ronner...
Maar hoe komen zoovele jonge, jonge dames aan
die herfstbloemen?... Symbolis me! » riep Adam.
« Booze oom! »....
« Dat gij », vervolgde Adam snel, « de schilderessen Andries, Ransy, Mommen, Marcotte, Baldaaf, De Keyser, Duchateau, Dumont, Rosa Leigh,
Keym, met den schoonen dOopnaam Faustina, Gevers,
Emma Elson, enz., enz.... »
« 1k zeg, « zoo viel Emma haren oom in de
rede », dat ik het vrouwelijk kunstenaarsgeslacht,
dat ik Maria Collard of Euphrosine wil vragen of
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ik geen gelijk heb, dat ode mannen wispelturiger zijn
dan de vrouwen. Ge ziet, Marie heeft eenen conservatieven geest, haar oude slot is deftig en met zorg
geteekend en gecomposeerd, Euphrosina's Boomgaard
en Beth stemmen tot stille vreugde en tevredenheid,
maar de mannen willen ons altijd kwellen met hun
wanhoop, hunne voorstellingen van smerige armoede
en ellende, hun mistrouwen, hun achterdocht, van
A tot Z ; en denkt men eens eenen prachtigen boerenschilder gepakt te hebben, zooals Frederic, dan ontslipt hij ons, en komt met so...ci...a...le vraagstukken
voor den dag.... 't Is niet om uit te staan.
1k zal de Ronners verzoeken de socialistische
kunstenaars als katten of te schilderen, die in eene
zaal, waar de feestdisch gedekt is, kristal en Borden, flesschen en schalen 't onderste boven werpen
en 't schoonste porcelein vernielen. »
« Het impressionisme heeft afgedaan; nu komt
het symbolisme 0) zeggen de jonge kunstenaars. 1k
ben zeker dat de Ronners uwe gedachte overnemen »...
spotte Adam.
« En nu moeten wij nog eens van De Schampheleer,
Brunin, Bource, Portaels, de Portielje's enz. spreken
zei ik.
c Gij weet dat Portaels op weg is zijne werken
te populariseeren... »
Zijne witte slavin was te Berlijn. « De vluchteling schijnt een aangenomen naain te zijn. Hij
is altijd correct van teekening, waar van kleur. Bource
heeft zich niet overtroffen; de Portielje's blijven
geestige lui dock niet zonder gemaaktheid.
Jan Stobbaerts blijft de oude, krachtige kolorist,
maar te Antwerpen gaf alleen Pieter iets te aanschouwen. Zijn vijver ademt veel natuurgevoel.
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De Vereeniging der Antwerpsche etsers leverde
menig belangrijk werk, bijvoorbeeld dat van Piet
Verhaert, naar Leys (Rubens). Hier leerden wij den
kunstenaar (wiens Colombus wij hier bewonderen)
van eenen nieuwen kant kennen. Mej. Guillou verdient onze aanmoediging voor hare vlaamsche etsen. »
« Brunin zal altoos bijval vinden door zijn aantrekkelijk koloriet, « ging Adam voort. De Schampheleer is steeds een welkome gast, die niet
achterdochtig is, hoor, Emmatje. »
« Wel aangebracht, » was het antwoord. « Al
de klassen der samenleving huldigen de gerechtigheid, » zegt Ooms. Zoo ook mijn Oom Adam, maar
't is daarom niet altijd waar, want...
« La force j5rime le droit D, zeide ik.
c Le droit en la droiture, zijn tweeerlei, » zeide
Adam.
4: De critiek is... » daar hield Emma op, en
we klapten over wat anders.

tetittrittnitititti
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SCHILDER- EN BEELDHOUWKUNST.

Pt MiMarmot in gebtrianti,
door D.

VAN DER KELLEN.

T IJ hebben ons bier in Nederland niet te beklagen over het
gebrek aan gelegenheid tot het zien van kunst. In het afgeloopen eerste halfjaar van 18gi mochten wij niet minder
dan ze'ven tentoonstellingen bezoeken. Om van deze alien
uitvoerig verslagen uit te brengen, is niet wel doenlijk, en 't zou

ook voor hen, die niet in de gelegenheid waren ze zelven te zien,
uiterst vervelend worden dergelijke verslagen te lezen. Wij zullen
ons daarom tot het voornaamste bepalen.
Nauwelijks was de tentoonstelling van de werken, die meedongen in den wedstrijd Wiliinck van Colien, waarvan wij in het
voorlaatste nummer van de « Dietsche Warande » een kort overzicht gaven, gesloten, of de Maatschappij Arti et A micitice opende
weder hare zalen voor een liefdadig doel, n. 1. voor de voltooiing
van het Burger-Ziekenhuis in Amsterdam. Dergelijke tentoonstellingen, waarbij de artisten om zoo te zeggen voor niet hunne
werken worden afgedwongen, zoodat ze, om er van aftekomen,
met een nietig of min gelukliig geslaagd staahje van hun kunst,
trachten te volstaan, hebben gewoonlijk weinig om 't lijf. Bij deze
tentoonstelling had men een anderen weg ingeslagen. De commissie had zich op royale wijze tot een tai van onze uitnemendste artisten gewend met verzoek tot medewerking aan haar
plan, niet voor niet, maar tegen een lang niet karige vergoeding.
De meeste artisten hadden dan ook hunne eischen veel lager
dan gewoonlijk gesteid. De medewerking was algemeen, en wij
zagen in lang geen tentoonstelling, waar zooveel schoons bijeen
was. Israels, Bisschop, Neuhuys, Mesdag, Weissenbruch, Roelofs,
nagenoeg geen der bekendste namen ontbrak. 't Scheen of allen

DE SCHILDERKUNST IN NEDERLAND.

639

geinspireerd waren door het schoone doel en hunne beste krachten
hadden ingespannen. Deze werken werden verloot, de hoog gespannen verwachting werd niet beschaamd, de uitslag was schitterend.
Te beiammeren was het, dat het jaargetij niet meewerkte, om
het bezoek van buitenlanders te bevorderen. Beter en gunstiger
indruk te verkrijgen van het standpunt, door de Nederlandsche
kunst ingenomen, was met mogelijk.
Op deze tentoonstelling volgde in dezelfde zalen die van teekeningen, door de leden der Maatschappij vervaardigd. Ofschoon
zich daar een aantal uitmuntende werken voordeden, kon zich deze
tentoonstelling niet boven het middelmatige verheffen.
De dood van den Marigen J. W. Bilders in het vorige najaar
gaf aanleiding tot het bijeenbrengen en tentoonstellen van een
groot aantal zijner werken in dezelfde kunstzalen, als hulde aan
de nagedachtenis van den grooteii kunstenaar; want, ofschoon in
het buitenland minder bekend, Bilders was een groot kunstenaar
van top tot teen, een waar dichter. Zijne onderwerpen zijn vol
natuur en toch vol fantasie, hij was een der eersten, die niet
schilderde als anderen, hij brak met de tradities van Koekkoek
en zijne tijdgenooten en was als 't ware een der eerste impressionnisten, maar in de goede beteekenis van dat woord.
De grepen, die hij uit de natuur deed, en met zijne fantasie kleurde, waren steeds verheven en edel, waarvan vooral
zijne landschappen uit de buurten van Vorden getuigden. Bij deze
tentoonstelling waren ook gevoegd eenige studien en schetsen van
Bilders' zoon, Gerard, die helaas, te vroeg aan de kunst is ontnomen, waarvan hij voorzeker een groot sieraad zou geworden zijn.
Van de driejaarlijksche tentoonstelling te Rotterdam had men
groote verwachtingen, die echter bitter zijn teleurgesteld, niettegenstaande daar ruim 5oo schilderijen bijeen waren. De Commissie
was te toegevend geweest; we schrijven daaraan toe, dat de
tentoonstelling in haar geheel zulk een ongunstigen indruk maakte.
Het goede werd letterlijk door het middelmatige en slechte verdrongen of verzwolgen. Onder de inzendingen uit Belgie bekleedde
ongetwijfeld de schilderij van Van der Ouderaa « Daags voor de
terechtstelling » de eerste plaats, vooral door hare schoone teekening. Toch voldeed ze ten opzichte van kleur en effect, niet zoo
als ze wel verdiende. Dergelijke conscientieus behandelde schilderijen behooren niet te verschijnen tusschen het werk der impressionisten, die juist voor kleur en effect al het overige verwaar.
loozen.
Overigens was op de gansche tentoonstelling geene schilderij,
die bijzonder de aandacht trok en men verliet de tentoonstelling,
zonder dat een der kunstwerken een blijvenden indruk maakte,
zooals zulks antlers bij enkele schilderijen het geval is, die men
zich na jaren nog helder weet voortestellen.
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Van anderen aard weder was de tentoonstelling in de kunstzaal van het Panoramagebouw te Amsterdam, die gehouden werd
door de vereeniging St. Lucas, eene vereeniging van jonge artisten,
leerlingen der Academie van Beeldende kunsten. Hier konden
natuurlijk de eischen nog niet hoog gespannen zijn; toch waren
onder het ingezondene eenige verdienstelijke werken o. a. van
Le Gras, een Jong dierenschilder van goede verwachting ; vooral
zijn visschen onder water waren natuurlijk en levendig van beweging. Krabbê gaf eenige zeer ware voorstellingen uit het soldatenleven. Geestige penteekeningen zagen wij er van van Oort, Gebhard
en Fleur, die uitmuntende illustrators kunnen worden. Witkamp,
Frankfort, Hobbe Smith, Kuypers en meer anderen werkten mede
tot opluistering van deze tentoonstelling. Met genoegen zagen we,
dat niet alle jongelui zich door het impressionisme laten meesleepen
en er nog zijn, die de banier der vormen hoog houden.
Het « lest heugt best » zegt het spreekwoord ; daarom een
enkel woord meer over de tentoonstelling, te Utrecht gehouden.
Omstandigheden van verschillenden aard hadden mij verhinderd,
met mime beoordeeling ervan gereed te komen vO6r den dag na
de sluiting, waarom de redactte van het Nieuws van den Dag,
het orgaan, waarin mijne beoordeelingen een plaats vinden, de
plaatsir.g minder gepast oordeelde, redenen te meer om hier er
eenige woorden aan te wijden.
De tentoonstelling te Utrecht was eene invitatie-tentoonstelling,
dat heet, eene, waarbij het niet aan elk artist geoorloofd was,
zijne werken in te zenden. De commissie noodigde alleen hen uit,
op wier werken zij prijs stelde. Men mocht dus verwachten, dat
alles puike waar zou zijn, die ons daar voorgezet zou worden.
De reclame had het hare bijgebracht, om die verwachtingen zeer
hoog te spannen. Wij bezitten tegenwoordig eenige jonge artisten,
die zeer handig de pen, ja beter die dan het penceel weten te
hanteeren, en welke dan ook van dat voorrecht gebruik maken,
zich en hunne vrienden hemelhoog te verheffen en meteen zorg
te dragen, op goeden voet met de heeren kunsthan delaars te blijven.
Daaraan schrijven wij het toe, * dat er een zich niet ontzag,
o, a. het als een buitengewoon geluk te doen voorkomen een
werk van Matt. Maris uit Londen hier te kunnen zien En waarin
bestond nu dit werk? Uit een viertal paneelen, in een lijst gevat,
op elk waarvan een menschelijke figuur is voorgesteld, als een
vuile donkere massa, die samensmelt met een koele, donkere
lucht, zonder door die samensmelting te kunnen verhoeden, dat de
gebreken in de teekening ten voile uitkomen. Wat de schilder
bedoeld heeft, wat de figuren eigentlijk doen, 't is mij een
raadsel. Wij weten echter, dat Matt. Maris schoone zaken gemaakt
heeft, hier echter verschijnt hij niet anders dan als een zonderling.
Niet minder toonde de reclame zich ingenomen met het
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werk van van Toorop, een volgeling, of lid van de bekende
0 Societe des Vingt-et-un ». Hij had hier een stuk of vijf
mozaiekwerken, die in plaats van tot opluistering der tentoonstelling
te strekken, haar totaal bedierven door hunne bontheid. Hoe
iemand, die zich artist noemt, het geduld kan hebben, zoo honderden van vlokjes of blokjes verf, ultramarijn, lak, cromaatgeel,
en wie weet welke helsche kleuren, met zorg op het doek te
leggen, alleen om iets verschrikkelijk leelijks voort te brengen,
't is mij een raadsel, en niet minder, hoe een artist gedurende
zulk werk niet volslagen krankzinnig wordt. Toch vindt zoo iemand
nog vrienden, die de loftrompet voor hem blazen, Gelukkig laat
het publiek zich door die kwakzalverij niet begoochelen, maar
vindt het afschuwelijk. Het wordt echter teruggehouden daarvan
opentlijk te doen blijken, door de vrees, voor domoor uitgemaakt
te worden, want immers, dat men niet denkt, en ziet en gevoelt
zooals die schrijvers zeggen te denken, te zien, te gevoelen, moet
alleen toegeschreven worden aan de lage trap van ontwikkeling,
waarop men staat Hiermede wordt velen de mond gesnoerd .
Fen ander artist, echter niet in de verte met zulk een te
vergelijken, is de heer der Kinderen, die in een ander uiterste
is vervallen. Hij schilderde een doek van vijf, zes meters lang,
voorstellende « de processie van het Mirakel van Amsterdam »,
aan alle eischen van teekening en composite voldoende. Alsof hij
zich echter daarvoor schaamde, hulde hij alles in een mist of
waas, zOO, dat de pastoor der kerk, waarvoor de schilderij bestemd
was, weigerde het in ontvangst te nemen, altijd zonder de finantitele belangen van den kunstenaar daarvoor te benadeelen.
Of dit nu den heer der Kinderen woedend heeft gemaakt,
en hij daarom zijne figuren nog meer in mist heeft gehuld,
durf ik niet beslissen, maar 't komt mij , voor, dat hij nog een
laag witsel over zijne schilderij heeft gelegd. 't Heeft thans alien
schijn, alsof ze met dun vloeipapier is overplakt, dat men gaarne
zou willen wegwasschen om het goede wat er onder zit duidelijker
te kunnen zien.
Kunstenaars hebben dikwijls wonderlijke ideeen! En 't schijnt
in den geest van onzen tijd te liggen te trachten iets vreemds,
iets nieuws, iets wonderlijks voort te brengen.
Uitnemende proeven daarvan geeft de beeldhouwer Zig, in
zijn « meisjes-buste » en zijn « Christus ». Oogenschijnlijk ziet
men niets dan gladde stukken gips, na iang turen echter meent
men in het een een profiel van een meisjeskopje te ontwaren,
gedeeltelijk lets of wat verheven, gedeeltelijk ingekrabd ; zoo ook
is de zoo genaamde Christus behandeld, welk laatste kunstwerk (!!)
g e lukkig z66 gehangen was, dat nieinand, die er met naar vroeg,
het gezien heeft. Zulk een man is rijp voor het krankzinnigenhuis,
ofwel 't is een groote grappenmaker, die eens wil zien, hoever
het geduld van 't publiett gaat.
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Een dergelijke kunstenmaker ontmoeten we in den heer Bauer,
eveneens door de kunstcritici op de hand en gedragen. Zijn werk
bestaat uit lithographieen, waaruit ieder kan opmaken, 't geen hij
verkiest. Als met spinnewebben overtrokken, achter draadwerk
verscholen, is 't niet uittemaken, wat er verborgen zit. Men tracht
er naar te raden, maar men geraakt in de spinnewebben verward.
Ook werd er veel ophef gemaakt van 't geen die tentoonstelling van de buitenlanders te zien gaf. Corot, Daubigny, Millet enz.,
maar 't geen er van hen was, daarmede zeker zouden zij geene
reputatie gemaakt hebben. We kennen gelukkig heel ander werk
van hen.
Wat meer in 't voordeel dier tentoonstelling klonk, was dat
daar zes schilderijen van Israels en zeven van Jacob Maris bijeen
waren. De « Schelpenvisscher » en het « Buurpraatje » van den
eerste behooren tot zijne goede werken, met de andere konden
we minder dwepen, vooral zijne « Nymf » heett niets van hetgeen
een nymf behoorlijks moet hebben en gelijkt meer op een opgeschoten leelijken jongen, die zich zal gaan baden.
Het door J. Maris ingezondene, hoewel meest van kleinen
omvang en schetsachtig, verraadt toch in alles den genialen kunstenaar, even als de beide werken van zijn broeder Willem, als
altijd uitmuntend door de heerlijke atmosfeer, die u uit het doek
tegenstroomt.
Mesdag, Poggenbeek, Roelofs, Gabriel, Neuhuys werkten merle
om iets goeds van deze tentoonstelling te maken, waarbij ze
ondersteund werden door Wally Moes, Karsen, Weissenbruch, de
Bock, Bastert, Bauffe en meer andere onzer beste artisten.
Hiermede meen ik voor 't oogenblik te kunnen v(51staasn, en
blijk gegeven te hebben, dat er hier te I ande leven in de kunst is,
en er voor de liefhebbers heel wat te zien valt. Toch heb ik
nog niet gesproken over de tentoonstelling van « Architectura et
amicitia », over die te Maastricht en te Middelburg en wie weet
al waar gehouden, evenmin als die thans te 's Hage geopend door
de nieuw opgerichte « Kunstkring ». Weldra weer zal er gesproken
moeten worden over de najaarstentoonstelling in Arti's zalen en
over die te houden door de jonggeboren vereeniging van damesartisten .
Het plan tot het stichten van het stedelijk Museum van Nieuwe
kunst, reeds lang besproken, schijnt thans tot werkelijkheid te
zullen komen. Het legaat van wijlen douairiere Lopez Suasso
bestaande uit een uitgebreide verzameling oudheden (?), maar wat
meer zegt eene som van drie ton gouds daaronder begrepen, verder
een gift van een ton van wijlen den heer van Eeghen, zullen de
uitvoering van het plan mogelijk maken. Alsdan ' zullen in dat
Museum de schilderijen uit de « Collectie van Eeghen », die van de
vereeniging tot het vormen van een stedelijk Museum, thans in
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het Rijks-Museum enz. een plaats bekomen, terwijI ook de gelegeniteid zal gevonden worden tot het houden der driejaarlijksche
stedelijke tentoonstelling.
't Is niet to wenschen, dat de stad hare eigendommen, als den
Nachtwacht, den Schuttersmaaltijd, enz. uit het Rijks-Museum
opeische, ter opluistering van haar eigen Museum, daar 't eerstgenoemde dan zijn grootste aantrekkelijkheden zou verliezen.
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DICHTKUNST, LETTEREN.

(i)

3iin tom en flint want
R zijn weinige dichters of andere kunstenaars waarover zulk eene
uitvoerige levensbeschrijving bestaat als die, welke door Dr Kollewijn over Bilderdijk aan het publiek is geschonken. Zijn
werk is van de ethie zijde bij de fijnheid eener miniatuurschildering, van de andere zijde bij eene encyclopedie te vergelijken; het
heeft van 't een en 't ander de voordeelen en de nadeelen. De
miniatuurschildering vertoont groote fijriheid in eene kleine ruimte; de
encyclopedie geeft een yolledige reeks van feiten in kunsteloozen vorm.
Groote breede trekken, dikwti ls noodig om groote, of althans zeer
bijzondere zielsbewegingen uit te drukken, toont de miniatuurschilder
slechts zelden; de encyclopedist verzamelt, rijgt feit bij feit aaneen
zonder zich te bekommeren om de gevolgtrekkingen.
Dr Kollewijn heeft met ijzeren vlijt alles te boek gesteld wat hij
over zijnen held kon vinden ; daardoor zal zijn werk, als legger tot
naslaan gebruikt, ons zelden in den steek laten. Mt is daarvan de
hoofdverdienste; al komen wij ook niet te weten of Bilderdijk met
Catharina Wilhelmina Schweickhardt gehuwd is geweest.
De mededeelingen, betreffende Bilderdijks bijzonder levee, nemen
eene veel ruimere plaats in dan die betrekking hebben op zijne dich tkunst. Dit ontstemt den lezer, tot heden gewoon Bilderdijk in zijne
verbeelding omringd van een stralenkrans als lien van Apollo, of nog
schitterender te zien verschijnen.

(I) Naar oorspronkehike en voor een groot gedeelte onuitgegeven
bescheiden, samengesteld door D' R. A. KOLLEWIJN, met portretten,
Twee deelen xiv, 476 en 508 bladzijden. Amsterdam, Holkema en Waundorf. 1891.
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Het is wel waar dat honderden bijzonderheden worden aan 't licht
gebracht, en in historische orde gesteld, die tot heden slechts aan een
klein petal personen en dooreengeward bekend -waren, maar van den
anderen kant ontstemt het den lezer, van de eerste bladzijde of te
moeten stilstaan bij kleinigheden, als deze : dat de eerste dag van
's dichters geboorte rustig voorbij ging en dat in den daaropvolgenden
nacht het insmijten van vensterruiten geene nadeelige gevolgen op
hem heeft gehad.
De mededeeling dat Bilderdijk verzekerde, nooit dagbladen te lezen,
en later schreef dat hij zich door zijne vrouw liet voorlezen, met meer
andere kleinigheden van denzelfden aard, welke moeten bijdragen om
Bilderdijks gebrek aan waarheidszin te bewijzen, toonen de groote
belezenheid van den schrijver en de machi, waarmede hij zijn onderwerp
beheerscht. Maar toch, wanneer wij niet van bladzijde tot bladzijde
bemerkten, dat de schrijver al les wil mededeelen wat hij heeft opgedaan,
zouden wij hem van zulke trekken een verwijt maken, en beweren
dat de schrijver nog op andere wijze zijn onderwerp bcheerschen kap,
wanneer hij een samenhangend kunstwerk in harmonische lijnen en
kleuren met diepten en plannen in 't 1?ven wil roepen. Gelijk een
schilder, die den indruk van een landschap wil teruggeven, niet van
boom tot boom, van heuveltop tot heuveltop gaat, met de penseel in
de hand, om alles wel op het doek te brengen; — geli jk de beschrijver
of schilder van een slagveld niet van bataljon tot bataljon de
gcweerschoten telt, welke van weerszijden worden gelost, om den
indruk der gebeurtenis aan het publiek te doen kennen, zoo had zich
ook Dr Kollewijn de moeite der mededeeling van een aantal zaken,
familiebetrekkingen, enz., kunnen sparen, zonder aan zijn beeld te kort
te doen (1).
Indien Dr Kollewijn niets antlers heeft willen leveren dan eene

aaneenschakeling der gebeurtenissen, der brieven, gesprekken, woorden,
krabbetjes, die samenhangen met Bilderdijks leven, zooveel mogelijk
in historische orde gesteld, dan heeft hij volkomen of ten minste
zoo goed als het eenigszins mogelij k was, zijn doel bereikt. Dat hij de
loftrompet (bladz. XI) « niet doet schetteren » zal elk toegeven; dat
hij nog veel minder Bilderdijk « heeft willen verguizen » nemen wij
tevens aan ; dat hij dus naar waarheid gestreefd heeft willen wij niet
bestrijdet ; maar het uitgesproken oordeel komt ons niet altijd juist
voor. Dit betreft zoowel Bilderdijks logenach tigheid als zijne zinn el ij k he id. Wat het laatste punt betreft, stemmen wij, ondanks alle
bijgebrachte bewijzen met met den schrijver in. Kollewijn stelt zinne-

(i) Wij hebben ondertusschen aan de behandeling der familiebetrekkingen de mededeeling van den beer Jan Sterck te danker, dat
de naam van den Amsterdamschen burgemeester Boom onder 's dichters
aanverwanten in de grondbrieven van een huis in de Gravenstraat te
Amsterdam voorkomt. Zie het Zondagblad van 22 Juni 1891.
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lijkheid gelijk met « wellustige natuur » (I 55), hij komt er herhaaldelijk
op terug.
De beschuldiging loopt als een draad door het geheel werk,
ofschoon te Leiden zijn onbesproken gedrag werd geroemd (124).
Bilderdijk komt ons niet minder of meer zinnelijk voor dan duizenden menschen om ons heen. Integendeel zocht de dichter aan elke
handeling, die wij geneigd zijn aan buitengewone zinnelijkheid toe te
schrijven, eene hoogere beteekenis te geven ; bovendien is de hartstocht
der zinnelijkheid op zichzelf geen euvel, Het komt bij deze gelijk bij
alle hartstochten er opaan, welk gebruik of misbruik wij daarvan maken;
of wij lien vieren of betoomen. De strijd daaromtrent door Bilderdijk
gevoerd wordt door Dr. Kollewijn over het hoofd gezien; zijne klacht
over Bilderdijks zinnelijkheid, zonder vermelding welken graad van
zinnelijkheid wordt bedoeld, onder welke omstandigheden, in welke
jaren enz. die vooral aan den dag treedt, is voor den lezer niet
klaar. De beschuldiging loopt door het geheele werk. Ongelukkig laat
de kieschheid ons niet toe over de verschillende aanhalingen des schtm
vers te twisten.
Wat nu BildErdijks logenachtigheid betreft, met dit verwijt den
dichter gedaan, kan ik nog minder instemmen. Het zou belachelijk
zijn te beweren dat Bilderdijk in den tud van zijn tweede huwelijk
niet geveinsd heeft, maar even ongepast komt het ons voor alle tegenspraak in 's dichters uitdrukkingen, brieven of verzen, als bewijs zijner
logenachtigheid aan te voeren. Wanneer de dichter (II, 410) in het
jaar 1805, beweert dat hij in meer dan den jaren geen boek heeft ingezien, en drie maanden later (aan denzelfden persoon) schrijft dat hij in
de laatste jaren uittreksels enz. van een aantal latijnsche schijvers heeft
gemaakt? Wanneer hij beweert in eenen kleinen kring van menschen
te leven, en toch « nogal menschen ontving », <, ofschoon hij komedie
noch andere publieke plaatsen bezocht » (I, 583) ? Wanneer Bilderdijk
Nederlands gehechtheid aan Willem V prijst is hij dan een leugenaar,
dewijl de verhouding tusschen Nederland en den stadhouder q veel
minder lieftallig was, dan hij (Bilderdijk) vo or g a f te gelooven » (I, 204,
volg.)? Wanneer Bilderdijk zegt dat hij het hoogduitsch niet heel
meester is (II, 401), en ondertusschen bewijzen geeft van bet goed
te hanteeren, zien wij ook daarin noch leugen noch valsche beschridenheid, dewij1 de kennis en het gebruik eener taal een oneindig
getal graden heeft. Wanneer hij verhaalt dat hij van lakensche stoffen
de waarde niet kent en eenige maanden te voren gezegd heeft dat zijn
rok f 2.00 kost, zal men deze tegenspraak toch wel niet aan logenachtigheid, geveinsheid als anderszins moeten toeschrijven ! Zeker, Madame
de Sevignè zou zulke onregelmatigheden in de wijze van zich uit te
drukken met hebben begaan, het is dan ook waarschijnlijk dat zij hare
brieven ter uitgave bestemde. Bilderdijks briefwisseling mat zijne
vrienden is Kier mijns inziens ten zijnen nadeele misbruikt. Maar er
is over die zoogenaamde logenachtigheid nog veel meer te zeggen.
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De schrijver dezer regelen heeft jaren en jaren in gezelschap van
kunstenaars geleefd en bevestigd gevonden dat de graad van waarheidszin dezer klasse van begaafde stervelingen niet afgemeten en
beoordeeld kan worden naar lien van zulke menschen welke door hun
aanleg of hunne levensomstandigheden er toe vetplicht zijn het allergrootste deel huns levens te wijden aan eenvoudige burgerlijke plichten
en koele, nuchtere berekeningen.
Er bestaat een aantal mannen van hoogdichterlijke gaven en te
gelijk van groote vaardigheid in het redetwisten, aan wier verbeelding zich zekere goede eigenschappen van een door hen geliefd
vraagstuk of persoon met zulk eene kracht opdringen, dat zij, alle
gebreken over het hoofd ziende, of daarvoor blind geworden (verliefd?)
de eenvoudigste eigenschappen hemelhoog verheffen, langzamerhand
zwart wit beginnen te noemen en eindelijk wat zij vroeger voor
onwaar hielden als eenige mogelijke waarheid betrachten : een eenvoudig mensch noemt zulke slaven hunner verbeelding leugenachtig, geveinsd ;
hij die verschillige gelegenheid gehad heeft, den gang der verbeelding
zulker meest met hoogen kunstzin begaafde personen na te gaan zal
de beschuldiging van geveinsdheid en den vermorselenden steen op
Bilderdijk niet werpen, al komen er ook enkele daden in zijn levee
voor die wij onoprecht moeten noemen (i).
Zoo vinden wij verder bijv. (I, 201) het feit vermeld, dat Bilderdijk, bij den dood zijner moeder veeleer aan lekkere asperges » dacht
d in aan de begrafenis. Doch het bewijs voor deze beschuldiging is
slechts uit eenen enkelen brief geput ; hoe vele andere woorden en
briefjes kunnen er verloren zijn gegaan? De schrijver herinnert op
deze plaats ook niet daaraan, dat B's moeder eene echte Xantippe was,
die in 't verloop van jaren haar slecht humeur meer en meer bot
vierde (I, 19, vlgg.).
Wij zien zelfs bij het voortzetten van Bilderdijks verhouding
tot Katharina Wilhelmine geenerlei s t el selma tig e valschheid,
geveinsdheid, of logenachtigheid, gelijk wij die bij een groot getal
staatslieden en dergelijken aantreffen. Bilderdijks twijfel en onrust te
dier dagen, tegenover zijne eerste vrouw worden het best bewezen
door dat hij zelf aan deze over Katharina Wilhelmina begon te
schrijven (I, 261). Zouden wij in B's liefdesgevallen niet veeleer eenen
van Vloten van valschheid kunnen beschuldigen, welke B's brieven
door uitlatingen en onderstreepen vervalschte en uit hun verband rukte ?
Eere zij aan Dr. Kollewijn dat hij zich de moeite getroostte het
door van Vloten medegedeelde opnieuw bij het oorspronkelijke te
vergelijken !
Men heeft vooral ook over het hoofd gezien, hoe Bilderdijk
gekampt heeft om zijn hart in het gebed ten Hemel te verheffen.

(I) Vergelijk hierbij Kollewijns woorden II, bladz. 381.
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Natuurlijk is het dat van Vloten en zelfs ook Huet dergehjke
pogingen als huichelarij betrachten; maar niemand welke aan het
gebed gewoon is (en dat is toch hier de man van het vak, de beste
beoordeelaars) zal, geloof ik, eenen huichelachtigen toon in Bilderdijks gedichten ontdekken. Dit zij dan eene nieuwe toelichting om
den graad zijner geveinsdheid te bepalen. VOOr ons heeft reeds de
heer Jan Sterck op dit punt de aandacht der lezers van Kollewijns
werk getrokken (Zondagsblad v. d. 22 Juni 91).
Wij zouden eindelijk nog het geval der verbanning kunnen
bespreken. Was zij Bilderdijk welkom, om van Catherin a Rebecca
los te geraken ? Wie kan dit weten ? Is het genoeg te zeggen : de
vorm van de weigering van den eed was mw, ongemanierd... dus
had de schrijver den wensch verbannen te worden?
Mijn Hemel! Men vergelijke dit geval bij honderd andere en
vrage, of het niet in B's karakter lag opbruischend aan eene regeering
te schrijven, waar van hij eenen (liepen afkeer had ?
Kortom, naar onze meening heeft Dr. Kollewijn, ondanks zijn
streven naar waarheid, menigmaal te oppervlakkig geoordeeld, medegesleept door den wensch ongekende zaken aan den dag te brengen.
« Medegesleept », zeg ik, want Dr. Kollewijns slotoordeel op
bl. 380 vlg. van het tweede deel is voortreffelijk.
Wij deelen het in zijn geheel mede :
q Er zijn personen die gemakkehjker kunnen gekend worden dan
anderen. . (Dr. Kollewijn rekent Bilderdijk tot de laatsten.)
K Wij beoordeelen iemands karakter bijna uitsluitend naar zijne
daden. 3. (Dat . dunkt Dr. Kollewijn, terecht, eenzijdig.)
c Men moet rekening houden met iemands aard en opwellingen,
veelal voortvloeiende uit lichaamsaandoeningen : pijn, zenuwachtigheid, zwakte, vermoeienis, enz. Oogenblikkehjke opwellingen toch (I)
voeren niet zelden tot woorden en daden, die men weldra betreurt,
maar toch — om niet onredelijk (onlogisch?) te schijnen — voor zich
zelven en anderen verdedigt. »
Vervolgens worden (bl. 383) een aantal gronden tot B's verontschuldiging aangevoerd, waaruit Kollewijns streven naar onpartijdigheid klarer
blijkt, dan uit de gr oepeeri n g en opsomming van duizenderlei
kleinigheden.
Na dit alles herhalen wij dan de woorden uit den aanvang van
deze studie : dat Kollewijns werk de fijnheden der miniatuur-schildering paart aan de voliedigheid eener encyclopedie, doch dat men in
't werk als 't ware duizenden boomen ziet, die toch geen landschap
vormen; dat de schrijver een zoo oneindig getal kleinigheden mededenkt
dat de groote feiten en karaktertrekken er door overschaduwd worden,

(I) B's Brieven.
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kleinigheden zoo talloos, dat men geneigd is den humoristischen volzin van
Stinde uit Fietie's Verloving aan te voeren, door hem aan eenen pluizenden geleerde in den mond gelegd, sprekende tot eenen jongeren vriend :
« Ik wil u iets mededeelen, dat ik later algemeen kenbaar zal
maken, namelijk, dat Goethe, waarschijnlijk e'en 4 n Februari 178o,
twee dagen voor dat hij zich nederzette om Tasso te schrijven,
maccaroni met parmezaansche kaas gegeten heeft. Dit door mij met
ontzaglijk veel moeite opgespoorde feit is van de giootste beteekenis. »
Wat men er ook van zegge, Dr Kollewijn heeft een uiterst
nuttig boek geschreven, waarvan wel groot misbruik kan worden
gemaakt, door hen die Bilderdijk willen verguizen, loch dat in elk
geval een aantal draden in de handen geeft om de wisselvalligheden
van Bilderdijks levensloop te leeren kennen.
Het werk moet (wil men het misbruik voorkomen) bijzonder
beschouwd worden, als een Lexicon Bilderdijkianum, waarin men alles
vindt wat ook slechts min of meer met B's leven in verband staat;
in nog hooger mate als men Cats terug vindt in het Museum Catsrianum van jhr. de Jonghe van Ellemeet.
Daartoe is echter een ze er uitvoerig en stelselmatig register
van personen en zaken geheel oninisbaar; want, wat baat b. v. de
opgave van een vijf-enjtwintigtal cijfers bij den naam Woesthoven,
wanneer wij niet weten waarop zip betrekking hebben? Men schrijve
eenvoudig b. v. 130 (Kumpels giizehng), 390 (Toespeling in Klacht)
enz. enz.
Hiermede zou Dr. Kollewijn aan zijn werk de kroon opzetten,
eene kroon, welke, volgens den baanbreker op het gebied der nieuwste
historiestudie en haar metho le, Dr. J. Bamer, aan geen geschiedwerk
mag ontbreken, dat aanspraak maakt op den naam van een « goed
boek '. « Komt mij een groot werk, zonder goed register, ter hand ,>,
zeide hij « ich lege es alsbald wieder auf die S eite. ' Konde Dr.
Kollewijn tot het schrijven van zulk register besluiten, dan zal de
dienst die hij door zijne volharding en zijne vlijt aan de letteren heeft
bewezen, tienvoudig beloond worden .
Ten slotte zij de firma Holkema en Warendorf nog hartelijk
gedankt, voor de deftige wijze waarop zij het gewichtige werk hebben
uitgedoscht.
P. ALBERDINGK THIJM.

Pt '1 oalmen in gtiattgen
door EM. HIEL.

PSALM XXII.
Klaag- en danklied des Verhoorden.
I. - KLAAGLIED.

Mijn God, mijn God, waarom mij, worm. verlaten?
Verwijderd blijft ge van mijn leed en kommer, Heer!
'k Roep dag en nacht naar u, 't kan mij niet baten;
Want Gij verhoort me niet, en rust vind ik niet meer.
En heilig zijt Ge, tronend over zangen
Van Israel. Op u vertrouwde ons voorgeslacht...
U riep het aan. Gij hielpt het! zijn verlangen,
Heer, zijn vertrouwen werd ten schande niet gebracht.
'k Ben worm, geen mensch! Een hoop des yolks, veracht en
Versmaad door 't yolk... ze steken lippen uit, ten spot;
Ze schudden 't hoofd en zeggen : « 't Godsbetrachten
Zal het hem helpen? hem, die lievling is van God?
Ge zijt het immers, Die mij hebt getogen
Uit moeder's schoot... Mijn toe verlaat aan hare borst!
Ik steunde op u, bij 't oopnen mijner oogen :
Van uit het lichaam af, waart Gij, mijn Oppervorst.
o, Blijf niet ver van mij; gevaren naken;
Geen helper komt. Door stieren word ik woest omringd,
Uit Basans wei, 'k zie opgesperde kaken
Eens woesten leeuws, wen hij vergramd zijn prooi bepringt.
Als water ben ik uitgestort, vervloten,
Uiteengerukt is mijn verbrijzeld, krank gebeent;
Mijn hert is, als gesmolten was, vergoten
In 't binnenst van mijn ingewand, zoo dor versteend.
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Als eene poischerf zijn verdroogd mijn krachten,
Aan 't dor gehemelt kleeft mijn tong door dorst en brand;
In 't stof des floods legt Gij me laf te smachten,
Door hondsgebroed en booswichts werd ik aangerand.
Ze scheuren mij en hand en voet te snerpen,
Ik kan mijn beendren tellen. Lustig zien ze op mij,
Ze deelen onder zich mijn kleedren, werpen
Het lot op mijn gewaad... o, Heere, waar toeft Gij?
o Heere, Jahve, bhjf niet langer talmen!
Wees mijne sterkte, Heer, help haastig, red mijn ziel
Van 't zwaard, red haar uit 't hondsgeweld.... 'k zal galmen :
Verlos mij uit den leeuwenmuil! o Heer, verniel,
Verniel der buffels hoornen! Ik zal prijzen
Des Heeren naam hij mijne broedren. God, ik roem
U luid in 't midden der Gemeente! wijzen
Zal ik 's Heeren woon, als Isrels reinste bloem.
II. — ZANG,
Gij, die den Heer ontziet,
Volk, prijs Hem luid.
Gij, die den Heer vereert,
Volk, prijs Hem luid.
Gij, zaad van Jacob, Isrel's spruit,
Prijs Hem, die 't al gebiedt,
Prijs Hem, die 't al regeert,
Vrees Hem en prijs Hem luid.
III, - DANKLIED.

Noch verachtend, noch verfoeiend,
't Bange smeeken des versmaden,
Houdt Hij 't wezen, liefdeboeiend,
Naar me toe, vol heilgenaden.
'k Riep tot Hem en Hij verhoorle!
'k Zal, in volksvergaderitigen,
Waar Hij 't yolk zijn glans bewoorde,
Zijne glorie eeuwig zingen.
Voor de lieden, die Hem vreezen,
Zal ik juichend, blij verhalen,
Mijn geloften... voor hun wezen,
Die geloften trouw betalen !
Eeten zullen alle vromen,
Mild verzadigd worden alien,
Zij, die levend tot Hem komen,
Nimmer zal hun moed vervallen.
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Eeuwig zal hun herte leven,
Kennend Jahve's roem en waarde,
Hemwaarts zullen zich begeven
Alle volkeren der aarde.
Heidens zullen voor Hem knielen,
't Koningdom is 't rijk des Heeren,
Heerscher is Hij aller zielen,
't Heelal wil hij gansch regeeren,
Rijken, armen bidden, eeten,
Al wat wordt in nood verslonden;
Knielend, voelend in 't geweten :
Slechts 6611 God kan 't yolk verkonden.
't Nakroost zal Hem hulde zingen,
Aan het yolk, dat wordt geboren,
Zullen, juublend, hemelingen
Zijn gerechtigheid doers hooren.

PSALM XXIII.
Godvertrouwen.
Mijn herder is de Heer,
Hij laat me niets ontbreken;
Hij weidt mij in het groen,
Waar vloeien stifle beken.
Ik steun op zijnen staf.
Hij leidt me naar mijn heil,
Hij zal mijn ziel verkwikken,
Daal ik in 't doodendal,
Geen kwaad zal mij verschrikken :
Mijn steun is Godes naam.
Hij dekt voor mij den disch,
Benijders mogen smalen;
Zijn olie zalft mijn hoofd,
Hij vult voor mij de schalen,
Met milden overvloed.
'k Geniet des hemels gunst
In 't leven, alle dagen;
'k Woon in des Heeren huffs,
Met geesteswelbehagen,
o Heer, mijn levenlang.
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PSALM XXIV.
Jahve's wederkomst uit den krijg.
ALLEN.

Aan Hem is de aarde, aan Hem de gansche wereld !
Aan Hem !
Ja, alles wat . hier woont en drmkt het licht :
De zeeen, met haar zilverschuim bepereld,
De stroomen, waardoor Hij ze heeft gesticht,
Aan Hem !
EENE STEM.

Wie durft bestijgen Jahve's berg?
Wie durft verblijven, daar waar Jahve troont ?
TWEEDE STEM .

Hij, die is rein van hert, hij, die is rein in 't merg,
Hij, die is rein van handen, zich niet eerloos toont,
En rein van ziel, niets dwaas verlangt,
Niets trouwloos zweert,
Niets boos begeert...
Hij, hij ontvangt
Den zegen Jahve's, hulp van God !
VOLK.

Hier is een yolk, dat volgt 't gebod,
Dat zoekt 't gezicht van Isrel's God !
REI LEVIETEN.

Volk, doe de poorten open, open!
Ja, opent de eeuwge deuren, helden !
Daar komt de Heer der heerlijkheid.
V oix.
De lust komt in ons hert geslopen
Te vragen : wie ! wie durft ge als vorst vermelden ?
De sterkste krijgsheld aller helden !
Wie is de Heer der heerlijkheid ?
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REI LEVIETEN.

Zoo buigt de hoofden, buigt de hoofden :
't Is Jahve, die steeds heemlen loofden,
't Is Jahve, Heer der heerlijkheid !
LEVIETEN EN VOLK.

Zoo doet de poorten open, open,
Vervuld is al ons vurig hopen :
Daar komt de Heer der heerlijkheid !

itt

SCHILDER-, ETSKUNST, ENZ.

JoQanti g o )3ooboom,
IsrfitmAither
E schilderkunst heeft een groot verlies geleden, door het afsterven
van joannes Bosboom, geb. den Ia n Februari 1817, gest. den
14n September 1891.
Bosboom bekleedde eene zeer bijzondere plaats in de kunstcP
wereld. Hadde hij door zijn beminnelijk karakter, zonder nijd, vriendelijk en trouw, niet evenzeer uitgemunt als door zijne kunst, 't is te
betwijfelen of hij wel na zijnen dood als kunstenaar zoo geprezen zou
worden, als (volgens het zeggeu sommiger bladen, die hem eenen
afscheidsgroet wijdden) gedurende zijn leven het geval was.
Want, wat zien wij ?.. Ondanks den hem toegezwaaiden lof wordt
Bosbooms kunst door de berichten bij zijn overlijden zeer weinig
gekarakterizeerd.
Hij wordt veeleer als echtgenoot en vriend geschetst. Waar zijne
kunst wordt besproken, geschiedt het, nadat men vooraf de voortreffelijkheid van zijne echtgenoot hemelhoog heeft geprezen, als of zij in
de kunst onvergelijkelijk hoog boven hem stond.
De oorzaak van deze schatting is niet moeilijk te vinden. Al
beweert men ook dat Ds. van Oosterzee in der tijd tot het jonge
echtpaar ervan heeft gesproken, dat de kunst van het huiselijk leven,
nog eene hoogere kunst is dan die des schilders of der dichteres — deze
uitspraak zal wel op eene geringere schatting van Bosbooms kunstwerken,
bij onze critici buiten rekening zijn gebleven. De oorzaak der miskenning is veeleer deze. Bosbooms kunst is voor oningewijden vaak
moeielijk te verstaan en vrij wat ontoegankelijker dan de schriften der
auteur van Het huis Lauernesse, Leicester in Nederland, enz.
o Is kerkschilderen, of liever kerkenschilderen, geen onzin? ), zoo
vragen velen, maar toch, tegenover eenen Bosboom, met eene zekere
schuchterheid. o Want, » zoo gaat men voort, g I° is een huis
II
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paleis of kerk — wel een kunstwerk ? Een gebouw behoort immers
meer tot de kunstnijverheid ? » (De hooggeloofde kunstnijverheid !)...
c Is dit nu geen kunstwerk, maakt men er dan door de afschildering, vooral der binnenzijde wel een kunstwerk van ? »
t En 2' als nu ook al eene kerk een kunstwerk kan genoemd
worden, hoe kan het iemand dan invallen zulk een kunstwerk streepje
voor streepje of te schilderen, en hij zich verbeelden dat hij een ander,
een nieuw kunstwerk schept ?... >>
« Dat is immers dubbel werk ! — Een doek eens grooten schilders nabootsen, goed ! maar spitsbogen afbeelden is toch een afg.werkte
zaak nog eens gebrekkig weergeven, gelijk een toerist zich eene
photographie laat maken van een berg of een Mercuriuskop. ,>
Gij hebt gelijk, o kunstrechters (?), die den geest van hetgeen in
alle eeuwen kuns t genoemd is, zoo weinig verstaat.
Gij vat niet de dichterlijkheid, de poezie der lijnen, die het licht
dwingen levendiger tot onze verbeelding te spreken, dan het in de
open lucht de zon doet, die ons verblindt.
Gij begrijpt niet dat de kunstenaar geroepen is overal, waar het
ook zij, de taal te verstaan, die elk voorwerp om ons heen, hetzij
onmiddellijk door de natuur ontwikkeld, hetzij door menschenhand
gevormd, tot den toeschouwer spreekt .
Gij hebt menschelijkheid genoeg om den handdruk der c humaniteit 2. te erkennen, maar niet die sprake welke hout en steep, in zinrijke, in plechti ge vormen opgestapeld en saamgehouwen, aan het
echte kunstenaars oor en oog verkondigt .
Daarin bestaat Bosbooms grootheid, dat hij de p o e z i e v an het
g e b e d verstond, hetgeen wil zeggen, dat hij de stemming verstond die
door zuilen en pilaren wordt uitgedrukt, en dat hij die stemming
wist te vertolken, wist te stereotypeeren op zijn doek; want niet alle
uren van den dag is dat zieleleven van den als pijnboomen opstrevende
en hoog in de lucht zich als gewelf begroetende pijlers even hoorbaar
en kennelijk ; slechts zelden is hart en oor der gemeente voor het
goddelijk woord geopend en ontvankelijk genoeg om die tale te verstaan, welke slechts voor de ingewijden, en dan nog niet altoos, verstaanbaar is.
Bosboom heeft den geest verstaan der wanden, die geroepen zijn
naar het goddelijk woord te luisteren, en de stralen van het zonnelicht,
wat daarvan het zinnebeeld is, weldoend te weerkaatsen.
Al zou hij de heiligen ook zonder lichtkrans geschilderd hebben,
en dat zou hij (ik weet het uit zijnen eigenen mond) — hij zou
daarin menig kunstenaar der 15' eeuw zijn gevolgd, welke meende
dat de voortreffelijkheid van Maria en Joseph allereerst door gelaat en
houding moest worden uitgedrukt — waardoor de lichtkrans overbodig
wordt, ja somtijds stoort.
Zoo stond in dat opzicht Bosboom bijvoorbeeld regelrecht tegenover von Uhde, welke niet schuwt de heilige personen als uit het
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land gewezen « proletariErs ) of te beelden (het woord is aan « Die
Gesellschaft » ontleend), hun eenen lichtkrans gevende om aan de verbeelding der toeschouwers tegemoet te komen.
Moge Bosbooms streven naar verzinnelijking der hoogste poaie
nog eeuwen lang leven, en hij beter, geschat worden door een volgend
geslacht, dan door dat waaronder wij heden leven, en hetwelk in
menig geval allereerst datgene in de kunst zoekt wat in de natuur
slecht riek t, het oog pijnigt en in den regel on tweken wordt.
Men wil dan ook beweren dat Bosboom toch eigenlijk zulk een
ideale kerkschilder niet was, en dat hij evenzeer uitmuntte in het teruggeven van boerendeelen. Wanneer die critici zich daar merle willen
troosten... het staat hun vrij. Maar toch komt daarbij het woord van
wijlen De Braga in den geest : « Nullum benullum de artibus » ( I).
ALB. TH .
--4-.111110+1111

Vonbtliatta.
IJ de firma W. E. J. Tjeenk-Willink te Zwolle is kortelings
verschenen : eene nieuwe uitgave van Lucifer, bewerkt door
N. A. CRAMER.
I° De uitgever geeft nieuwe gronden om te bewijzen dat
van Lennep en Jonckbloet ten onrechte in Lucifer eene politieke
allegorie hebben gezien; hij sluit zich dus aan bij de meening van
Nicolaas Beets, A. M. Verstraeten, enz.
2° De heer Cramer maakt de zeer juiste en scherpzinnige opmerking dat de woorden die Vondel soms bezigde tegen de middeleeuwsche Munniksche fabelen niet in onverschilligheid tegenover de
katholieke ;eestelijkheid, maar in de « eigenaardige richting van een
klassiek geworden geest ) moet worden gezocht.
3° Uitmuntende aanteekeningen en eene woordenlijst versieren
deze uitgave.
Van de uitgave der « werken van Vondel, herzien en bijgewerkt,
door J. H. W. Unger ), (verkrijgbaar bij A. Suffer, te Gent) zijn
nu 22 deeltjes verschenen. De laatste bevatten : Lucifer, Maria Stuart,
De lierzangen van Horatzus en Publius Virgilius Maroos Wercken
in Nederlandsche dicht vertaelt.

(I) Wij zijn zeer verlangend naar het vervolg des werks van den
heer Berckenhoff over Bosboom en zijne echtgenoot, en willen dit
bespreken zoodra het volledig is.
----4
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Zotfititfitnnio.
Etude critique sur l'opuscule de Aleatoribus, par les membres du Sêminaire d'histoire ecclesiastique Ctabli a l'Universitê catholique de Louvain. — Louvain, Van Linthout, 1891.
De eerste en veelbelovende vrucht van het zoogenaamde seminarie
voor kerkelijke geschiedenis, gesticht aan de Katholieke Hoogeschool
om den studenten de gelegenheid te geven zich in de bronnenstudie
en geschiedkundige kritiek praktisch te oefenen. Het gekozen onderwerp heeft sedert de laatste jaren de aandacht der geleerden getrokken,
zooals blijkt uit de verhandelingen van Hartel, Harnack, Hilgenfeld,
Funk. Hunne meeningen omtrent den oorsprong, den ouderdom en
de bestemming van het geschrift loopen ver uiteen, hetgeen trouwens

bij de oudere schrijvers Pamehus, Rigaltius, Bellarminus, Dupin, Tillemont niet minder duidelijk is.
Bovenstaande Studie heeft niet ten Joel op alle vragen, welke met
de Aleatoribus in verband staan een afdoend antwoord te geven. De
slotsom komt hierop neer. Hoogst waarschijnlijk is het geschrift eene
homelie of preek door een Paus gehouden, ten behoeve van ontwikkelde toehoorders. De opsteller leefde na den H. Cyprianus, wiens
werken hij gelezen en door en door gekend heeft; hoewel zijne manier
van schrijven den invloed van den H. Cypranius verraadt, is zij echter
op vele plaatsen oorspronkelijk en eigenaardig.
De leden van het Seminarie hebben wijselijk de verdeeling van
den arbeid toegepast, en aan ieder eene afzonderlijke taak aangewezen.
De eerw. heer de Lannoy onderzoekt de waarde der verschillende
uitgaven van het geschrift en kiest die van Hartel als de beste, met
eenige varianten van Miodonski ; daarna stiipt hij de meeningen aan
der oude schrijvers omtrent het karakter, en het tijdstip van het verschijnen van het werk.
De eerw. heer D'Hoore levert een beknopf overzicht en eene
fransche vertaling van het stuk.
De noodige inlichtingen omtrent het dobbel- en kansspel bij de
ouden — zeer belangrijk voor de zedegeschiedenis en oudheidkunde
— worden door den eerw. beer Scheyes gegeven.
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De eerw. P. Alif toetst aan de regels dei kritiek de verschillende
zienswijzen der nieuwere geleerden omtrent den oorsprong van het boek.
Ten slotte vergelijkt de eerw. heer Callewaert het geschrift met
de werken van den H. Cyprianus, en bewijst dat de Berlijnsche hoogleeraar Harnack zich schromelijk vergist, wanneer hij uit de « citationweise )) van den schrijver wil afleiden, dat deze de apostolische
Brieven met minder eerbied behandelt, dan de overige boeken der
H. Schrift.
Het is hier niet de plaats om ieder der genoemde verhandelingen
wetenschappelijk te onderzoeken, en over hare waarde een oordeel te
vellen ; het zij genoeg te zeggen dat de schrijvers hunne taak ernstig
opgevat en zorgvuldig volbracht hebben. De lezer zal zich overtuigen
dat zij noch tijd noch moeite spaarden om de duistere punters op te
helderen, het zekere van het onzekere, de feiten van de gissingen te
onderscheiden, om de waarheid zoo nauwkeurig mogelijk te achterhalen. Vrij van vooroordeelen en vooraf opgevatte meeningen, zoeken
zij onpartijdig op de gestelde vragen te antwoorden.
Het laatste hoofdstuk vooral is een voorbeeld van ernstige, w etenschappelijke discussie. De argumenten van prof. Harnack worden in
alle hunne kracht ontwikkeld, met scherpzinnigheid gewikt en gewogen
en veel te licht bevonden, om de gewaagde bewering van den hoogleeraar te schragen.
Het boekje strekt den leden van het jonge Seminarie tot eer, en
bewijst dat hunne leiding aan bekwame handen is toevertrouwd.
A. D.
Fietjes verloving, door A. STINDE, uit het hoogduitsch vertaald
door GERARD KELLER. Arnhem en Nijmegen, E. en M. Cohen, 1 891.
Het is een waar genot een dergelijk boek aan te kondigen, wanneer wij dagelijks ondervinden dat zoo velerlei wat voor de leestafel
bestemd is, zweeft, tusschen onzin, gebrek aan menschenkennis, jacht
op effect, of op meer verwerpelijk zinnelijk genot.
De sentimenteel-dichterlijke geest zal door Stinde niet geroerd
worden ; maar hij wien trekken van gezond verstand, klaarheid van gedachte, nuchtere eenvoudige, maar waar menschelijke gevoelens meer
waard zijn dan dichterlijke onzin, zal dit boek bewonderen. Het is
een boek vol levenswijsheid, waaruit oud en jong machtig veel leeren
kan, het geeselt op humoristische wijze allerlei valschen smaak en velerlei
vooroordeelen van onze dagen.
De vertaling is doorgaans uitmuntend. Hoogduitsche zinswendingen
kan men ternauwernood terug vinden. Slechts enkele germanismen
komen voor, zooals « Instijgen » voor « Instappen », e. a. m. De vertaler schijnt « Die Krampler » voor eenen familienaain te houden ;
t Krampler » is ondertusschen « blikslager k> ; de familie Muller wordt dus
bier bedoeld. Een volzin als op bl. 16 : De beteekenis van dit ... feit
is van de grootste wetenschappelijke beteekenis 2,, is eene uitzondering.
Drukfouten (zooals verteldt) zijn zeldzaam. In 66n woord, Fietjes
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Verloving is eene zeer aantrekkellike genre-schilderij, voor hen die niet
in guano handelen (want bij guano-haudelaars vergelijkt Stinde de jonge
naturalisten), en bepaald natuurlijk genoeg om, niet « romantisch ,
genoemd te worden.
Dergelijke werken, waarin te gelijk de zwakheden en misbruiken
van onzen tijd belachelijk worden gemaakt, hebben bij de voordeelen
van een kunstwerk nog een practisch nut.

Omrotwv.
Het « Oratorio Franciscus v van Edgar Tinel wordt in den
loop des winters te Keulen, te Aken, te Dusseldorp, ten tweeden male
te Frankfort a. d. Main, verder te Breslau, te Freiburg i/B, als ook
te Kopenhagen, te Amsterdam en te 's Gravenhage uitgevoerd.

Het « Broodhuis s (paleis van Margaretha van Oostenrijk, tegenover
het stadhuis) te Brussel is hersteld. Het bevat eene verzameling van
Brusselsche oudheden. Men wil er een' toren met klokkespel op
plaatsen. Voorzichtigheid is de 000dschap! Dat men 't gebouw er niet
door bederve!
Verlats apen-schilderijen, op de tentoonstelling te Antwerpen,
geven goede lessen. De aap-kwakzalver die eenen verkeerden tand trekt is
aan den schilderijkeurder gelijk, die den bevoegdsten kunstenaar afwijst;
zijn aap-schilder der toekomst staat met een bezem voor het doek.
Erasmus. J. B. Kan, te Rotterdam, heeft aldaar, bij den uitgever W. Weak, het programma van zijn Gymnasium laten verschijnen,
bevattende eene reeks bijzonderheden over Erasmus, als : Het testament
van Erasmus, den Inventaris van zijnen inboedel, enz. Wel waren deze
stukken reeds vroeger gedrukt, doch Rector Kan heeft die met een
tal van verklareiide bijzonderheden verrijkt.
Semper idem. Verschenen : Polemiek over Lodewijk van Nassau
en Willem den Zwijger, tusschen prof. P. J. Blok, hoogleeraar te
Groningen, P. Goedhart, leeraar te Roermond en X. — Roermond, Henri
van der Marck, 1891.
Calvinus. Prof. Pierson gaf onlangs het derde deel uit zijnen
Studiê'n over Johannes KalvIn (1540-1542). De schrijver zegt van
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dozen held : « In menig opzicht een gcvoelsmensch, een man van
indrukken, dikwerf, wat men heden noemt een nevropathe (zenuwlijder) ! »
c Wij zien Kalvijn teergevoelig en meewarig bij den dcod van
geliefde vrienden; wij hooren hem schaterlachen, maar wij zijn ook
getuige, dat hij in hevige drift opstuift, zoodat hij van zich zelven
erkennen moet : « Ik heb -zwaar gezondigd, omdat ik geen maat wist te
houden. »
Pierson klaagt over gebrek aan eenheid in Kalvijns godgeleerdheid en de herhaalde tegenstrijdigheden waarin hij vervalt.
Rembrandt. Dr. W. Bode, bestuurder der afdeeling van c hr is t el ij ke
bee I dho uw kunst (Plastik) in de koninklijke museums te Berlijn, de
schrijver der onlangs volledig geworden Geschzdzte der Deutschen Plastik,
als deel der Geschichte der Deutschen Kunst, uitgegeven door G. Grote,
te Berlijn, heeft voor, in afleveringen van photogravuren, te laten verschiinen : « Alle nog bestaande schilderijen van Rembrandt. » Een aantal
photographieen zijn daartoe in Engeland reeds gemaakt.
De Styx. Einde September is de marmeren 1 ijkkist voor de
lichamelijke overblijfselen van keizer Frederik Willem bestemd, uit
Serravezza, bij Carrara, naar Berlijn gezonden. De beeldhouwer Begas
moest er de laatste hand aan leggen.
De afbeeklingen daarop aangebracht drukken natuurlijk het leven,
den geest, den aanleg, het streven en sterven des over ledenen keizers
uit ! Zoo zou men denken!.... Misgerekend! — Onder die voorstellingen bevindt zich op de lange zijde van het gedenkteeken : De aankomst van den keizer in ..... het R ijk der do oden !
De oude, wakkere schipper Charon zet hem (voor een goed
drinkgeld?) over den Styx, en juist gelijk zijn zoon Willem II, uitgedoscht als een stralende held onder de levenden, op een stoomschip
naar de Belgische kusten stevende, en te Oostende door de hoogste personen opgewacht werd, staan aan den anderen Styxoever Z. M. keizer
Willem, Frederiks vader, en zijne grootmoeder Louise op Frederik
te wachten. Risum teneat:ls, goede Christen menschen!
Het Rijksdagsgebouw te Berlijn rijst reeds meerdere meters
hoog uit den grond. Het zal niet vele maanden duren, zoo gaat men
aan het bekappen.
Nu is de vraag .... Hoe moet men het ..... versieren met kleuren
als anderszins ?
Er zijn zoovele vlakke muren , die moeten toch beschilderd
worden !
Vooral boven den zetel van den voorzitter is eene kolossale plaats
voor een of ander schilderstuk!....
Dat men aan dat alles nu eerst begint te denken, zal niemand
verwonderen die de geschiedenis van de ontwerpen tot dit gebouw
kent, en weet dat er weken lang in 't parlement over eenen koepel
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of geenen koepel, eenen kleinen koepel of eenen grooten koepel is
gestreden, zonder dat het aan twee parlementsleden is ingevallen ernstig
de vraag te opperen : aan welke behoeften een rijksdagsgebouw moet
voldoen, om dan eens grondig over de oplossing van die vraag te
spreken. Ondertusschen heeft R. Begas eene hoog ten ros zittende
« Germania » gebeeldhouwd, welke achter den -westelijken gevel op de
Attzka moet worden geplant.
Mme. Germania is natuurlijk geharnast, draagt eene keizerskroon
met lauwerkrans, schild en banier, en om de schouders golft een
zware mantel. Twee figuren — de eene heet de Vrede, de andere
de Roem — voeren het paard aan den toom ; de Vrede draagt een....
zwaard, waarop eene vredepalm rust, de Roem is eene .... jonge
dame, behoorlijk gekleed, eene thebaansche trompet blazende. Deze
figuren zijn van de hand des beeldhouwers Fr. Schaper, de ontwerper
van het Liebig-monument te Giessen.
Men ziet — al komt het viergespan van den zonnegod Apollo
langzamerhand uit de mode — zonder paard er boven op, kunnen
de bouwkunstenaars zich geen statig gebouw denken. Ook de zinnelooze zuilenrijen zijn voor als nog onmisbaar, zoolang de naaperij der
oudheid nog in de kunstarademien wordt gepleegd.

Gestorven. Kort voor het verschijnen van ons September-nummer
stierf, in den leeftijd van 40 j aren, de tooneeldichter D. M. Maaldrink. Door
zijne zwakke gezondheid gedwongen, leefde hij ambteloos. Zijne meest
bekende werken zijn : Herodes (drama), Jan Masseur (id.), De terugkomst van een ZColoniaal (id.) en in hs. werd door hem nagelaten
Cleopatra, wat weldra in druk zal verschijnen. Wij zullen er later ons
oordeel over zeggen. Zijne novellen — Uit de Graafschap en Kwikme-dit, kwik-me-dat (1887-1889), — worden in 't algemeen hooger
geschat dan zijn tooneelarbeid.
Huygens. Dr. J. A. Worp heeft eene levensbeschrijving van Constantijn Huygens, door hem zelven opgesteld, in de boekerij der « Akademie »
te Amsterdam ontdekt. Hierin vindt men eenige belangrijke bijzonderheden over Jacob de Gheijn, Goltzius, Rembrandt, enz.
Kunstlicht. Henry Rene d'Allemagne, te Parijs, heeft een zeer
belangrijk werk uitgegeven getiteld: Histoire du luminaire, depuis l'epoque
romaine jusqu'au XIX' siecle, met 700 af beeldingen. , Het is een prachtwerk van groot belang.
Monument voor 't jaar '3o. Het dagblad De Amsterdammer
schrijft in het nummer van v. 27 October :
Dat bespottelijke, leehjke monument van Nederlandschen wansmaak
moet weg. Het is eene schande voor ons land dat zulk een ding zoo
langen tijd op het beroemdste plein (de Dam), vlak voor het vorste_
lijk Raadhuis, uit den bloeitijd van het gemeenebest, is geduld.
De Raad wende zich, zoo noodig, tot de Regeering, opdat, onder
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toejuiching der natie, een eind worde gemaakt aan deze vernederende
vertooning .
Ook geeft de Nederlandsche historie wel iets beters of te beelden
dan den geestdriftigen vechtlust onzer vaderen uit de dagen der Belgische ruzie.
(In den gemeenteraad is de afbraak van genoemd monument aan
de dagorde.)

Toonkunst, Zooals reeds door anderen is gemeld, hebben de
toonkunstenaars Mortelmans en Lebrun te zamen den eersten prijs der
muzikale compositie behaald in den wedstrijd uitgeschreven door de
kon. Academie, te Brussel. Het werk van den laatstgenoemden kunstenaar,
eene symphonie, is op den 25" October met grooten bijval in de zaal
der Academie uitgevoerd.
Overleden. Op het oogenblik des afdruks komt ons het treurig geval
ter oore van het overlijden des heeren Dr. H. Roersch, prof. aan de
hoogeschool van Luik, lid der beide Belgische Academien, enz.
Niet alleen wegens zijne veelzijdige geleerdheid, maar tevens voor
zijne christelijke welwillendheid en nijdlooze vriendschap wordt hij
betreurd door allen die met hem in eenige betrekking stonden.
Vlaamsche Academie. In de zitting van October benoemde de
Vlaamsche Academie den heer H. Sermon, van Antwerpen tot w erkend
lid, ter vervanging .van den eerw. beer Schuermans.
De beer Broeckaert hield eene voordracht over de gedichten van
Quellinus den jongere.
Akademie. Afd. Letterkunde. Zitt. v. 14 Sept. :
Exegetische opmerkingen van den beer De Hoop Scheffer, over
Jac. I, II, III en Efeze IV. Dr; Brill spreekt over : < Gempachi
Mitsukuri's, Englisch-Niederlandische Unionsbestretungen im Zeitalter
Cromwell's. > g Cromwell wilde een bolwerk maken tegen het katholicisme. * Zitting van 12 October : De beer Boot doet mededeelingen
over de brieven van Cicero aan Attika.

IttQoub van ZigiArifttn.
Belgie.
Archeologie. (Annales de la Soc. d') V. 2-4. Dioclêtia et Salona.
La vine belgo-rom . de Nouvelles. Les Francs Salient en Brabant. Le
prehistorique de la Colombie. La filiation des fonts baptismaux jusqu'au
16° s. Bahut suêdois ay . blason. La sculpt. et fart au p. de Liege,
p. J. Helbig. Monnaies d. comtes de Hainaut, p. de Witte. Het
Maagdenhuis te Antwerpen, p. E. Geudens. Les silex mesviniens. Les
premiers remparts de Louvain. Luc Gassel, peintre paysag. du 16 e s.
De l'importance des voyages au moyen-age. Lettres inCdites de Grêtry.
Tumulus belgo-rom. a Lennick-S t Quentin. Tombeaux de Jêsuites
dècouv. a l'anc. palais de just. de Bruxelles. La maison des 12 apdtres
a Bruxelles. Deux portraits attrib. a Holbein. Henri de Varick, vt.
de Bruxelles. La ballade et ses derives.
Archievenblad (Antwerpsch) 18.2. Beschr. v. d. Borcht en Borggraefschap van Antwerpen, 97-163. Collegiate Actenboecken v. 1 5771583; 163-224.
Belfort. No. 8-1o. Butaye : Bewijskracht d. voorzeggingen. Alb.
Thym : Praalgraven. ClReys : VI. redevoering op h. Congres te Mechelen.
t Past. Schuermans. Taal- en letterk. congres te Gent. Schaepman :
De kunst en de maatschappij. Weemaes' gezangen.
Biekorf. 12-20. IS Karel de Groote een Franschman ? Gezelle :
Bruzloft; Ileilig-Hertelkd ; Zkldichtje. A in 't West.Vlaamsch Idioticon. Vlamingen in Engelland i. vroeger eeuwen. Namen der stad
Yper. Lampernesse. Zoo doof als... Maria Stuart's Beesnoer. De zachtlange e in h. W.-VI. Idioticon. De twee Sinte Eewouds. Frankische
of alg. Germaansche plaatsnamen in Brabant. De zachtlange, de scherplange, de zware en de korte e in 't West-VI. Idioticon. Holland niet
hetzelfde als Nederland.
Federation artistique. 44-52. 1-2. Salon d'Anvers. La musique
au congres archêol. de Bruxelles. L' hotel de v. de Le'au p. A. Goovaerts. Collection Kums a Anvers L'ècartement et le rètrêcis. de la
7S dominante ds. la gamme maj. Le diapason en Amer. Le monument Gallait. La Pacificatie de Benoit. Corn. de Vos. La chute du
Naturalisme. Les Gothiques. Qui est Rembrandt? par Lautner : Refutation. line nouv. ecole. Wagner et les composit. francais. Deux rêtables
en bois sculptè.

Guide musical. 26.41. Imbert : Lully, p. E. Radet. Le Reve
de Bruneau-Zola. Le Rhin de Benoit. Bayreuth. Les statues a Wagner.
Le dualisme harmonique. Lohengrin a Paris. Grieg et la mus. scandinave.
Loquela. 7-8. Afzitten, beddelijks, beuman, booime, brakelare,
dibbeleeren, dijselen, gaien, gauwmoedig, gedwas, gei, gijspe,
hebbinge,
,
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heerzaaien, hurttje, keper, kezelen, lebbe, om nernst, oprakelen, parloge,
ravutselinge, spetteringe, steekrijze, susschen, tegenlstnder, vei, vischbrei,
voortgaaien, zwort. Ba', bal, be, djakkesteert, glimpen, ieertjesteker,
opjuischer, paanooge, panekake, pieren, riestemaal, slikhaak, steiten'
teste, wikke.
Magasin litteraire. 9-10. Neo-mysticisme flamand. Silhouettes de
professeurs a Paris. Villiers de l'Isle-Adam. Salon d'Anvers.
Museum. (Nederl.) 3-6. De Cock : Busken Huet. W. De Vreese :
Vanden Weghe's Rodenbach; Rumenhilde d. F. v. d. Weghe. Vers
en berijmd Proza in de werk. v. Ruusbroec. Nederl. Liederboek.
21' Nederl, Congres to Gent. De Vreese : Zuid-nederl. taal- en letterk.
wetenschap. Multatuli's Brieven. Stallaerts Glossarium. Ouida's werken.
Museum (Kempisch). 1-3. Kronijk v. Herenthals. XV e eeuwsche
Kronijk en Costuyinen v. Turnhout. Norderwijck en zijne heeren.
Revue de 1'Art. chret. II. 4-5. B. de Montault : Culte des
doct. de l'egl. a Rome. Muller : Vierge d'argent de 1515 a Senlis.
Miintz : Artistes flam . et allem. au 15' s. Reliquaire du 17' s. Gesch.
d. Trierer Kirchen p. Beissel . L' abbaye de N. D. des Vaux p. L. Morize.
Tre'sor de la cath. de Chartres p. de Mely. Illonastère des Emmuz-e'es
de Rouen, p. Sauvage. Claude de Hery,me'dailleur du roi Henri III,
p. A. Mazerolle. Gruyer : La cathddr. de Ferrare. Livres d'heures
du 1.1e s. Die Malerschule v. Niirenberg 4-15 Jahrh. par H. Thode.
Das Kleid des Herrn auf den friihchristl. Denkmdl., p. de Waal.
Les vitraux de la calk. de Bourges post. au s. p. des Meloizes.
Hist. de l' art Pend. la Renaiss. Italie. p. E. Muntz.
Revue Generale. Sept.-Oct. Woeste : Les Orig. de la France
contemp. p. H. Taine. De Frankenstein : L'Afrique australe. Grabinsky Crispi. De Monze : Dieu par V. Hugo. t Th. Ribot. Le Sar
Peladan.
Revue Benedictine. 8-1o. L'autenr de la Musica Enchirzadis.
Vie de Dom Gall. Morel. Bernold de Constance auteur du Micrologue.
Decret du St-Office touch. l'iconogr. et la litter. euchar. Herm. de
Hertaing, moine de St-Amand. Les deux Amalaire. Le Congres de
Malines et ses travaux de section. La Theorie de Part pour d'art au
Congres de Malines.
Toekomst. (de) 7-10. De Cock : Rousseau. De Mont : Walewein. Theod. de Banville. De Mont : Detlev v. Liliencron. Vercoullie : C. Huyghens' Zede-Printen.
Volkskunde, 6.8. Wakheren in Zeeland. Gedichten v. ten Kate.
Contes pop. de Lorraine, p. E. Cosquin. Ueberreste germ. Heidenthums im Christenthum, d. K. Oberle. Het lied v. Halew,n. Volkshumor in geestel. zaken.
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Volksleven. (Ons) 7-I I. Sagen en Legenden. Vertelsels. Kinderrijmen. Rivieren, puttee, fonteinen, ondiepten. De vogelen ; h. yolksgeloof. Goovaerts' L'hOtel de ?Vile de Le'au. (1404.) Volksgebruiken
in de Kempen. Kinderspelen. Esthet. de la tradition p. E. Blêmont.
Folklore wallon. Liederen. Oorspr. d. klokken. Wonderbare indruksels. Spotzegsels. Contes pop. du pays wallon p. Gitt6e et Lemoine.
Over de tommen, tommelen of tumuli in Belgie
Vlaamsche School. Rossi's Shakespeare-voorstellingen, bl. 107.
Mascagni's Cavallerza rusticana, 104. Van Lerius' kunsttrant, 117.

Benoit's Rhin, 121. Rosegger's Erinnerungen an Hamerling. Jordaens'
Zoo de ouden zongen, 129. t De beeldh. Ducaju, 130. Berlijnsche
tentoonst., 143. Driejaarl. tent. te Antwerpen, 153. Teekeningen v.
Frans Floris, I6o. -U. Bosboom, 161. f K. Ruelens, 165. Keulen,
Frankfort, Cassel, (Museum) 166.
Caecilia. 11-21. De jonge Fransche school. Nicola:I : Riemsdijks
muziek bij Sophocle's Antigone. Werken v. Loots. Benoit's Rhin en
Charlotte Corday. Uit Bayreuth. Heft. de la chanson popul. en France.
Dompertje. (Het) 19-24. 1-3. Mgr. Fava en de republ. De
nieuwe richting in de kunst. V. Hugo aprês 1830, p. E. Birê. Bijgeloof in de nieuwe wereld. E. slachtoffer v. h. Bouddhisme. Portretten :
De Nabob, de Dandy. Het leger des heils.
Gids (De) Oct. - Nov. Kollewijns BILDERDIJK. Simons : Het 218
taal- en letterk. Congres. Berckenhoff : Joh. Bosboom. Vander Vlugt :
tG. A. Wilken. Loti's Le livre de la pita et de la mort. Groenewegen : Studies over Potgieter. Brouwer : Hugo's Dieu. Multatuli's
Aleid. Hooijer : Gottfr. Keller.
Familieblad (Alg. Nederl.) N' 7-10. Oude kerkregisters (Wonseradeel-Zijpe). Geslachten Loke, Suermond, v. Baumhauer, v. Zijl, v.
Zijlhof, Swinnas, 's Gravezande, Warbol, Langereis, Beels en de
Mirell, de Jager; de Kater v. Zierikzee, Groenevald de Kater, Kralingsche en Vlaardingsche de Katers ; Hoeuft v. Fontaine, Pereuse v. d.
Steen. Brielsche vroedschap in 1618-1794. Geslachten Schrijver, de Mirell,
v. Rest, Slaets, v. Berchem, Cobmoijer, de Winter- Doop- en trouwregisters v. Berkel-en-Rodenrijs ; Booth, v. Zijl v. Zijlhof, Holl te Tiel,
v. Egmond, Outhoorn, Rammelman, Huyck, Paez. Lucia Ruysch.
Doopregist. v. Woensel en Tongelre.
Illustratie (Kath.). N. 49-52, 1-13. Krypta d. Basiliek v. Sint
Laurentius te Rome. Intocht v. Karel v. Viana te Barcelona (1461),
n. Tusquets. Catechism. i. d. tuin, naar Meunier. Het vuurmaken.
Processie te Venetii, naar J. Callegos. De Slag bi Sempach, naar
Grob. Een beclissend oogenblik, n. Math. Schmid. VertwWeling, naar
Woodville. Karel V en Pizarro, n. Lizcano. Melkmarkt te Amsterdam, n. Herrmann. .Het onderbroken duel, n. Orvidzki. Het stieren-
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gevecht. De Keiz. v. Rusl. en z. gezin. Muzelmansche feesttocht, n.
Bauernfeind.

Maandblad v. h. geneal. genootsch. Nrs 7-8. Schorer en Radermacher.. Scaldis, jaarb. v. oudheidk. en gesch. v. Zeeland en zeeuwsch
Vlaanderen . Geslacht Bourbon, Six, Schureman.
Katholiek (De). to-i1. Graaf : Traditie 1. de Kerkel. kunst.
Sloet : Oud-egypt. opschrift. De Veer's Uit min lente. Hofman :
Bull. Trajectense. Schetsen uit het W.-Indisch volksleven. Polemiek
ov. Lod. v. Nassau en Will. de Zwijg.
Navorscher (De). 1 o- II. Antieglesia. Mensch-paard te Japan.
Friezen op de FarOer. Sluisehsche Belfort. Deuil de Milan. De Munt
te Amsterdam. Wijtsma. Leintje. Drecht. Wouw. Laurenberg's Historian. Ende, ofte, nochte. Geuzen. Poep. Leties. Munt te Amsterdam.
Drecht. Marnixiana. Hij is bij de pinken. Abigeltje. Portretten der
Oranjevorsten te 's Hertogenbosch.
Noord en Zuid. 3. Mehler : Piet Langendijk; De Zwetser, H.
wederzydsch huwelijksbedrog ; Krelis Louwen. Stoett : lets onder de
roos vertellen; Slapen als eene roos en als op rozen; Fiolen laten
zorgen. De Beer : Nederl. Letteren 1880-1890. Valsche analogie.
Oud-Holland, IX, 2. Van Someren : Wesenbeke of Marnix ?
Worp : C. Huygens over de schild. v. z. tijd : Jac. de Gheyn, Goltzius, Rubens, Ravenstein. Miereveldt, Rembrandt, Lievens. Bredius :
Schildersregister v. Jan Sysmus, stadsdokt. v. Amsterdam.
Spectator (Nederl.) 34-44. De Rembrandts v. Grosvenorhouse.
Lettische ethnogr. De schild. F. Khnopff. Letterk. congres te Gent.
f J. Thonissen. Loti's Lzvre de la pale et de la mort. - De tooneelletterk. Maaldrink. - De ethnol. Wilken. De belg. schild. A. Struys,
W. Schlobach, L. Frederic. Goethe's Tagebiicher. Nieuwe tegelschildering, a. h. Rijksmus. te Amsterdam. t J. Bosboom. Zwolsche herdrukk.
uit alle tijdvakk d. Nederl. taal. en lett. Het titausche minnelied.
Cat's spaansche heidin in zijn c Trouring ». Pierson's Stud. ov. Calvin. 12 ' deel v. h. Goethe:jahrbuch : Musikerbriefe, etc. Die Bouc
van Seden. De sage v. Dobrynja. Jorissen's Hist. en litter. studzê.n.
Van Deyssel ov. Multatuli.
Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied. 36, 4 .5; 37, 1 -3 •
Smit : Pascal's Weddenschap. Meteorolog. berichten uit de middeleeuw.
Becker : Sterrenkunde te Babylon. Bruin : De Encykliek. Kerlen ; Prof.
v. d. Wijck voorheen en thans. Bolsius : Mikrosk. anatomie en histol.
met bell. v. snijpreparaten. Louwerse's Vaderl. 0-eschied. Polemiek ov.
Lod. v. Nassau en Will. d. Zwijger.
Tijdschr. v. Nederl. taal- en letterkunde, X. 4. Moltzer : De
Reinke-glosse v. 1539. Buitenrust. Fresiska. Asscerade. Suringar : Bronnen
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v. Die bout van Seden. Verdam : Nieuwe lezingen in Velthem's Spiegel
Historiael. Uhlenbeck : Etymologica. Gewinna. Bolte : Hoofts Granida.
Veer4eghem : Rijmkalender. Builen met hooi slaan. Muller : Boegseeren. Kalif : Koek en ei. Te Winkel : Karel ende Elegast.

Duitschland.
Anzeiger d. german. Nationalmuseums, n° 3-4. Rhein. Stollenschrank d. i6. J. Chiffrierte Briefe v. 1641. Stuhl d. 12. J. Geatzte
Prunkharnische. Gabriel Kramer's < Schweiff-Buechlein ». Rottenhammer's . Kronung Maria *. Briefe Rud. « v. Habsburg's ».
Fliegende Blotter f. Kath. Kirchenmusik. 4-10. Messe v. E. de
Bauduin. Z. Orgelbaufrage. Witt : TonhOhe d. Gesanges i. d. Elementarschulen. Orgel-Revision. Begleit. d. Prafation u. d. Paternost. durch
d. Orgel. Das neue Legato - System im Klavierbau.
Gesellschaft (Die). 9-10. Der holl. Genremaler Jos. Israels.
Drumont's Testament d'un anti-semite. M. Albert's La litter. franc.
sous la Re'vol. Mulberger's Stud. O. Proudhon. Bleibtreu's Imperator.
Rahstede's Memoiren der Pompadour. Kant's ethische Hinterlassensch.
J. H. Mackay's Anarchisten. BOIsche's MittagsgOttin. Rosegger's Am
Tage des Gerichts. Anzengruber's Doppelselbstmord. Ohnet's Dette de
haine.
Hist. polit. Blotter. Aug. Aus Anlass d. Scenen v. Bethlehem.
Russland i. Innern.
Magazin f. Litteratur. 34-43. Briefe W. Kaulbachs. t J. RussellLowell, d. Verf. d. Biglow- Papers,.
H. v. Helmholtz. Das Wilhelm-Denkmal. Hebbels Briefe. Berliner
Kunstausstell. Erste Auff. v. Rob. le Diable zu Paris. Goethefund
zu Berlin. Pinero's Falsche Heilige. Ist Hamlet fett and kurz von
Athem I Erinn. an Dellinger. Der Dichter v. Paul u. Virginie, Die
beiden Hamlet v. Shakespeare. t Jan Neruda. Fr. Bopp. Moltke's
Gesch. d. Feldzuges 187o. Jungfranz. Dramatiker : Ginisty, Guerin,
Ceard, Jullien, Brieux, Mêtênier, Aicard, 'Bergerat. Die Ibsen-Bprnson-Reaktion im Nord. Theod. Kerner : Der blaue Brief. Zu Lenaus
Vermachtnis. Lohengrin in Paris. Strindberg als Bauernnovellist. Franzos'
Der Prasident. Lindau's Sonne. A. France's La vie litte'raire. Der
Dichter Konr. Ferd. Meyer. Ein moderner Juvenal. Gust. Schwarzkopf. Lindau's Sonne. Russische Kunst : Makowsky. Ibsens Gespenster
in Paris. Oldens Gliickstlfter. Fr. Zarncke. Detlev v. Liliencron .
SchOnthans Goldnes Buch. Litteratur d. Gegenwart i. Belgien. Bourget's Physiol. de l' amour moderne. Vely's Spottdrossel.
Rundschau (Deutsche). Aug. Die Strasse v. Engl. n. Indien
-Lib. Canada. Staufische Kunst in Siidital. Leop. v. Ranke's Briefe u.
Tagebuch. Hebbel's Briefwechs.
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Stimmen aus Maria-Laach. 8.9. Granderath : Kaftans neues
Dogma. Pfalf : Damianis Zwist. m. Hildebrand. V. L6hers Archivlehre. Beissel's Hl. Rock. Woher stammt d. Name Amerika? Dreves :
Abèlard als Hymnopoet. Beissel : Fah's Gesch. d. bild. Kiinste. Zingeler's Gesch. v. Beuron. Keller's 444 merkw. u. seltene Todesarten.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 6-8. Glasgemalde i. Constanz. Die
neue Rochus-Kapelle in Bingen. Beissel : Bildl. Darstellg. d. Verkand.
Maria. Les vitraux de la cath. de Bourges p. Meoizes. Rea&
erste Arbeiten v. Koopmann. Der Enndkrist d. Beblioth. zu Frankf.
a. M. v. Kelchner. Der Papstesel v. Lange. Kraus : Musivische Tafeln
aus d. Opera del Duomo i. Florenz. Beissel : Fensterverbleiung. zu
Maeseyck. Bucher : Bronzeschmuck a. d. VOlkerwanderungsperiode.
Schraltgen : Die neuen BronzethUren am KOlner Dom. F. Richartz :
Meister Wilhelm von Köln. Beissel : Bemalung d. Aeussern d. Kirchen. Reichensperger : Urspr. d. Gothik u. d. Verhaltniss z. roman.
Stil. Brockhaus' Die Kunst i. d. Athos-KlOstern.
20 Jahrh (Das). 11-12, Pudor : Die alt. u. d. nfuen Wege i. d.
Musik. Bismarck im Reichstage. Verein far Bodensitz-Reform. Das
litterarische Berlin. Mehring's Kapital u. Presse. BOlsche's MittagsgOttin.

Frankrijk,
L'Art. Sept.-Oct. A. Wiertz. One Soubrette Louis XV, d'ap.
Moliginot. La Lecture, d'ap. Trinquessse. Tapiss. du chateau de Pau.
Buste de Houdon. La Famille, d'ap. Melle. Les mois grotesques.
Bulletin du Bibliophile. Aoiit. Almanachs illustres du i8' s. J. de
Barclay. Livres a figures venit.

Correspondant (Le). Juillet-Aoilt. Roman conjug. d'un homme
d'Etat angl. Eug. Fromentin, Jules Simon. Les femmes indoues.
Nouvelle Revue. Ao-at. Sonnets de Shakespeare. La Japonaise
comme it taut de nos jours. La manuf. de Sevres pend. la Rêvol.
Meubles Empire. Hist. du peuple d'Israel.
Polybiblion. 8-10. Epopees et rom. cheval., p. L. de Monge.
Canti _popolari Siciliani, p. G. Pitrê. L' Opera com. fiend. la Rev.
de 1788-1801, p. A. Pougin. .ffist. des lilt. e'trang., p. H. Tivier.
Rome, p. Michelet. Conciliengeschichte, p. Hefele. St Jean Chrysost.
et 1. mceurs de s. temps, p. A. Puech. Anc. catal. e'pisc. de la. prov.
de Tours, p. L. Duchesne. euvres de St Avit, p. U. Chevalier.
Jeanne d'Arc, p. M. Sêpet. Marguerite d'Angouteme, une veritable
abbesse de jouarre, p. H. de la Ferriere. Changarnier, p. D'Antioche.
Le neveu de Rameau, p. Diderot. Rutebeuf, p. Clêdat. Mme de la
Fayette, p. d'Haussonville. Mirabeau, p. Rousse. Lamartine inconnu,
p. tie Chamborant. Byron, p. Dallois. Corresp. de Talleyrand, p.
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Pallain. Recueil de lettres de Gerbert, p. N. Boubnov. llfe'm. du pr.
tie Talleyrand, p. de Broglie.
Rev. d. Bibliotheques. Juin. Archives d'Arragon et de Navarre.
Invent. de la bibl. de l'êveque de Montpellier (1529.1568).
Revue bleue. Aottt. Litt. angl. : C. Brontë. Le livre de la
pitze' et de la mort, p. P. Loti.
Revue de France. AmIt. La vie populaire a Berlin.

Engeland,
Dublin Review. July-Oct. The Penal Laws. The Age of the Psalms.
La Passion, p. J. 011ivier. Herb. Spencer on Justice. John Franklin

and the far North. Benedictine Government from the 6th tothe 1 ith cent.
Catholicism in the Waverley novels. Memoirs of B" Hyde de Neuvile, the Duc des Cars, General Tercier and B" de Marbot.
19th Century. Aug. The future of landscape Art. Theod. de Banville. Finger-types and tips.

BIJLAGE.
*altfiNtfitn (?)
ban fief taalcongreo.

Ziende blind, hoorende doof.
R zijn critici die niet meer denken dan een papegaai. Daar zijn
er anderen die zich « (hetgeen men den Franschman wel nageeft
en zekezlijk in die Natie niet vreemd is) 's morgens tot Leermeester
opwetpen van 't geen zij eerst 's avonds te voren of wel, of
ge rekkig, of kwalijk, kwamen te leeren of meenden te leeren. » Dit
zegt Bilderdijk, « is vrij algemeen toe te passen. »
Wij werden in Bilderdijks meening zeer versterkt bij het lezen
van meerdere in Noord-Nederland geschreven verslagen van het Gentsche taalcongres.
Zou men misschien hier niet aan verwaandheid dier mannen
gelooven, waarmede Bilderdijk gekscheert, zoo blijft er niets anders
over dan op hen de hierboven gestelde spreuk toe te passen : « Hoorende
doof, ziende blind. » Dit is het dilemma : Aanmatigende domheid of
k wade wil, tertium non datur.
Wij willen ons hier met andermans zaken niet bemoeien en niet
het zwaard opnemen voor vragen welke de Dietsche Warande niet
aangaan ; want wie alle dine vervechten wil en sal nimmer het
zweert in de schie Yteecken ; daartoe zijn wij dan ook te vredegezind.
Doch wat sommige heeren critici (?) hebben medegedeeld over
hetgeen er betrekkelijk de verbetering van het tooneel door onzen
hoofdbestuurder Dr. Alberdingk Thijm is gezegd, loopt, zooals men
spreekt, de spuigaten uit.
1 0 Wie de studi61 over kunsttheorie van den heer Alberdingk
Thijm lieeft gevolgd, door den professor naar aanleiding der groote
Europische, internationale tentoonstellingen van kunstwerken en bij andere
gelegeuheden geschreven, zal een begrip krijgen van hetgeen door den
spreker is bedoeld, toen hij de richting aanwees welke, naar zijne
meening, door de (belgische) too n e el schr ij ver s moest worden gevolgd.

672

HATELIJKHEDEN.

20 Wie den toestand van het tooneel (het fransch tooneel in
Belgie) en den geest der tooneelbezoekers in Brussel, Luik en andere
groote steden kent, zal begrijpen met wat doel de spreker zijne voordracht heeft gehouden .
De heer Alberdingk Thijm verlangde dat de schrijvers vooral het
yolk, het land waarvoor zij werken, het verleden van dat land, zijne
overleveringen en gebruiken mochten raadplegen, om te weten hoe zij
met hunne werken den diepsten, edelsten en duurzaamsten indruk zouden
makers (gevolglijk ook de meeste eer zouden behalen en de grootste
sommen zouden inzamelen).
Tot bereiking van dit doel, zeide de spreker onder anderen, moeten
I° de behoeften der jongste tijden niet uit het oog verloren en 2° de
vertalingen uit het fransch zooveel mogelijk gemeden worden, hetgeen
geheel in overeenstemming is met het doel, met den geest van het
congres.
Dat men in Noord-Nederland de noo izakelijkheid van het aanknopen aan Nederlandsch verleden niet gevoelt is geen bewijs van
sterk patriotisme, noch van nationaal kunstbegrip... doch dat laten
wij daar; het gaat ons niet aan. Dat echter de aanbeveling van prof,
Alberdingk Thijm in Belgie niet genoeg kan worden herhaald, om
dam te stellen tegen den vloed van even smakelooze als loszinnige
tooneelstukken der kleine theatres, is even zeker, als dat het goed
is bedorven kost en zuur bier of te raden.
En wat nu de kunst, hetzij tooneel-, of schilder-, bouw- of beeldhouwkunst in 't algemeen aangaat (waarop de zelfde raad van toepassing is), een der hoofdbeginselen welke steeds in de Dietsche War ande
zullen vertegenwoordigd worden (zonder daarom, op het vrije veld,
tegenspraak uit te sluiten) is, dat de zekerste weg in alle kunstrichting is en blijft : zooveel mogelijk nationaal te zijn, om niet in
allerlei tegenstrijdigheden te vervallen. Men bouwe, men schildere,
men schrijve muziek en gedichten en spele naar n e derlandsche n aard.
Cosmopolitisme is de ondergang van een kunstvak.
Hiervan hebben vele critici in 't noorden, die over het congres
hebben gescbreven, geen begrip.
Daar er nu onder die esthetiseerenden critici zijn welke meenen
dat de heer Alberdingk Thijm zich te zeer op het standpunt der
z ed e 1 ij kheid op het tooneel en niet genoeg op dat der Aesthetia, der
schoonheidsleer heeft gesteld, antwoorden wij met eenen volzin van
Prof. A. Pierson in den Gids 1891, bl. 15 ; Wat is dat voor eene
Esthetiek, die in een gegeven dichtsoort het hoogste schoon bereikbaar
acht ten koste van jets dat het zedel ij k gevoel op prijs stelt ; of ook :
wat is dat voor een zedelijk gevoel, dat, als het gekwetst is, in ons
gemoed plaats laat voor bewondering van iets moois ! A Attrappe,
champagne ! De bedoelde mannen mogen dit overwegen.
4:
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HATELIJKHEDEN.

673

N. B. De Nederlandsche Spectator komt nog terug op deze zaak.
Hij had beter gedaan haar nu to laten slapen. Hij bewijst hoe
weinig de Antwerpenaar Ogier in N.-Nederland bekend is, zoodat in
de Haagsche Stemmen de vlaamsche Ogier met Emile Augier is verward. Prot. Alberdingk Thijm had de kennismaking met Ogier en
het geheele verleden der Z.-Nederlandsche tooneelwerken aanbevolen.
De heer Rooses had dees gedachte ondersteund. De Spectator noemde
dit < dwaselijk uitiliteitsbeginsel ) verdedigen, want Ogier is plat maar
z e d el ij k. Wat die schrijvers toch al van oude nederlandsche tooneelwerken weten! Hoed of !
E. V. E.

3n4oubfartto ban ben jaargang 1091.
I

Xiiot be y Xtgemeene 15fultiin, 7130460oorbeetingen, Tiobefien,
Viaten, BItngelingen, eni.
BOUWKUNST.
De steenhouwersteekens, door Fr. Pfaff
66
f Frederik Schmidt, door P. Alberdingk Thijm
243
Kunstenaars en kunstwerken in de Belgische Benedictijner-kloosters van de
tot het midden der 13 e eeuw : Abdij S. Jacobus, door Dom Willibrord
van Heteren, 0. S. B. (Maredsous)
351
Id. St Truyen (St Trond) . .
. . . ..... 511, 551
-Gezonde kunstbegrippen, door P. Alberdingk Thijm ....398
toe

•

•

•

•

.

_

BEELDHOUWKUNST EN SCHILDERKUNST.
Standbeelden-Nieuws, door A. Vander Fist . . . .
....... . . . 278
Schilderijerr betreffende het gevecht tusschen Breaute en Lekkerbeetje in 160o,
door Ch. Verreyt • . ..
154, 402
Bereiding der goudkleur in de XVe eeuw, door Max Keuffer
162
• ••
Wedstrijd q Willink van Collen 5), door D. van der Kellen .
236
••
•
Godfned Guffens' kunstwerkplaats, door P. Alberdingk Thijm
291
Les Salons : De prijs van Rome. Ad notam, door P. D'Hondt ..
. 302
Het testament van Simon de Vos, door Edw. Geudens (met plaat) . . . .
339
Napraatje over de tentoonstellingen van Berlijn, Gent, Antwerpen, door De Ticheler 618
-Moderne schilderkunst in Nederland, door D. van der Kellen
638
t Job. Bosboom, door P. Alberdingk Thijm . ..
655
TEEKEN-, ETS-, PLAATSNIJKUNST, WAPENKUNDE, ENZ.
Zegels van het Diestsche Begijnhof, door Graaf Maurin Nahuys van Horstmar381
Ahaus (met vignetten)
Gelre, Ilêraut d'armes de 1334 a 1372, door denzelfde
526
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TOONKUNST.
W. F. G. Nicola, door C. van der Linden (met portret) . . . . . .
Dwars door de gescliedenis der toonkunst, door Edm. Vander Straeten
Toonkunst op het Mechelsch Congres

•

81
86
616

DICHTKUNST, LETTEREN, TOONEELKUNST, N OVELLEN.
Figaro's wraak, novelle naar de natuur, door F. Smit Kleine...
5
..
28
De Legende der H. Kuuera van Rheenen, door K. Stallaert
•
• .
Onderzoek over Faust, door G. Gietmann, S.
37
Over den uitwendigen vorm der folkloristische stof, door Aug. Gittee . 55, ,291
Het tijdperk der minnezangers, door denzelfde
• • . 103
Bergtooneel, gedicht door Honorê Haghebaert
96
Over Idiotismen, door A. Joos
116
Een Vlaamsche bibliothecaris uit de vorige eeuw Godefridus Bouvart, door
Dom Will, van Heteren, 0. S. B
169, 249
Treze Jowie, novelle van Pol de Mont
178
Laureys van Papenhroeck, door J. F. Kieckens, S. J. (vervolg) .
189, 363, 481
207
Te veel ! Novellette door Melati van Java
De Psalmen in Gezangen, door Emanuel Hiel
298, 436, 650
Gietmann's Beatrice, door A. S. Kok .....
305
Hendrik de Veer en zijn Trou-Ringh voor 't Jonge Holland », door Aug. Gitt6e 358
Huygens' e Trijntje Cornelis », door J. L. C. A. Meyer
391
Aan El. Verriest, door Hugo Verriest
435
De Stem der Doode, door L. Stratenus ..
456, 586
Vijf hedendaagsche dichters : H. Gorter, A. Rodenbach, Hêl. Swarth,
L. Coupêrus, J. van Looij. I. Herm. Gorter, II. A. Rodenbach, door
Pol de Mont
496, 543
213, 242, 412, 657
Vondeliana
600
Congressen
... 602
Taalcongres, door H. Claeys
4 • r
613
Congres van Mechelen
Oudheidkundig Congres te Brussel
. . . . 616
.. •
Kollewijn's Bilderd0, door Alberdingk Thijm
644
•

NEDERLANDSCHE EN ANDERE OUDHEDEN, ZEDEGESCHIEDENIS, GENEALOGIE.
Het geslacht van Reede van Outshoorn, door t J. A. Alberdingk Thijm,
76,208
voortgezet door J. Alberdingk Thijm, S. J. .....
Prêdècesseurs des princes de Nassau dans la principautê d'Orange, par Louis
131
de Backer
Reuzenfeesten te Lier (met 2 platen), door E. Mast ..
137
Het testament van eenen aanzienlijken Brusselaar der 14' eeuw, door J. Th
146
•••.
de Raadt (met 2 wapenschilden) .
208
Isaac Newton en zijn muntverslag, door Graaf Maurin Nahuys
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Een bewerkt vuursteenpantser der steenperiode, gevonden bij Maastricht, door
000000 282
Cas. Ubaghs, (met afbeelding) .. .•
•••••••
Nog lets over Mr. Gerard van Loon. Huisverkoop, verwanten, door Ch. Verreyt 401
0. L. V. van Handel, door G. van den Elsen, 0. S. N
403
Rumoldus Colibrant, eerste abt van Postel, door Th. Ign. Welvaarts, (met plaat) 504

BOEKENKENNIS.
(CR ITISCHE OVERZICHTEN.)
(Zie , ook verderop de alphabetische naamlijst.)
103
Alwin Schultz, Das ho fische Leben zur Zeit der Minnesinger
io6
Aug. Snieders, Onze Boeren. (Uit den boerenoorlog v. 1798)
112
J. J. Doesburg, Geschiedenis -der Romeinen
I I2
L. Quidde's Deutsche Zeitschrift fiirGeschichtswissenschaft
Alberdingk Thijm en Sterck's Almanak v. Nederl. Katho&ken • •
I14
I 15
W. Everts, Geschiedenis der Nederlandsche letteren .
116
• • • . .
Aug. Rutten, Bdrage tot een Haspengouwsch Idioticon .
.. 118, 421
Bode, Dohme, Janitschek, Geschichee der Deutschen Kunst .
119
..... , . .
Joh. Janssen, Zeit- and Lebensbilder .
119
.. .
Joh. Fastenrath, Katalaizische Troubadoure der Gegenwart . . .
• 120
J. S. de Haas' Pius-Almanak voor 1891 . .
.
121
Marc. Emants, Haar zuster ..
••
.121
• •
.
• • •
Br. Elias, Onze Huisvrzend . . , . ..
•
•
.. . 121
J. W. Brouwers, De Wetenschappe4'ke Nederlander .....
... . 214
Annuaire du Conservatoire Royal de musique de Bruxelles ..
215
J. R. van der Lans, Literarisch Album
Fl. Van Duyse, De Liederen van Hertog Jan van Brabant, op muziek ge.... ..
•• • •
bracht door
..
216
P. Hoecker, Maria-boodschap . .
L. Delplace, Joseph II et la Revolution brabanconne . . . . . . ..... 1I7
Al. Baumgartner, Nordische Fahrten. (Skandinavien u. St-Petersburg) . . . 221
Willib. van Heteren, Coup d'ceil histor. s. l'ordre be'nedict. en Hollande ay.
a
222
le j5rotestantisme
222
E. Bellamy, In het jaar 2000
223
C. von Hefele, Conciliengeschichte
. . 224
........ . ...
J. de Groot, Summa apologetics ..
226
A. von der Linde, Michael Servet
.
227
••
Verdaguer, Atlantide
228
Herder's Acta et decreta sacr. condi. recent.
229
Priem's Letterkundig Jaarboek voor 1891 • ..
230
. • • • .. •
••
Sijthoft's Kunstkroniek . . . .
Annales de la Societe d' Archioldgie de Bruxelles; Annuaire de id.; Rapport
230, 231
de id. . . . . . . . . .
5. Th. de Raadt, Le tryptique de la famille Micault; Les Seigneuries du
pays de Malines; Keerbergen et ses seigneurs ; Armorial brabancon .. 231
232
Ct° Nahuys v. Horstmar-Ahaus, L'e'criture musicale ancienne
305
G. Gietmann, Beatrice
•

.......

.
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R. Millecam, Reus Finhard en Liederik van Buk .
•••
314
Aug. Sassen, Noordbrabantsche Almanak voor 1891
314
Noordhoff's Schoolboeken
3159 425
J. W. Brouwers, Autos Sacramentales •
. . . . . . 3i6
316
Booth, In Engeland's donkerste wildernissen
E. Laurillard, Fritz Reuttr's werken vertaald door .
....
.
• • 317
..
317
Th . Frimmel. Kleine Galerzestudien
• • •
318
P. F. Th. van Hoogstraten, Studién en kritieken
319
G. van den Gheyn, Les tombeaux polychrome's en Zelande
W. H. Nolens, De leer v. d. hl. Thomas over het recht
319
319
J. Maus, De la Justice penale
323
..
Is. van Dyck, Het confliki tusschen Socrates en 4'n yolk .
G. Hageman$, Le poignord de Silex . . . .
324
324
Cohen's Stanley in Afrika's donkere wildernissen
.. ..
L. Kist, De taal der oogen
. . 325
..
Mart. Meyer, Der Nixenbrunnen ...
Blink's Vragen van den dag. (Tijdschr.) .326
326
Priem's Wat W wzllen (id.)
326
....
Bauer's Das 20 Jahrhundert (id.) . .
.. • •
327
...
.
Illustr• eitschrift
Z
fiir Innen-Dekoration .
413
F. Marckx, Bloemen, kruid en steekelblaadjes
Priem, Sonnetten en Zangen
413
Danco, 4kkrans voor Prins Boudewiin
414
•
..
. . •
G. Kalff, « Trou moet blycken .. , . ...
• • • • 414
. . 416
W. de Beaufort, Olivier Cromwell.
416
• •
•
Aug. Onclair, De la liberte individuelle et corporative etc...
C. von Hefele, Conciliengeschichte .
419
420
M. M. S. De Hand aan de ploeg.
421
. . .
. .......
Stiernet, Histoire de la litte'rature franc6ise .
422
•
•
Mouton's Arti et Industriae
.....
.
Ad. Pauwels, Der vlamische Sprachstreit
4,23
......
.
R. Graul, Zur Geschichte der dekorativen Skulptur . .423
CEuvres de J. Portaels
• • 424
524
G. Berthier, Divina Commedia di Dante . . . ... ..
526
V. Bouton, Gelre, He'raut d'armes de 1334 a 1372.
527
J. Broeckaert, Dendermondsche drukpers .
528
• •
Eere gave urt de hel .
• • 528
••
. •
De militaire Uillemsorde
J. M. Brans, Gedichten in Proza— . . . . ....528
529
E. Verwijs, Bloemlezing uit middelnederl• dichters.
W. de Veer, Uit min Lente.
531
532
C. Suffer, Vlaamsche conferentze der balie van Gent . .
532
J. Daris, Histoire du diocire et de la principaute de Liêge
E. Baes, Le caractdre distinctif des prod. de la pant. anc. ds. lesPays-Bas; etc. . 535
A. Namache, Guillaume le Taciturne
;35
658
Etude critique sur l'opuscule 0 De aleatoribus *
•

.

•

•

•

•

•

.

.

.

•

•

•

•

•

•

679
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J. Stinde, Fietje's verloving . , . , . .
E. Van , Even, Louvain dans le passe; enz.

659
. 578

...
..

PLATEN.
Tafereel uit Kaulbach's Kroning der h. Elisabeth
Portret van W. F. G. Nicolal.
De Reuzen van Lier, het Ros Beyaert en de 4 Heemskinderen .
De Stedemaagd van Lier
Vuursteenpantser uit de steenperiode .
Zegels van het Begijnhof van Diest. . . ..
Beeltenis van Simon de Vos.
<4 Tevreden ! » naar Jos. Israels
•
•.
Rumoldus Colibrant. ............. . .
» .

«

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

.

.

.

103
. . . 81
. . . 137
143
282
382- 88
339
• • • 437
. . . 503
.

.

.

•

MENGELINGEN, BIJLAGEN, BLADVULLING, ENZ.
I
t Koning Willem III; t Thins Boudewijn
248
t Jan De Laet .
.....
Inhoud van belgische, nederlandsche, fransche, duitsche en engelsche tijdschrif123, 233, 326, 426, 537 en 664
ten .
Hatelijkheden van het taalcongres ......... . . . . . ...... 671
OMROEPER.
Academie te Gent, 128, 248, 431, 542, 663. Academie te Amsterdam, 129, 248,
431. Slothouwer over Kalff, 128. De Mont over von Uhde, 130. Plaats v. A.
Rodenba,h in de Westvl. toal en letteren, 129. Thomas a Kempis-standbeeld, 237.
Gothische, evangehsche kunst, 238. « Kunstmanier, 238. Rembrandt, 239 Nationale
bouwkunst, 239. Kerkehjke kunst, 241. Srnaak en Wansmaak, 239. Bilderdijk,
242, 433. Wolfgang ov. Huygens, 242. Doodenverklikker. 243. Gevaar v. eenen
catalogus, 245. Toonkunst is Wereldzin, 246 Bouwt Grieksch ! 246. Het vredelievend Lier, 247. Wedstrijd Prins Boudewijn, 248. GOrres-Gesellschaft, 336. Gewijde
kunst, id. Heliand, 337. Iconographia Batava, 433. Belg• en boll, schilders te
Berhjn, 434. Piot ov. van der Linden, 54 1. Parcival, 541. Kunstgeschiedenis aan
de Freiburgsche hoogeschool, 542. Rtjksdagsgebouw te Berhin, 661.
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II.
aamtijot fin Mriitters
DIE IN DEN JAARGANG 1891 MEDEGEWERKT HEBBEN,
OF WIER WERKEN ZIJN BESPROKEN (1).

E

Alberdingk Thijm, Jan (Almanak). 1I4
Jos. (v. Reede) 76, 208
s.
» P. (Guffens, Daris,
Kollewijn) .. 291, 398, 421, 532, 644
Annuaire du Conserv. de Bruxelles . 215
Arti et Industriae .
422

lias (Huz:rvriend) ..... .
Eisen, G. v. d. (Handel) ....
Elst, A. Vander (Standbeelden) .
Emants, M. (Haar zuster) . . .
Even, Edw. Van (Louvain, etc.) .
Everts, W. (Nederl. Letteren). .

B

Fastenrath, J. (Catalan. Troubadou-

5>

>>

acker, L. de (Orange) . .
131
Baes, E. (Feint. anciennel . .
535
Bauer, Erw. (2o. jahrh.) • • • • 326
Baumgartner, Al. (Nord. Fahrten) . 221
Beaufort, W. de (Cromwell). . . . 416
Bellamy, E. (2000)
227
Berthier, G. (Dante) ..
524
Blink (Vragen) . . . .
.326
Bode, W. (Kunst) . . . . . . 11 .8, 421
Booth (Engelands wildern.) • • •
316
Brans, J. (Gedichten)
528
Broeckaert, J. (Dendermonde) . . . 527
Brouwers, J. W. (Wetensch. Nederl.,
Calderon)
121,316
Buter, C. (Handel,
. • • 437

re) . .
Frimmel, Th. (Studien)

•

.

121

• 403
. 278
. 121
• 578
. 115

119
317

G

eudens, E. (de Vos) ...... 339
Gheyn, G. v. d. (Tomb. polychrom.) . 319
Gietmann, G. (Faust ; Beatrice) . 37, 305
Gitt6e, A. (Folklore; Minnezangers,
Trou-ringh; P6non)
55, 291, 103; 358, 529
Graul, R. (Dekor. . Skulpt . ) ... 423
Groot, J. de (Apologet.) . . .
. . 224
Guffens, G. (Tentoonst.) . . .
291

H agemans, G. tPoig-n. de sllex) . . 324
C laeys, H. (Congres to Gent) .. . 600 Haghebaert,
H. (Bergtooneel) . . . 96
D anco, P. (4kkrans) ..

.
414
Daris, J. Liege) . .. . .
.
532
Delplace, L. (Joseph II) . . 217
Doesburg, J. J. (Romeinen) .. •
112
Dohme, R. (Kunst) ..... 118, 421
Dupont, A. (Summa aftolog., H.
Thomas; etc.) . . . 22b, 319, 416, 658
Duyse, FL Van (Liederen) . . . .. 216
Dyck, Is. van (Socrates) ..... 323
•

P .(Dante) ...... 524
Hefele, C. von (Concilieng.) .. 223, 4I9
Herder's Collectio Lacensis , . . . 22
Heteren, Dom W. van (Bouvart; Bine'dict. en Holl.; Abdijen)
169, 249, 222; 351, 511 en 551
Hiel, Em. (Psalmen) ..... 298, 65c
Hoecker, P. (Maria-boodsch.) . . . 21(
Hondt, P. D' (Salons) . ..... 3o:
Hoogstraeten, P. van (Studien) .. . 0

(I) De namen met De, de, Van, van beginnende. zie men op de aanvangslette
van het 2° deel des naams, bijv. Van Straelen op letter S.
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J anitschek, H. (Deutsche Kunst) 118, 421 I
Janssen, Joh. (Lebensbilder) . . . . I19
Java, Melati van (Novelle) . . . . 207
Joos, Am. (Idiotismen) . . . . . . 116
Kalif, G. (e Trou »)
414
Kaulbach, H. (H. Elisabeth) . . . . 103
Kellen, D. v. d. ( W. van Collen, enz.)
236,638
162
Keuffer, M. (Goudkleur)
Kieckens, J. (Papenbroeck) 189, 363, 481
324
Kist, L. (Augensprache, . . .
Kok, A (Beatrice) ....
305
Kollewijn (Bilderdik) ...
644
Lans, J. v. d. (Lit. album) . . .
215
Laurillard, E. (Fr. Reuter) . . . •. 317
Linde, A. v. d. (Servet) ...
226
Linden, C. v. d. (Nicola) . . . •
81

Marckx, F. (Bloemen) ...

413
Mast, E. (Reuzenfeesten) . . .
137
Mathot, L. (Joseph II) ..
217
Maus, J. just. pênale) ...
319
Meyer, M. (Nixenbrunnen) .. . • 325
* J. (Huygens)
391
Michiels, J. A. cSnieders; Quidde;
etc.)
106,112
Millecam, R. (Finhard) ..... 314
M. M. S. (Ploeg) . . .....
420
Mont, Pol de (Novelle; H. Gorter
. . . 178, 496, 543
A. Rodenbach)

681

Pfaff, Fr. (Steenhouwersteekens)
66
120
Pius-Almanak ..
Portaels, J. ((Euvres) . .
424
Priem, G. (Jaarboek ; Sonnetten) 229, 413

Q uidde, L. (Geschichtswiss.) . . .

112

Raadt, J. Th. de (Testament der
14° eeuw ; Micault; etc.) . .. 146, 231
Reuter, F. (Werken) .... . . 317
Rutten, A. (Idioticon) ...... 116

S

.
314
assen, Aug. (Jaarboek) ..
Schoolboeken
315, 425
Schultz, A. (Hof. Leben) . . • • • 103
. 532
Suffer C. (Balk v. Gcnt) .
Smit Kleine F. (nov.) ..
.
5
Soens, E. (Kalif) . . . .
. 414
Stallaert, K. (Kunera) . ..
.. 28
. 324
Stanley (Afrika) . ....
Stiernet (Litt. franc.) .. . 421
Stinde (Fietjes verloving) . . . . 659
Straeten, E. v. d. (Toonkunst) . . . 86
Stratenus, L. (Novellen) . . . . 456, 586
Ticheler, A. De kTentoonst.) . • • 618

Tinel, E. (Franciscus) ...

..

130

Ubaghs, Cas. (Vuursteenpantser) . 282

Nahuys van Horstmar-Ahaus, Graaf

M. de (Newton; Ecr. mus. anc.
Gelre) . . . . . . 208, 232, 526
gamêche, A. (Guilt. le Taciturne) . 535
golens, W. (H. Thom. ov. h. re, ht) 319

Veer, H. de (Trou-Ringh) . . . . 358
Veer, W. de (Gedichten) . . . . 531
Verdaguer, Jac. (Atlantide) . . . . 227
Verreyt, Ch. (Lekkerbeetje; Van
.
Loon) .
154, 401
Verwijs, E. (Bloemlezing) ..... 529
•

416

Dnclair, A. (Liberte individ.) . •

'enon,

P

auwels, Ad. (Sprachstreit)
G. (Bloemlezing)

• • 423
•

529

•

•

•

• • •

Welvaarts, Th. Ign. (Colibrant) . • 504

